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NOTA DE ABERTURA

nos tempos em que a vida é comandada pela evolução da doença descoberta em 2019 

e que, por isso, ficou conhecida por CoViD-19, a qual é provocada pelo SarS-CoV-2, 

o novo vírus da Síndrome respiratória aguda grave (Coronavírus – 2), a realização de visitas 

técnicas poderá parecer descabida e estará muito comprometida devido à incerteza que 

paira sobre a existência de condições que, na data prevista, permitirão (ou não) a sua 

realização, facto que não só ajuda a explicar o reduzido número de inscritos nestas visitas 

mas também pode comprometer a sua realização.

apesar dessa incerteza, entendemos manter a edição dos respetivos guias e a realização 

de algumas delas, não só porque as visitas técnicas fazem parte integrante dos Congressos 

de riscos, desde a sua primeira edição, em 2009, mas também e sobretudo porque a 

realização de trabalho de campo permite observar in loco diversas manifestações de riscos, 

tornando-se mais fácil perceber as causas que estiveram na origem das manifestações 

nesses locais e, ao mesmo tempo, analisar as várias consequências que delas resultaram.

tendo, desde já, consciência de que duas das visitas previstas não se irão realizar, 

por condicionalismos logísticos resultantes das suas caraterísticas, e de que circunstâncias 

fortuitas, decorrentes da conjuntura CoViD-19, também poderão levar ao cancelamento 

das outras três, mesmo assim entendemos avançar com a publicação dos respetivos guias, 

dado que se, porventura, não puderem servir para auxiliar na orientação dessas visitas, pelo 

menos ficarão como documentos de trabalho que serão úteis tanto para os interessados 

nos temas em apreço como para quem pretenda conhecer melhor estes territórios que 

foram objeto de manifestações de diferentes tipos de risco.

reconheço que produzir os guias nestas circunstâncias excepcionais exigiu aos autores 

um empenho ainda maior do que o habitual e, por conseguinte, não posso deixar de 

lhes estar muito grato pelo esforço adicional que a elaboração deste guia representou. 

espero que esse empenho possa ser compensado com a materialização das visitas técnicas 

e, deste modo, sejam úteis aos participantes, cumprir assim o principal objetivo para que 

foram produzidos.

Coimbra 8 de setembro de 2020

                                                                                  Luciano Fernandes Lourenço
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PeRcuRso e hoRÁRio

ITInErary and sChEdulE
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08:00 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis);

09:30 – Ferreira do Zêzere (Passagem);
Ferreira do Zêzere (Passage);

10:00 - 11:00 – Vila de rei, Centro geodésico de Portugal (Paragem técnica);
Geodesic Center of Portugal (Technical stop);
Paragem 1 - Vista panorâmica da área a visitar e enquadramento geral da 
temática, pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila de rei;
Stop 1 - Panoramic view of the area to visit and general framework of the 
theme, by the Mayor of Vila de Rei;

11:30 - 13:00 – Mação
Paragem 2 - recepção na Câmara Municipal e apresentação do historial 
de incêndios no município de Mação, pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Mação;
Stop 2 - Reception at the City Hall and presentation of the history of fires in 
the municipality of Mação, by the Vice president of Mação;

13:00 – almoço;
Lunch;

14:00 – Saída de Mação;
Departure from Mação;

14:45 – Proença-a-nova (cruz.º) (Passagem);
Proença-a-Nova (crossing) (Passage);

15:30 - 16:00 – oleiros (paragem técnica);
Oleiros (Technical stop);

16:30 – Sertã (cruz.º) (Passagem);
Sertã (crossing) (Passage);

17:00 – Pedrógão grande (Passagem);
Pedrógão Grande (Passage);

17:30 - 18:00 – Castanheira de Pera (Paragem técnica);
Castanheira de Pera (Technical stop);

18:00 - 19:00 – Visita a casas de 1.ª habitação recuperadas depois do incêndio, em aldeias 
do município de Castanheira de Pera;
Visit to primary habitation housing recovered after the fire, in villages in the 
municipality of Castanheira de Pera;

19:15 – Figueiró dos Vinhos (cruz.º) (Passagem);
Figueiró dos Vinhos (crossing) (Passage);

20:00 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival to Coimbra (Largo D. Dinis).
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Fig. 1 – Mapa do percurso a realizar (Fonte dos dados: CaoP, 2019).

Fig. 1 – Map of the route to be taken (Data source: CAOP, 2019).
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INTRODUÇÃO

o incêndio florestal registado no dia 17 de junho de 2017 foi não só o maior incêndio 

florestal até então registado em Portugal, mas também o mais mortífero da história do 

país. Devastou várias aldeias, tendo destruído, total ou parcialmente, cerca de 500 casas, 

sendo mais de centena e meia de primeira habitação e mais de duzentas, de segunda 

habitação, bem como mais de cem casas devolutas, e, ainda, cerca de meia centena de 

empresas, razões que por si só seriam mais do que suficientes para, três anos depois, se 

visitar esta área e verificar como ela foi reabilitada.

todavia, outros motivos, entretanto surgidos, acresceram a essa razão inicial, 

designadamente: (i) a polémica gerada à volta da reconstrução das casas queimadas; 

(ii) o grande incêndio de Vila de rei-Mação, de 20 de julho de 2019, com 9 249 ha (iCnF, 

2019), que incinerou a “grande ilha” que tinha sido poupada nos incêndios de 2003; e, com 

o adiamento do Congresso para outubro, (iii) dois grandes incêndios no verão de 2020: o de 

oleiros, em 25 de julho, com 5590 ha, e o de Proença-a-nova, a 13 de setembro, com 16 510 ha 

(iCnF, 2020), que reduziram a cinzas as “ilhas” que tinham sido poupadas em 2017.

todos este motivos pareceram-nos razão de sobra para realizar uma visita técnica 

a algumas das áreas queimadas recentemente no Pinhal interior, com o triplo objetivo 

de observar: (i) os efeitos dos incêndios recentes, 2020, bem como (ii) a reabilitação 

florestal do incêndio de 2019 e, ainda, (iii) a recuperação das áreas queimadas e das casas 

devoradas pelas chamas em 2017.

Dada a impossibilidade de percorrer todo o território do Pinhal interior num único 

dia, o itinerário escolhido privilegia o Pinhal interior Sul, uma vez que foi nele que se 

concentrou a maior percentagem de área queimada nos últimos quatro anos. 

De todas formas, porque o Pinhal interior norte também foi bastante afetado pelos 

incêndios florestais em 2017, entendemos que o guia deveria referir-se a toda a vasta 

e, do ponto de vista dendrocaustológico, problemática sub-região do Pinhal interior, 

disponibilizando aos participantes informação que se encontra dispersa e que, certamente, 

os ajudará a melhor compreender porque é que esta sub-região, ao longo do último meio 

século, tem sido palco de tantos e tão grandes incêndios.

esperemos que o guia seja útil a todos quantos participam na visita e que ela possa 

ser esclarecedora das razões que levam o Pinhal interior a continuar a ser devastado por 

grandes incêndios florestais.
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1 enquadRamento do Pinhal inteRioR

1.1 localização

na anterior nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, ou seja, até 

2003, o Pinhal interior foi uma unidade de nível iii. Possuía uma área de 5 020 km2 e, 

em 2011,  179 139 habitantes, o que correspondia, respetivamente, a cerca de 20% do 

território e a aproximadamente 10% da população da região Centro de então, na qual 

se incorporava. estava dividida em duas sub-regiões, o Pinhal interior norte, com uma 

área de 2 617 km2 e o Pinhal interior Sul, com 2 403 km2 e, em 2011, respetivamente 

com 131 182 habitantes e 47 957 habitantes. Carateriza-se por ser, essencialmente, um 

território montanhoso e florestal. 

1.1.1 Municípios do Pinhal Interior norte e do Pinhal Interior sul

o Pinhal interior compreendia dezanove municípios da região Centro, sendo 

treze deles pertencentes ao Pinhal interior norte (oliveira do hospital, tábua, góis, 

Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, arganil, Penela, Vila nova de Poiares, 

ansião, alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão grande), e 

cinco (oleiros, Proença-a-nova, Sertã, Mação e Vila de rei) ao Pinhal interior Sul 

(fig. 1). o Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de novembro, distribuiu-os por quatro das 

comunidades intermunicipais (CiM) da região Centro, que passaram a corresponder 

às atuais nUtS iii.

1.1.2 distribuição atual pelas CIM

atualmente, o Pinhal interior encontra-se distribuído pelas quatro CiM seguintes: 

(i) CiM da região de Coimbra: oliveira do hospital, tábua, góis, Lousã, Miranda 

do Corvo, Pampilhosa da Serra, arganil, Penela, e Vila nova de Poiares; (ii) CiM da 

região de Leiria: ansião, alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pedrógão 

grande; (iii) CiM do Médio tejo: Sertã, Mação e Vila de rei; e (iv) CiM da região da 

Beira Baixa: oleiros e Proença-a-nova (fig. 2).
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Fig. 2 - Distribuição dos municípios da anterior sub-região do Pinhal interior pelas novas 
Comunidades intermunicipais (Fonte dos dados: CaoP, 2019).

Fig. 2 - Distribution of municipalities of the former Pinhal Interior sub-region by the new 
Intermunicipal Communities (Data source: CAOP, 2019).
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1.2 Caraterização física

1.2.1 Geologia 

Sob o ponto de vista litológico, a área do Pinhal interior coincide, na sua quase 

totalidade, com afloramentos pertencentes ao complexo xisto-grauváquico ante-ordo-

vício sendo, por isso mesmo, constituída por xistos, desde os argilosos aos gresosos, 

passando por inúmeras variedades intermédias (L. Lourenço, 1990). Por vezes, as rochas 

deste complexo são perfuradas por intrusões magmáticas, essencialmente granitóides, que 

por contacto metamorfizam as rochas encaixantes, como se pode observar nos municípios 

de oliveira do hospital, Miranda do Corvo, Penela, Figueiró dos Vinhos, Castanheira 

de Pera e Pedrógão grande. Por sua vez, em alguns locais e em discordância angular, 

assentem sobre os xistos, possantes bancadas de quartzito (fig. 3).

a norte, também se podem observar afloramentos de depósitos de cobertura, com 

características argilo-greso-conglomeráticas. a nW as litologias predominantes são os 

metassedimentos, pertencentes ao grupo das Beiras, a que corresponde uma alternância de 

filitos e metagrauvaques, com metamorfismo regional varisco da fáceis dos xistos verdes, zona 

da clorite, que está representado por duas unidades, a Formação de Caneiro e a Formação de 

Boque-Serpins. a Formação de Caneiro apresenta bancadas de metagrauvaques, decimétricas 

a métricas, com intercalações de metapelitos de reduzida expressão (Sequeira e Sousa, 1991). 

1.2.2 Geomorfologia

Do ponto de vista geomorfológico, o Pinhal interior enquadra-se em duas unidades 

morfoestruturais: o Maciço antigo e a orla Mesocenozóica ocidental. as principais 

formas de relevo desenvolvem-se, por regra, com orientação ne-SW (fig. 4). 

assim, um perfil transversal a essas principais formas de relvo, ou seja, com orientação 

nW-Se, caracteriza-se por, a nW, apresentar uma superfície aplanada, pertencente à 

plataforma inclinada do Mondego e que, grosso modo, é delimitada a Se pela falha da 

Lousã, góis, arganil e que se prolonga através do “Fosso do alva”. 

a Se desta falha erguem-se algumas importantes formas de relevo, de que se destacam 

as serras da Lousã (1205 m), das Caveiras (1029 m)  e do açor (S. Pedro do açor, 1342 m, 

e Picoto de Cebola, 1418 m), as quais se estendem até ao “Fosso do Zêzere”, delimitado 

a nW pela Falha de Cebola e a Se pelas de Álvaro, abitureira e Bogas. 
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Fig. 3 - Mapa geológico da área de estudo (Legenda na página da direita).  
(Fonte: adaptado da Carta geológica de Portugal, à escala 1:500 000 (Serviços geológicos de 

Portugal, 1992), e da CaoP, 2019).
Fig. 3 - Geological Map of the study area (Legend on the page to the right) 

(Source: Adapted from the Geological Map of Portugal, on a scale of 1:500 000 (Serviços Geológicas de 
Portugal, 1992), and from CAOP, 2019).

Por sua vez, este conjunto de falhas levantam, a ocidente, as serras de alvelos (970 

m) e do Cabeço rainho (1084 m), divididas pela ribeira da Sertã, e, a oriente, a do 

Zibreiro (1097 m), que se prolongam para Se até à falha da Sobreira Formosa, a partir 

da qual se entra numa superfície mais ou menos aplanada, conhecida por superfície de 

Castelo Branco. 
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(PB) Cascalheiras de Planalto da Beira Baixa

(MP) areias e argilas de Pombal e redinha

(MF) Conglomerados de Folques e lutitos de Vidoal

(MS) Conglomerados de Sarzedas; areias arcósicas de Silveirinha de Figos

(Fn) arcoses de Coja, nave de haver e Longroiva
(C1g) grés do Buçaco

(C1a) Parte inferior do Cretácico inferior: arenito de Sobral; Calcário com Trocholina; 
Margo-calcários com fáceis puberquiana; Calcários com Chonfatella pyrenaica; 
Margas com Chofatella decipiens

(J3) Camadas de alcobaça; Camadas de amaral; Margas de abadia; arcoses de Castanheira; 
Calcoxistos de ramalhão; Calcários de S. Pedro; Calcários com Alveosepta jaccardi e 
intercalações de margas e conglomerados; Calcários de Monte

(J2o) Calcários oolíticos, Calcários e dolomitos do Dogger: Calcários de Sicó (ançã e 
andorinha); Calcários oolíticos de Santo antónio e Candeeiros; Dolomitos de Cabo de ares; 
Calcários com Nerinella e Gervilleiad

Dolomitos de Coimbra; Margas e calcários de Quiaios e de S. gião; Calcários e margas de 
Peniche; Calcários e margas de tomar; Dolomitos, calcários dolomíticos e calcários de achada

(tJ) Formações de Dagorda, Pereiros e grés de Silves

(CBa) Formação de almaceda: turbiditos

(gll3b) granitos monzoníticos porfiróides

(CBP) Formação de Perais: turbiditos

(CBr) Formação de rosmaninhal: turbiditos finos

(gzc) ortognaisses às vezes ocelados

(oQa) Formação do Quartzito armoricano (Douro-Beiras): quartzitos, conglomerados e xistos

SB (S) Xistos negros, liditos e siltitos (Silúrico de Barrancos)

(oCv) grupo do rio Ceira: pelitos e tilóides; grupo de Vila nova: vulcanitos e carbonatos; 
indiferenciados

(oSg) grupo de Sanguinheira: arenitos e pelitos

(oCa) grupo de Cácemes: xistos ardosíferos, siltitos e arenitos

(PeS) Xistos, grauvaques, chertes negros e vulcanitos ácidos

(oQa*) Formação do Quartzito armoricano (Bordo Sudoeste): Sedimentos e vulcanitos

(Pem*) gnaisses tonalíticos

(gzo) ortognaisses e granitos

Limite do Pinhal interior

Limite de Município
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Deste modo, o relevo é muito condicionado pela tectónica. os acidentes mais 

importantes apresentam direção ne-SW. os principais são o da Lousã-góis-arganil, a nW, 

e o da Sobreira Formosa a Se, por soerguerem um vasto conjunto montanhoso situado entre 

eles e que constitui as denominadas serras de xisto da extremidade ocidental da Cordilheira 

Central Portuguesa. entre eles, desenvolvem-se outros dois importantes acidentes, as falhas 

de Cebola e de Álvaro-abitureira-Bogas, que abatem um bloco central, conhecido como 

“Fosso do Zêzere”. esta rede é complementada por uma vasta malha de fraturas paralelas e 

de outras, com direção maioritariamente n-S, por onde drenam as linhas de água existentes.

Fig. 4 - Mapa hipsométrico do Pinhal interior 
(Fonte dos dados: SrtM 90 m DeM (Digital elevation Database) e CaoP, 2019).

Fig. 4 - Hypsometric map of Pinhal Interior  
Data source: SRTM 90 m DEM (Digital Elevation Database) and CAOP, 2019).
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importa ainda destacar que, quer nas áreas aplanadas, quer nas serras de xisto e quase perpen-

dicularmente a estas, por vezes, surgem cristas quartzíticas (fig. 3), mais ou menos imponentes. a 

ocidente, desenvolve-se o afloramento mais extenso, que se estende desde o espinhal até enven-

dos infletindo para oriente, em Vila de rei, onde, depois, constitui a serra da amêndoa.

Mais a norte, sensivelmente ao centro da área de estudo, surgem dois outros afloramentos, 

um dos quais constitui o prolongamento para sul da Serra do Buçaco e termina na crista dos 

Penedos de góis. Vai reaparecer, depois, a Se da falha da Sobreira Formosa, originando a 

serra das talhadas, que se prolonga para fora dos limites do Pinhal interior.

o outro, mais estreito e comprido, aflora a sul do Mondego e desenvolve-se até às 

proximidades de arganil, constituindo a serra de Santa eufémia, sendo interrompido 

pela falha da Lousã-góis-arganil. reaparece a sul do rio Ceira, nos Penedos de Fajão 

e desenvolve-se até às Sarnadas de S. Simão, culminando na conhecida serra do 

Muradal, onde termina. a este deste, desenvolve-se um terceiro afloramento, menos 

possante, que vai de Unhais-o-Velho a Dornelas do Zêzere, dando origem a uma 

crista secundária.

Fruto deste conjunto de circunstâncias, o relevo do Pinhal interior apresenta-se 

bastante movimentado, com importantes contrastes altitudinais e com declives acentuados 

que muito favorecem a progressão dos incêndios florestais e colocam sérias dificuldades 

à sua extinção.

1.2.3 Climatologia

genericamente pode dizer-se que a zona do Pinhal interior beneficia de um clima de 

transição acentuado pelas próprias características do relevo. assim, a nW as influências 

são predominantemente atlânticas, enquanto que a Se, as características mais continentais 

são acentuadamente mediterrâneas, o que, de modo geral, significa mais precipitação e 

maior humidade a nW do que a Se e, em contrapartida, temperaturas mais elevadas e 

maior secura a Se do que a nW (L. Lourenço, 1990). 

no que diz respeito ao ritmo pluviométrico, como ele não se apresenta contínuo, 

nem no tempo, nem no espaço, evidencia uma clara variabilidade regional (fig. 5) 

e estacional. o território do Pinhal interior, segundo a classificação de köppen, 

está assim dividido, com clima de tipo Csb, a nW, temperado com Verão seco e 

suave), e do tipo Csa, a Se, ou seja, temperado com Verão quente e seco (fig. 6). 
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a velocidade média do vento não varia muito ao longo do ano, mas, por norma, é 

mais reduzida nos meses mais quentes e regista os valores mais elevados nos meses 

de Janeiro e Dezembro.

De caracter estacional, os eventos meteorológicos excecionais, como longos perídos 

de seca, temperaturas elevadas, valores baixos de precipitação e humidade relativa do 

ar, ausência de precipitação, ventos fortes e ventos quentes, do quadrante este, quando 

ocorreram na estação estival, promoveram condições perfeitas para a ocorrência de grandes 

e violentos incêndios que, frequentemente, assolaram o território do Pinhal interior.

Fig. 5 - Distribuição média da precipitação 
anual em Portugal continental, durante o 

período de 1961 a 1990 (Fonte: adaptado de 
Pedro Miranda et al., 2006).

Fig. 5 - Average distribution of annual 
precipitation in Portugal mainland, from 

1961 to 1990 (Source: Adapted from 
Pedro Miranda et al., 2006).

Fig. 6 - Distribuição do Clima em Portugal 
continental, de acordo com a classificação de 
köppen (Fonte: adaptado de iPMa, www.

ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/, consultado 
no dia 18 de novembro, 2020).

Fig. 6 - Climate distribution in Portugal mainland, 
according to the Köppen classification (Source: Adapted 
from IPMA, www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/, 

consulted on November 18, 2020).

1.2.4 hidrologia

Do ponto de vista hidrológico, o território do Pinhal interior integra-se em duas 

bacias hidrográficas, a do rio Mondego, a norte, e a do rio tejo, a Sul. Deste modo, 

a vertente nW do Pinhal interior é drenada para o rio Mondego, através de dois dos 

seus principais afluentes: o rio alva e o rio Ceira. Por sua vez, o rio tejo apresenta-se 

como a principal rede de drenagem, nomeadamente através do rio Zêzere, que drena a 
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área central do Pinhal interior, cobrindo mais de 50% da sua superfície total, e de cuja 

rede se destacam o rio Unhais, afluente da margem direita, e as ribeiras da Sertã e da 

isna, afluentes da margem esquerda. Mais a sul, algumas pequenas ribeiras desaguam 

diretamente no rio tejo, exceto as de nascente, que confluem no rio ocreza ou na ribeira 

da Pracana, com o qual conflui (fig. 7). 

Fruto de importantes declives ao longo dos perfis longitudinais dos rios e aos seus vales 

encaixados, existe neste território mais de uma dezena de albufeiras, das quais algumas 

delas possuem importantes aproveitamentos hidroelétricos (fig. 7).

Fig. 7 - rede hidrográfica do Pinhal interior e principais barragens hidroelétricas (Fonte dos 
dados: Open Street Map e CaoP, 2019).

Fig. 7 - Pinhal Interior hydrographic network and main hydroelectric dams (Data source: Open Street 
Map and CAOP, 2019).
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1.2.5 Fitogeografia

a fitogeografia deste território apresenta-se com uma área de vasta aptidão florestal, 

superior a 70% em todos os municípios (fig. 8). nela predominavam os povoamentos 

de pinheiro bravo (Pinus pinaster), que deram o nome à sub-região, mas têm vindo a 

ser substituídos por matas de eucalipto (Eucalyptus globulus), que mantêm a grande 

continuidade espacial que, anteriormente, existia em termos de pinhal, e que muito 

Fig. 8a - ocupação e uso do solo em 1995. 
(Fonte dos dados: adaptado da Carta e Uso do Solo (1995), com informação geográfica cedida 

pela Direção-geral do território e CaoP, 2019).
Fig. 8a - Land occupation and use in 1995. 

(Data source: Adapted from the Charter and Land Use (1995), with geographical information provided 
by the Direção-Geral do Território and CAOP, 2019).
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contribui para a rápida progressão dos incêndios, uma vez que a compartimentação da 

floresta é quase inexistente. 

De facto, cerca de 95% deste território apresenta uma elevada aptidão para 

povoamentos florestais, em função dos solos de origem xistosa, pobres e delgados, mas 

que, apesar disso, possuem elevado potencial de produtividade. Como foi referido, 

o pinheiro bravo tem vindo a perder importância a favor do eucalipto, situação que 

se agravou com os grandes e mais frequentes incêndios que têm fustigado a região 

Fig. 8b - ocupação e uso do solo em 2018. 
(Fonte dos dados: adaptado da Carta e Uso do Solo (2018), com informação geográfica cedida 

pela Direção-geral do território e CaoP, 2019).
Fig. 8b - Land occupation and use in 2018. 

(Data source: Adapted from the Charter and Land Use (2018), with geographical information provided 
by the Direção-Geral do Território and CAOP, 2019).
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nos últimos anos, os quais também contribuíram para que as formações arbustivas, de 

mato, tenham vindo a aumentar. 

relativamente à agricultura, que nos anos sessenta do século passado ocupava grande 

parte da população, limita-se hoje a uma atividade de complementaridade, como veremos 

adiante, em territórios quase residuais, situados junto dos aglomerados populacionais. este 

declínio da agricultura fez aumentar a área florestal, na maior parte dos casos por abandono 

dos campos, que paulatinamente se converteram em floresta e, assim, deixaram de assegurar 

a compartimentação agrícola, que também ajudava a travar a progressão dos incêndios. Por 

outro lado, a substancial redução da população agrícola, como também veremos adiante, 

deixou poucos braços disponíveis para assegurar a gestão do espaço florestal, o que leva à 

acumulação de combustível, o qual também favorece a propagação dos incêndios.

 1.2.5.1 Evolução da cobertura vegetal 

São vários os fatores que contribuíram para o fenómeno de evolução da cobertura 

vegetal em Portugal, no último meio século, nomeadamente, o êxodo rural, que 

disponibilizou manchas combustíveis mais contínuas, as quais se devem à inexistência de 

descontinuidades nos espaços ocupados por floresta, matos e pastagens, o que favorece 

não só a progressão dos incêndios (Pedro Miranda et al., 2006), mas também a existência 

de grandes incêndios que, ao afetarem grande áreas, possibilitam a introdução de novas 

espécies e o aumento dos matos.

Deste modo, o abandono de áreas agrícolas e florestais, os incêndios e a posterior 

sucessão ecológica, são alguns dos principais fatores transformadores do uso do solo. 

todavia, a evolução da cobertura vegetal da região, com uma área total de 452 mil hectares, 

tem beneficiado de apoios, com vista a contrariar algumas das tendências apontadas, 

embora sem grande resultado. 

Com a adesão de Portugal à Comunidade europeia, em 1986, os apoios estatais 

passaram a ter uma forte componente dos fundos comunitários (75% na maioria das 

situações). É de registar que, para além da arborização de áreas agrícolas marginais, os 

apoios à arborização de espaços florestais incidiram em grande parte em áreas ocupadas 

por matos, de que resultou um aumento das áreas ocupadas por floresta, o que explica 

o aumento da área de floresta no Pinhal interior após essa data, até à atualidade (fig. 8).
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Por outro lado, é importante referir que a região do Pinhal interior também 

sofreu a influência dos Planos regionais de ordenamento Florestal (ProF), 

existindo dois ProF, um para o Pinhal interior norte e, outro, para o Pinhal 

interior Sul, que tiveram como principal objetivo diminuir as áreas ocupadas por 

pinheiro bravo e eucaliptos e, em contrapartida, aumentar as áreas de Castanheiros, 

Carvalhos e outras folhosas, designadamente por forma a atenuar a agressividade 

dos incêndios neste território.

12.5.1.1 Evolução da cobertura vegetal no Pinhal Interior Norte 

a evolução da cobertura vegetal que, no século passado, ocorreu no Pinhal 

interior norte, caracterizou-se, no início e até finais da década de 60, pela 

arborização significativa da área de incultos e improdutivos cujo resultado já 

ficou assinalado no 2º inventário Florestal nacional (iFn2, 1974). a partir 

da década de 80, assistiu-se a uma redução acentuada da área de agricultura, 

contrariamente ao elevado aumento da área de eucalipto, que passou de 4%, 

no iFn2, para 26%, no iFn6 (2015), tendo ultrapassado a área ocupada pelo 

pinheiro bravo (23%) (fig. 9).

1.2.5.1.2 Evolução da cobertura vegetal no Pinhal Interior Sul

a evolução da cobertura vegetal do Pinhal interior Sul, comparativamente à do 

Pinhal interior norte, apresenta algumas diferenças, nomeadamente na redução da 

grande percentagem de incultos e improdutivos de 1907 que, em 1968-80, estavam  

a ser utilizado para agricultura, com a área agrícola a passar de 23%, em 1907, para 

uns significativos 66%, em 1968-1980. no entanto, em 1990, à semelhança do que 

aconteceu no Pinhal interior norte, verificou-se uma diminuição drástica da área 

agrícola, menos 47%, também resultante do êxodo rural e do consequente abandono 

agrícola, que se traduziu no aumento significativo da área de Pinhal Bravo, e, mais 

tarde, a partir de 1999, no substancial o aumento das áreas de eucalipto e, sobretudo, 

de incultos e improdutivos (fig. 10).
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Fig. 9 - evolução percentual da ocupação do solo na região ProF do Pinhal interior norte 
(Fonte: adaptado de J. guerreiro et al., 2017, p. 45).

Fig. 9 - Percentage evolution of land occupation in the PROF Region of Pinhal Interior Norte  
Source: Adapted from J. Guerreiro et al., 2017, p. 45).
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Fig. 10 - evolução percentual da ocupação do solo na região ProF do Pinhal interior Sul 
(Fonte: adaptado de J. guerreiro et al., 2017, p. 46).

Fig. 10 - Percentage evolution of land occupation in the PROF Region of Pinhal Interior Sul (Source: 
Adapted from J. Guerreiro et al., 2017, p. 46).
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1.3 Caraterização humana

1.3.1 População

em meados do século passado deu-se inicio à conhecida assimetria entre o interior e o 

litoral, que terá começado na década 1941-50, quando se observava um crescimento mais 

vincado no litoral, e que, depois, se acentuou no período de 1960-70, em particular com 

a industrialização de Lisboa, que atraiu muita população proveniente do Pinhal interior . 

Com efeito, o êxodo rural então vivido, foi um dos grandes protagonistas da redistribuição 

espacial da população, e que se  caracterizou por ser um fenómeno complexo, que resultou da 

junção de vários fatores que atuaram de forma a produzir alterações na estrutura socioeconómica 

da população, principalmente, na que residia nas áreas rurais (F. Cravidão, 1989, p. 5).

Por outro lado, como o êxodo rural afetou sobretudo a população adulta mais jovem, 

isso teve como outra consequência o início do processo de envelhecimento da população 

portuguesa que permaneceu nas áreas rurais. este fenómeno resulta de uma maior 

proporção de população idosa relativamente ao total da população residente, que decorre 

da perda de importância relativa da população jovem, ou da população em idade ativa, ou 

de ambas (gonçalves, 2007, p. 24).

1.3.1.1 Evolução da população (1950 - 1981 - 2011)

os dados demográficos oriundos dos recenseamentos da população presente no território 

português, revelam que, em 1950, residiam no Pinhal interior quase 300 000 habitantes. 

em nítido contrapondo com este valor, os dados referentes ao ano de 2011 mostram um 

enorme fosso, já que a população diminuiu para quase metade, justamente, para 170 891 

habitantes, o que representa uma variação negativa de -42,31% (Quadro i). 

De todas formas, essa variação não foi uniforme dentro do Pinhal interior, uma vez 

que, nesse período, os territórios correspondentes ao Pinhal interior Sul perderam mais 

população do que os situados no Pinhal interior norte, dado que a variação negativa foi 

de, respetivamente, -56,56 e -35,80.

Por sua vez, no mesmo período, a variação na região Centro ainda que também tenha 

sido negativa, foi, porém, muito mais reduzida, de apenas -4,14%. 
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recorrendo aos recenseamentos, é possível perceber, numa análise com intervalos de 

30 anos, que o território do Pinhal interior foi afetado pela tendência que se espalhou 

pelo interior do país, ou seja, iniciou um processo negativo no que diz respeito à variação 

da sua população. este foi mais acentuado entre 1950-81, onde é possível observar valores 

quase sempre superiores a -20%, atingindo por vezes valores negativos superiores a -40%. 

Já no período que se seguiu, entre 1981-2011, também se registaram valores negativos, à 

unidades territoriais
1950/1981 1981/2011 1950/2011

n.º de 
habitantes

variação 
(%)

n.º de 
habitantes

variação 
(%)

n.º de 
habitantes

variação 
(%)

Portugal 1 322 774 15,54 709 384 7,21 2 032 158 23,88

continente 1 414 847 17,86 694 208 7,44 2 109 055 26,62

centro -114 579 -4,74 14 655 0,64 -99 924 -4,14

Pinhal interior norte -51 270 -25,22 -21 528 -14,16 -72 798 -35,80

arganil -6 229 -28,66 -3 480 -22,44 -9 709 -44,67

góis -4 669 -42,05 -2 247 -34,92 -6 916 -62,29

Lousã -2 422 -15,68 4 529 34,78 2 107 13,64

Miranda do Corvo -1 591 -11,51 863 7,06 -728 -5,27

oliveira do hospital -5 484 -18,89 -2 832 -12,02 -8 316 -28,64

Pampilhosa da Serra -7 307 -49,37 -3 063 -40,88 -10 370 -70,07

Penela -2 502 -23,77 -2 113 -26,34 -4 615 -43,85

tábua -4 342 -24,40 -1 444 -10,73 -5 786 -32,51

Vila nova de Poiares -1 569 -19,09 617 9,28 -952 -11,58

alvaiázere -4 440 -29,70 -3 288 -31,28 -7 728 -51,69

ansião -2 863 -15,64 -2 411 -15,61 -5 274 -28,81

Castanheira de Pera -1 193 -18,85 -2 015 -39,23 -3 208 -50,68

Figueiró dos Vinhos -3 546 -28,83 -2 652 -30,29 -6 198 -50,39

Pedrógão grande -3 113 -34,76 -1 992 -34,10 -5 105 -57,01

Pinhal interior sul -32 381 -34,85 -20 164 -33,31 -52 545 -56,56

oleiros -4 954 -32,73 -4 535 -44,54 -9 489 -62,69

Proença-a-nova -6 974 -36,85 -3 713 -31,06 -10 687 -56,46

Sertã -7 120 -24,88 -5 733 -26,66 -12 853 -44,90

Vila de rei -3 753 -44,64 -1 184 -25,44 -4 937 -58,72

Mação -9 580 -43,92 -4 999 -40,86 -14 579 -66,83

Pinhal interior -83 651 -28,24 -41 692 -19,61 -125 343 -42,31

quadro i - Variação da População (%) em Portugal, na região Centro e no Pinhal interior entre 
1950 e 2011.

Table I - Population Variation (%) in Portugal, in the Centro Region and in the Pinhal Interior between 
1950 and 2011.

Fonte dos dados: ine, recenseamentos gerais da População (iX, Xii e XV).
Source of data: INE, General Population Censuses (IX, XII and XV).
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Fig. 11 - Variação da população do Pinhal interior entre 1950 e 2011 
(Fonte dos dados: ine, recenseamentos gerais da População (iX e XV) e CaoP, 2019).

Fig. 11 - Variation of the population of Pinhal Interior between 1950 and 2011 
(Data source: INE, General Population Censuses (IX and XV) and CAOP, 2019).

exceção de dois municípios: Miranda do Corvo e Vila nova de Poiares, certamente devido 

à sua proximidade à cidade de Coimbra. Comparativamente ao período antecedente, a 

diminuição da população residente, embora tenha continuado, foi mais suave. 

no período total de 60 anos, ou seja, desde 1950 até 2011, apenas o município da 

Lousã conseguiu apresentar valores positivos, enquanto que a generalidade dos outros 

apresentou quase sempre valores superiores a -50%. Destacaram-se, pela negativa, os 

municípios de Pampilhosa da Serra, Mação, oleiros e góis, como tendo sido os que 

perderam mais população (fig. 11).
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1.3.1.2 Densidade populacional

a partir de 1950, a densidade populacional do Pinhal interior iniciou um processo 

de regressão, tendo passado de 65,52 hab/km² para 37,80 hab/km², em 2011. Se 

compararmos esta evolução à da região Centro, verificamos que no ano de 2011, o Pinhal 

interior apresentava menos de metade do valor da densidade populacional da região 

Centro. Por sua vez, esta região também apresentou valores mais baixos em 2011, do 

que no ano de 1950, porém, a diferença era ínfima, uma vez que em 2011 era de 82,60 

hab/km², e o valor registado em 1950 foi de 84,89 hab/km². em contrapartida, Portugal 

continental apresentou uma variação positiva, tendo passado de 85,91 hab/km², para 

112,80 hab/km², neste mesmo período (Quadro ii).

o Pinhal interior norte conseguiu ser mais estável na variação deste indicador do que 

o Pinhal interior Sul, uma vez que passou de 77,71 hab/km² para 49,89 hab/km², ou 

seja, menos de metade, enquanto que o Pinhal interior Sul passou de 48,78 hab/km² para 

21,19 hab/km² , o que correspondeu a uma redução de -56,55.

Por sua vez, os municípios do Pinhal posicionados mais a oeste, detiveram sempre os valo-

res mais elevados, por, obviamente, albergarem mais população do que os municípios situados 

mais a este, o que resulta da influencia direta dos polos urbanos do litoral português, designa-

damente das cidades de Coimbra e Pombal. Deste modo, os municípios mais ocidentais, em 

2011 registaram densidades de 126,80 hab/km², na Lousã, 103,61 hab/km², em Miranda do 

Corvo, e 74,02 hab/km², em ansião. em contrapartida, foram os municípios mais interiores 

e mais afastados dos polos urbanos que registaram os valores mais baixos, 11,17 hab/km² e 

11,99 hab/km², respetivamente Pampilhosa da Serra e oleiros (fig. 12).

a baixa densidade da população em muitos dos municípios do Pinhal interior e a sua 

substancial redução na última metade do século passado contribuíram para o abandono 

da agricultura e o aumento da área florestal, que ficou entregue a si própria, praticamente 

sem gestão, o que propicia condições que favorecem a progressão dos incêndios florestais.

1.3.1.3 Saúde

na década de 50, do século passado, começaram a surgir em Portugal alguns fatores 

que, em sinergia, conseguiram melhorar a qualidade de vida da população, em aspetos 

muito importantes, como a saúde. estes, resultaram na diminuição da mortalidade e por 
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isso, originam uma esperança de vida superior que, desde então tem vindo a aumentar até 

à presente data. Como, entretanto, a fecundidade baixou abruptamente entrou-se num 

período de transição demográfica que inverteu muitas das tendências anteriores.

Considerando alguns valores relativamente aos indicadores de saúde, é possível ter 

uma perspetiva, ainda que superficial, do quadro do Pinhal interior, assim como dos 

respetivos municípios que nele se enquadravam. 

unidades 
territoriais

1950 1981 2011

n.º de 
habitantes

densidade 
(hab/km²)

n.º de 
habitantes

densidade 
(hab/km²)

n.º de 
habitantes

densidade 
(hab/km²)

Portugal 8 510 240 92,36 9 833 014 106,71 10 542 398 114,41
Continente 7 921 913 85,91 9 336 760 101,25 10 030 968 112,69
Centro 2 416 093 84,89 2 301 514 80,86 2 316 169 82,60
Pinhal interior norte 203 326 77,71 152 056 58,11 130 528 49,89
arganil 21736 65,30 15507 46,59 12 027 36,13
góis 11103 42,17 6434 24,44 4 187 15,90
Lousã 15442 111,58 13020 94,08 17 549 126,80
Miranda do Corvo 13822 109,37 12231 96,78 13 094 103,61
oliveira do hospital 29038 123,82 23554 100,43 20 722 88,36
Pampilhosa da Serra 14800 37,33 7493 18,90 4 430 11,17
Penela 10525 78,08 8023 59,52 5 910 43,84
tábua 17798 89,08 13456 67,35 12 012 60,12
Vila nova de Poiares 8218 97,31 6649 78,73 7 266 86,04
alvaiázere 14950 93,16 10510 65,49 7 222 45,00
ansião 18309 103,98 15446 87,72 13 035 74,02
Castanheira de Pera 6330 94,79 5137 76,92 3 122 46,75
Figueiró dos Vinhos 12300 70,92 8754 50,47 6 102 35,18
Pedrógão grande 8955 69,55 5842 45,37 3 850 29,90
Pinhal interior sul 92908 48,78 60527 31,78 40 363 21,19

oleiros 15137 32,13 10183 21,62 5 648 11,99
Proença-a-nova 18927 47,87 11953 30,23 8 240 20,84
Sertã 28623 64,07 21503 48,14 15 770 35,30
Vila de rei 8407 43,89 4654 24,30 3 470 18,12
Mação 21814 54,54 12234 30,59 7 235 18,09
Pinhal interior 296 234 65,52 212 583 47,02 170 891 37,80

quadro ii - Densidade da População em Portugal, na região Centro e no Pinhal interior em 
1950, 1981 e 2011.

Table II - Population Density in Portugal, in the Centro Region and in the Pinhal Interior in 
1950, 1981 and 2011.

     Fonte dos dados: ine, recenseamentos gerais da População (iX, Xii e XV).
Source of data: INE, General Population Censuses (IX, XII and XV).
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Fig. 12a - Densidade da população nos municípios do Pinhal interior em 1950 
(Fonte dos dados: ine, recenseamentos gerais da População (iX) e CaoP, 2019).

Fig. 12a - Population density in the municipalities of Pinhal Interior in 1950 
(Data source: INE, General Population Censuses (IX) and CAOP, 2019).

recuando ao ano de 1983, estavam registados no Pinhal interior, segundo os dados da 

CCrC (1990, p. 65) 120 médicos. Mais tarde, em 1990, este número tinha subido para 

171, e quase todos os municípios tinham mais do que 5 profissionais de saúde, algo que não 

se registava em 1983. em 2018, segundo dados do ine (2018), este número aumentou para 

227 (Quadro iii)). 

De todas formas, em 2018, os contrastes entre os municípios continuavam 

acentuados, com alguns deles a apresentarem valores próximos de 30 médicos: oliveira 

do hospital (33), Lousã (29) e Miranda do Corvo (28), enquanto outros apenas 
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Fig. 12b - Densidade da população nos municípios do Pinhal Interior em 2011 (Fonte dos dados: 
INE, Recenseamentos Gerais da População (XV) e CAOP, 2019)

Fig. 12b - Population density in the municipalities of Pinhal Interior in 2011 (Data source: INE, 
General Population Censuses (XV) and CAOP, 2019).

dispunham de 1 médico (Pampilhosa da Serra e Castanheira de Pera), de 2 (Góis) ou 

de 3 médicos (Vila de Rei). 

Esta acentuada desigualdade faz com que também exista alguma disparidade na relação 

do número de habitantes por médico, pois, enquanto alguns municípios apresentavam 

valores a rondar 500 indivíduos por médico (Miranda do Corvo, Figueiró dos Vinhos, 

Penela, Proença-a-Nova, Oliveira do Hospital e Lousã) outros, apresentam valores 

superiores a 1000 (Arganil, Vila de Rei, Vila Nova de Poiares, Oleiros, Mação e Góis,) 

2000 (Castanheira de Pera) e, até, 4000 habitantes por médico (Pampilhosa da Serra).
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unidades territoriais

anos

2001 2012 2018

nº de 
médicos

hab. por 
médico

nº de 
médicos

hab. por 
médico

nº de 
médicos

hab. por 
médico

Portugal 33 233  311,8 43 863  239,1 53 657  191,7

Continente 32 355  305,2 42 503  234,7 51 741  189,1

Centro 5 578  321,2 8 680  264,8 10 765  206,6

Pinhal interior norte 103 1348,1 132 1967,1 184 667,9

arganil 11  1 239,6 9  1 316,7 11  1 011,3

góis 2  2 415,5 2  2 060,0 2  1 928,8

Lousã 12  1 334,2 19 917,8 29  591,7

Miranda do Corvo 11  1 200,9 19 689,7 28  454,7

oliveira do hospital 22  1 004,9 30 683,9 33  589,3

Pampilhosa da Serra 1  5 179,0 0 - 1  4 069,0

Penela 5  1 315,8 6  970,2 11  496,5

tábua 10  1 259,1 13  917,8 18  637,0

Vila nova de Poiares 7  1 019,6 5 1441,4 6  1 158,2

alvaiázere 8  1 052,6 7 1022,1 10  666,8

ansião 6  2 289,8 10 1298,7 18  677,1

Castanheira de Pera 3  1 233,3 4  756,5 1  2 669,0

Figueiró dos Vinhos 4  1 829,7 7  861,6 12  471,0

Pedrógão grande 1 4 400,0 1  3 761,0 4  863,5

Pinhal interior sul 25 1779,0 30 1327,1 43 860,8

oleiros 0 - 0 - 4  1 270,6

Proença-a-nova 8  1 194,1 9 907,7 13  572,9

Mação 3  2 778,0 5  1 417,8 5  1 277,5

Sertã 12  1 387,3 13  1 200,9 18  820,4

Vila de rei 2  1 665,5 3  1 151,0 3  1 109,5

Pinhal interior 128 1430,0 158 1081,6 227 704,5

quadro iii - Variação do número de Médicos em Portugal, na região Centro e no Pinhal 
interior ao longo do século XXi.

Table III - Variation of the number of Doctors in Portugal, in the Centro Region and in the Pinhal 
Interior throughout the 21st century.

Fonte dos dados: ine, anuário estatístico da região Centro (2003, 2013 e 2019).
Source of data: INE, Statistical Yearbook of the Centro Region (2003, 2013 and 2019).
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1.3.1.4 Envelhecimento

ao longo dos sessenta anos de análise, de 1950 a 2011, verificou-se, continuamente, 

o envelhecimento da população portuguesa, por uma dupla justificação, ou seja, não 

só porque houve aumento da população idosa, mas também porque se registou uma 

redução da população jovem. Durante este período, registou-se um decréscimo da ordem 

de -37%, na faixa etária dos 0 aos 14 nos, enquanto que nos indivíduos com mais de 65 

anos se verificou um acréscimo a rondar os 241%.

as sub-regiões do Pinhal interior norte e do Pinhal interior Sul apresentavam, na 

década de 50, valores relativamente parecidos na proporção de jovens, 28,8% e 30,5%, 

respetivamente. em 2011 esses valores tinham diminuído de modo muito significativo, 

em especial no Pinhal interior Sul, tendo caído respetivamente, para 12,9% e 10,3%.  

relativamente ao índice de envelhecimento, em 1950, o Pinhal interior apresentava 

um valor de 33% e passou, abruptamente, para  227%, em 2011. a nível municipal, este 

índice evoluiu de uma forma drástica, em grande parte dos territórios, com alguns deles a 

apresentarem, em 2011, índices com valores próximos a 600 (Quadro iV). o valor mais 

baixo corresponde a 113,56% e dizia respeito ao município da Lousã.

estes valores mostram, a elevada expressão da população idosa sobre a população 

mais juvenil, algo que se tornou bastante comum em Portugal (segundo a onU, 2017, 

apresentava-se no top 5 da europa) e, muito em especial, no Pinhal interior, o que, 

naturalmente, tem consequências a nível da gestão da floresta e, em consequência, no 

comportamento dos incêndios florestais.

 

1.3.1.5 Educação

os indicadores da educação para o Pinhal interior apontam para uma forte evolução, 

mais precisamente, no período de 1981-2001, durante o qual se deu o grande aumento 

(Quadro V). a escolaridade, passou por algumas alterações, designadamente do nível 

de caráter obrigatório, em termos dos ensinos básico e secundário, o que fez com que a 

população se tornasse mais instruída. Por sua vez, no período de 2001-11, houve uma 

evolução bastante positiva no que diz respeito ao ensino superior, tendo passado a haver 

no Pinhal interior um maior número de cidadãos detentores de formação académica de 

nível superior. 
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Por oposição, os valores que dizem respeito ao analfabetismo diminuíram drasticamente, a 

nível municipal, uma vez que no período de 2001 para 2011, segundo os dados do ine (2001 e 

2011), nos municípios do Pinhal interior existiu, quase sempre, uma variação superior a -40%.

unidades  
territoriais 1950 2011 variação

Portugal 23,78 127,84 104,06

continente 24,05 130,57 106,52

centro 26,32 163,43 137,11

Pinhal interior norte 35,96 203,41 167,45

arganil 40,64 269,04 228,39

góis 38,40 310,49 272,09

Lousã 32,30 113,56 81,27

Miranda do Corvo 34,86 154,18 119,33

oliveira do hospital 32,83 181,81 148,98

Pampilhosa da Serra 26,04 589,72 56368

Penela 49,72 239,95 190,23

tábua 44,20 187,05 142,85

Vila nova de Poiares 37,44 135,40 97,96

alvaiázere 35,88 303,81 267,93

ansião 33,62 209,39 175,77

Castanheira de Pera 38,14 295,86 257,72

Figueiró dos Vinhos 31,61 277,78 246,17

Pedrógão grande 38,79 302,07 263,28

Pinhal interior sul 29,94 325,17 295,23

oleiros 26,49 574,37 547,88

Proença-a-nova 25,46 343,96 318,50

Sertã 29,19 222,27 193,09

Vila de rei 36,53 377,20 340,67

Mação 35,48 432,58 397,11

Pinhal interior 33,99 227,68 193,69

quadro iv - Índice de envelhecimento da População em Portugal, na região Centro e no Pinhal 
interior, em 1950 e 2011.

Table IV - Population Aging Index in Portugal, in the Centro Region and in the Pinhal Interior, 
in 1950 and 2011.

Fonte dos dados: ine, recenseamentos gerais da População (iX e XV).
Source of data: INE, General Population Censuses (IX and XV).



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

Guidebook of the study trip n.º 5 35

Quanto aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico, segundo a Direção 

geral de estatísticas da educação e Ciência (DgeeC, 2013 e 2020), no período de 

2010 para 2018 houve um decréscimo considerável em quase todos os municípios, com 

alguns deles a perderem cerca de metade desses estabelecimentos. no que diz respeito 

ao ensino dos 2.º e 3.º Ciclos e ao ensino secundário, também se registaram perdas, 

mas não tão vincadas quando comparadas com as verificadas no ensino mais básico, do 

1.º ciclo. 

unidades territoriais
secundário superior

1960 1981 2001 2011 1960 1981 2001 2011

centro 38 833 37 281 225 539 290 871 7 862 23 360 121 125 243 471
Pinhal interior norte 1 506 1 121 9 980 14 515 312 617 3 741 8 263
arganil 207 90 750 1 249 39 66 297 569
góis 47 29 214 393 9 12 66 182
Lousã 176 167 1 821 2 466 46 90 748 1 720
Miranda do Corvo 95 91 1 171 1 640 18 47 381 983
oliveira do hospital 256 189 1 514 2 123 45 139 675 1 323
Pampilhosa da Serra 70 41 175 350 14 11 63 115
Penela 56 55 472 632 14 25 183 415
tábua 101 62 686 1 201 26 36 279 639
Vila nova de Poiares 46 39 517 867 9 24 178 401
alvaiázere 81 69 542 708 15 32 187 400
ansião 126 118 1 061 1 566 33 60 337 816
Castanheira de Pera 77 45 237 294 11 24 69 146
Figueiró dos Vinhos 120 92 496 634 26 38 188 365
Pedrógão grande 48 34 324 392 7 13 90 189
Pinhal interior Sul 656 490 2 917 4 135 140 179 986 2 209
oleiros 87 68 321 432 13 16 111 286
Proença-a-nova 119 131 733 937 22 48 250 570
Mação 193 129 542 653 29 44 228 388
Sertã 216 141 1 121 1 785 62 63 352 825
Vila de rei 41 21 200 328 14 8 45 140
Pinhal interior 2 162 1 611 12 897 18 650 452 796 4 727 10 472

quadro v - níveis de escolaridade da População em Portugal, na região Centro e no Pinhal 
interior de 1960 a 2011.

Table V - Direção-Geral do Território Levels of the Population in Portugal, in the Centro Region and 
in the Pinhal Interior from 1960 to 2011.

Fonte dos dados: ine-recenseamentos gerais da População (X a XV).
Source of data: INE-General Population Censuses (X to XV). 
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estas perdas são facilmente explicadas devido ao decréscimo da população mais jovem, 

ao longo dos anos, em todos os municípios do Pinhal interior, uma vez que se verificou 

uma alteração na estrutura demográfica, tendo passado a verificar-se uma pirâmide etária 

em forma de urna, em vez da anterior forma em acento circunflexo.

1.3.2 atividades económicas (1950 - 1980 - 2011)

Muito condicionado pelas caraterísticas físicas do território e por acessibilidades deficitárias, 

o tecido empresarial do Pinhal interior possuiu uma estrutura fraca, onde predominam as mi-

croempresas, assentes em atividades económicas de pouco valor e de baixa densidade, com fraca 

capacidade de inovação, pouca tecnologia e débeis no que toca à capacidade exploradora. neste 

contexto, gera resultados pouco expressivos e, por isso, os municípios do Pinhal interior apresen-

tam valores baixos no que diz respeito ao indicador de volume de negócios por empresa. 

estes motivos levam a que haja uma fraca atração por parte de investidores, pelo que 

o nascimento de novas empresas nesta região apresenta uma taxa tão baixa que quase não 

tem significado.

Com efeito, existe uma baixa densidade de empresas nos municípios do Pinhal 

interior, apenas 1,8 empresas por km2, um valor baixo, sobretudo quando comparado 

com as 11,5/km2, de Portugal, ou mesmo as 8,2/km2, da região Centro (ine, 2012). os 

municípios do Pinhal interior que se destacam, por apresentarem valores acima da média, 

são: a Lousã, Miranda do Corvo, oliveira do hospital e Vila nova de Poiares.

1.3.2.1 Evolução dos setores de atividade 

a evolução da população empregada no Pinhal interior, por setores de atividade, é um 

dos indicadores que mais ajuda a compreender o estado a que chegou a floresta e, como 

consequência, a existência de grandes incêndios florestais. De facto, nos anos 50 do século 

passado, o setor primário era dominante em todos os municípios, não só devido ao facto 

da agricultura e a silvicultura serem atividades dominantes nesta altura, mas também 

pelas características rurais do território. 

no entanto, passado 30 anos, houve uma quebra brutal, sem exceção, em todos os 

municípios, tendo-se registado variações percentuais negativas superiores a -50%. esta 

tendência afirmou-se, ainda mais, passados 60 anos, ou seja, em 2011. a maior parte 
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dos municípios registava, nesse ano, apenas algumas dezenas de indivíduos empregados 

no setor primário, enquanto que, na década de 50, quase todos os concelhos registavam 

milhares de indivíduos com atividade neste setor (Quadro Vi).

unidades 
territoriais

setores de atividade

Primário secundário terciário

1950 1981 2011 1950 1981 2011 1950 1981 2011

arganil 6 471 1199 181 721 1811 1 665 513 1433 2 441

góis 2 797 1003 88 314 707 436 343 508 876

Lousã 2 955 437 203 811 2328 1 964 611 1467 5 204

Miranda do Corvo 3 434 1004 153 431 1492 1 128 329 1715 4 105

oliveira do hospital 5 491 2652 204 1 058 3732 3 410 1 464 2140 4 325

Pampilhosa da Serra 3 221 1430 26 203 522 394 217 483 820

Penela 2 398 999 50 215 723 612 231 730 1 466

tábua 3 702 1597 222 684 1609 1 744 635 1043 2 496

Vila nova de Poiares 1 610 524 71 242 632 826 261 904 2 167

alvaiázere 4 095 2346 100 566 1053 797 528 1014 1 473

ansião 4 264 1848 113 691 1854 1 777 528 1481 2 949

Castanheira de Pera 757 140 39 1 023 1307 366 227 408 595

Figueiró dos Vinhos 2 551 1447 86 363 939 559 413 819 1 405

Pedrógão grande 2 156 1203 74 291 526 283 272 495 844

Proença-a-nova 3 697 2996 177 391 757 861 420 897 1 719

Mação 5 350 1628 71 1 033 1255 709 501 1196 1 471

Sertã 4 952 3731 373 1 716 1843 1 776 1 090 1950 3 538

Vila de rei 1 569 1120 44 216 354 304 199 391 726

Pinhal interior 61 470 27 304 2 275 10 969 23 444 19 611 8 782 19 074 38 620

quadro vi - Distribuição da População do Pinhal interior, por setores de atividade, 
entre 1950 e 2011.

Table VI - Distribution of the Pinhal Interior population, by sector of activity, 
between 1950 and 2011.

Fonte dos dados: ine-recenseamentos gerais da População (iX a XV).
Source of data: INE-General Population Censuses (IX to XV).

Por sua vez, o setor secundário, numa análise geral aos municípios do Pinhal interior, 

foi aquele que se manteve mais estável, tendo ganho alguma importância em 1981, 

quando se registou um aumento generalizado em todos os municípios, muitos triplicaram 

os efetivos em relação a 1950, por absorção de ativos que transitaram do setor primário. 
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Depois disso, o setor secundário sofreu alguma redução em quase todos os municípios, 

com a maior queda a verificar-se no concelho de Castanheira de Pera. Pelo contrário, 

observou-se crescimento da população empregada no setor secundário nos municípios de 

tábua, Vila nova de Poiares e Proença-a-nova.

Por fim, o setor terciário que, em 1950, apresentou valores reduzidos do número de 

empregados, apenas algumas centenas por município, em muitos deles semelhantes aos do 

setor secundário, ainda que menor no cômputo geral do Pinhal interior. Depois iniciou 

uma subida que se traduziu no aumento contabilizado em 1981, com vários municípios a 

registarem valores superiores à unidade de milhar. o setor continuou a crescer no período 

seguinte, acabando por registar, em 2011, os valores mais elevados dos três setores, de algum 

modo idênticos aos registados nos anos 50 pelo setor primário, o que traduz um contínuo 

esvaziamento do setor primário, num primeira fase com migração para os setores secundário 

e terciário, e no segundo período, dos setores primário e secundário para o terciário.

1.3.2.2 A decadência da agricultura

a decadência da agricultura, é um fenómeno relativamente recente em Portugal. no 

Pinhal interior começou a ganhar maior expressão na década de 60, com um enorme 

fluxo em direção a Lisboa. Com a adesão de Portugal à eFta (European Free Trade 

Association), a 4 de janeiro de 1960, iniciou-se uma industrialização no país, que originou 

uma enorme procura da mão de obra jovem, a qual exercia a sua atividade no setor 

agrícola, designadamente do Pinhal interior que, neste período, viu sair milhares de seus 

habitantes em busca de melhores condições de vida, como sucedeu noutras regiões mais 

rurais de Portugal.

esse fluxo migratório continuou nos anos setenta, mas agora para os países da europa 

Central, com destaque para a França. Para engrossar este fluxo também contribuiu a 

guerra que se fazia sentir nos territórios do ex-ultramar, outra situação que também 

influenciou o abandono das áreas agrícolas, principalmente nas áreas de minifúndio, 

como são as do Pinhal interior. 

Com a independência das colónias e o regresso dos portugueses do ex-ultramar, 

algumas destas áreas acabaram por ser novamente reocupadas, muito pela ausência 

de oportunidades de trabalho, tendo-se dado início a uma atividade agrícola de 

subsistência. esta ocupação manteve-se até finais da década de 80, tendo-se até verificado 
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um rejuvenescimento do setor, mercê de ajudas atribuídas aos jovens que pretendiam 

iniciar a sua atividade na agricultura. não obstante, assistiu-se a um envelhecimento dos 

agricultores, que se tem vindo a agravar até aos dias de hoje e mesmo aqueles que haviam 

ingressado neste setor, acabaram por abandonar a atividade agrícola, por inviabilidade das 

suas explorações.

1.3.2.2.1 População ativa agrícola

Como se tem vindo a demonstrar, a tendência da população ativa agrícola do Pinhal 

interior foi de uma constante descida até ao presente. entre 1950 e 2009, o setor agrícola do 

Pinhal interior perdeu cerca de 36 mil indivíduos (fig. 13 e Quadro Vii). este abalo, mesmo 

quando compensado com mecanização conduziu, inevitavelmente ao abandono da maior 

parte dos terrenos agrícolas do território. 

a situação, embora justificável pela oferta de serviços e de melhores condições de 

vida do que as existentes no ambiente serrano, acabou por ter repercussões negativas, 

traduzidas na mudança de comportamentos e dos hábitos que se foram passando de 

geração em geração e se materializam no binómio agricultura-floresta. 

estas alterações geraram uma acumulação de combustível na floresta, uma vez que 

grande parte dos terrenos que eram utilizados para atividade agrícola acabaram por ser 

abandonados e foram dominados por uma mancha florestal, densa e desordenada, que é 

favorável à progressão dos incêndios florestais. 

Fig. 13 - evolução do número de indivíduos com atividade agrícola, no Pinhal interior, entre 1950 e 
2009 (Fonte dos dados: ine, recenseamentos e anuário estatístico da região Centro, 2011).

Fig. 13 - Evolution of the number of individuals with agricultural activity, in Pinhal Interior, between 
1950 and 2009 (Data source: INE, Census and Statistical Yearbook of the Centro Region, 2011).
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1.3.2.2.1.1 Pequenos ruminantes

a presença de pequenos ruminantes no território do Pinhal interior era, no passado, 

impactante na floresta, chegando a registar cerca de 175 000 ovinos e 130 000 caprinos 

em 1925 (Quadro Viii). Porém, a criação deste tipo de gado tem sido uma atividade a 

cair em desuso, tendo-se verificado um decréscimo significativo, principalmente, e mais 

uma vez, a partir da década de 50, tendo-se finalizado o período de análise em 1999, 

com menos de metade do número de cabeças existentes em 1925, quando se iniciou esta 

análise, tanto para ovinos como para caprinos.

unidades territoriais 1950 1981 2009

arganil 5971 1177 865
góis 2792 999 157
Lousã 2955 423 310
Miranda do Corvo 3434 1008 582
oliveira do hospital 5581 2556 1304
Pampilhosa da Serra 3221 1240 461
Penela 2398 994 553
tábua 3702 1592 971
Vila nova de Poiares 1610 510 185
alvaiázere 4095 2333 675
ansião 4264 1808 1041
Castanheira de Pera 575 518 46
Figueiró dos Vinhos 2551 1443 222
Pedrógão grande 2156 1204 385
oleiros 4183 2192 959
Proença-a-nova 3697 2993 1988
Mação 5350 1653 616
Sertã 4952 3835 2076
Vila de rei 1569 1124 310
Pinhal interior 65056 29602 28278

quadro vii - Distribuição da População ativa agrícola do Pinhal interior,  
nos anos de 1950, 1981 e 2009.

table vii - Distribution of the Active Agricultural Population of Pinhal Interior, in the years 
1950, 1981 and 2009.

Fonte dos dados: ine, recenseamentos e anuário estatístico da região Centro, 2011.
Source of data: Statistics Portugal, Census and Statistical Yearbook of the Central region, 2011.
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unidades territoriais
ovinos

1925 1934 1940 1955 1972 1979 1989 1999
alvaiázere 13957 9116 9219 8944 6463 5019 4904 4303
ansião 9836 11404 11871 12016 10485 13035 8160 7618
arganil 22748 17814 16626 14111 8788 6236 4638 4084
Castanheira de Pera 4620 888 1240 1743 810 386 157 115
Figueiró dos Vinhos 3879 5387 6904 9060 2920 1811 1669 1116
góis 12461 11454 9001 8871 4371 2128 1682 679
Lousã 5501 3736 4091 3504 1469 929 597 490
Miranda do Corvo 5285 3764 4820 4704 3282 1899 1578 1016
oliveira do hospital 18138 11445 13410 14097 10158 6122 11429 11903
Pampilhosa da Serra 5573 4480 5215 7203 2989 894 521 486
Pedrógão grande 6083 2927 3956 4145 1662 925 1910 736
Penela 8722 7734 6546 5642 5269 2278 2389 2926
tábua 10874 11502 12788 10427 6080 5471 8230 6983
Vila nova de Poiares 3934 4073 3520 3286 1712 1010 391 244
Mação 13057 9772 13667 10211 1176 1206 2549 1786
oleiros 6186 5384 6548 3950 2730 855 650 503
Proença-a-nova 6308 3953 5498 4271 441 231 1294 1370
Sertã 18046 10001 10311 8197 3636 2372 3873 2762
Vila de rei 2059 1938 2847 1721 530 310 496 253
Pinhal interior 177267 136772 148078 136103 74971 53117 59106 51372

unidades territoriais
Caprinos

1925 1934 1940 1955 1972 1979 1989 1999
alvaiázere 4760 4432 3870 3916 4557 5998 4808 3427
ansião 3177 4618 4952 4876 4370 6593 3118 3084
arganil 14354 9962 8997 8476 5840 5028 4440 1969
Castanheira de Pera 5443 2010 2571 1510 863 543 566 398
Figueiró dos Vinhos 2206 3624 5368 5902 2849 2673 1801 1425
góis 12416 10094 6747 7617 4781 3563 2704 1998
Lousã 5285 3512 2650 1918 1585 1309 850 738
Miranda do Corvo 2801 2423 2319 2456 1998 2004 1613 895
oliveira do hospital 4173 3642 3566 3375 2765 1883 1579 1170
Pampilhosa da Serra 16985 11968 12625 15038 9048 4091 3430 1929
Pedrógão grande 1567 1013 895 1687 1608 1252 1340 1060
Penela 3208 3901 3329 2663 2737 1519 1433 1174
tábua 1914 2448 2883 2913 1811 1963 1332 930
Vila nova de Poiares 1484 2014 1493 1100 1417 1382 1323 584
Mação 11917 12467 10699 15224 11407 7482 6277 4363
oleiros 14227 12883 12422 13278 7553 6820 6119 5379
Proença-a-nova 14157 11442 10821 12531 10699 11679 10591 9460
Sertã 10622 9143 9063 9037 8756 9795 7599 7147
Vila de rei 2375 3552 4385 3626 3115 2657 2388 1102
Pinhal interior 133071 115148 109655 117143 87759 78234 63311 48232

quadro viii - evolução do número de cabeças de gado no Pinhal interior,  entre 1925 e 1999.
Table VIII - Evolution of the number of cattle in the Pinhal Interior, between 1925 and 1999.

Fonte/Source: Lourenço (2018).
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Dos 19 municípios, merece destaque o de oliveira do hospital por ter conseguido 

contrariar a tendência, pois e conseguiu aumentar, de 1979 para 1999, o número de ovinos 

no seu território. todavia, esta situação deve-se ao facto de integrar a região demarcada do 

queijo serra da estrela e a criação destas ovelhas tem pouco impacte na floresta. 

os pequenos ruminantes, para além de todos os benefícios que trazem aos seus 

proprietários, desde a produção de queijo, leite, lã, entre outros, tinham também outro 

papel importante, uma vez que impediam o acumular de combustível nos territórios do 

Pinhal interior, quer através do que era consumido diretamente durante a pastorícia, quer 

do que resultava da roça do mato, que era usado para fazer as camas dos animais e, depois 

de amassado, servia de fertilizante nos campos. 

na atualidade, tem-se incentivado um regime de pastoreio extensivo, através de fundos 

monetários, conhecido por “cabras sapadoras” para com elas gerir zonas prioritárias de 

combustíveis. trata-se de uma medida que pretende prevenir incêndios florestais e mitigar 

os seus efeitos. na área do Pinhal interior, surgiu também o “Programa de revitalização do 

Pinhal interior” (PCM, 2018) que, em sinergia com as autarquias locais e organizações de 

produtores, pretende ter algum impacto na área da Silvopastorícia. através dele surgem 

alguns apoios que, entre outros incentivos, passam por formação, sugestão de contratos, 

apoio técnico e veterinário.

ainda que esta temática merecesse uma análise mais atual, apenas foi possível reunir 

dados até 1999, uma vez que, para o ano de 2009, eles não foram realizados a nível 

municipal. não obstante, é presumível que esses valores tenham continuado a descer de 

forma significativa até à atualidade, uma vez que o mesmo aconteceu com a população 

agrícola ativa, que era quem cuidava desses animais.

1.3.2.2.2 Silvicultura

o Pinhal interior, sempre teve uma grande percentagem da sua área ocupada por espécies 

florestais, tendo em conta os últimos dados disponíveis, a área com aptidão florestal é superior 

a 50%. Deste modo, a silvicultura sempre foi uma das principais atividades do Pinhal interior, 

pois a ela está ligada a exploração dos recursos florestais que esta área tem para oferecer. em 

1986, a indústria das madeiras representava cerca de 31% do emprego da região e 33,5% do 

VaB industrial da região (CCrC, 1990, p. 78). estima-se que na atualidade esse valor seja 

bem menor, dado que, desde então, uma substancial área de floresta foi queimada. 
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todavia, de acordo com o Programa de revitalização do Pinhal interior (PCM, 2018) 

e tendo em conta a média do triénio 2009-2011, a silvicultura mantém-se à frente da 

agricultura relativamente ao peso da sua contribuição para o valor absoluto, sendo que a 

silvicultura representa 59% e, a agricultura, apenas 41% desse valor.

Vamos ter em consideração os dados do inventário florestal de 2005, por reunir 

informação a nível municipal, o que não sucede com o inventário de 2015, já que, 

apesar da sua antiguidade, permite quantificar a importância relativa do setor florestal, 

nomeadamente em termos da área ocupada pelas duas espécies mais importantes da 

região, o pinheiro bravo e eucalipto, em cada município do Pinhal interior. 

Deste modo, a taxa de arborização em todos os municípios do Pinhal interior era, em 

2005, superior a 60%, o que denota a importância do setor e significa que variavam entre 

um mínimo de 61,67%, em alvaiázere, e um máximo de 97,58%, em Pedrogão grande, 

de área florestal arborizada (Quadro iX). Por sua vez, a espécie dominante era o Pinheiro 

Bravo, com exceção de 3 municípios (Figueiró dos Vinhos, tábua e Vila nova de Poiares), 

onde dominava o eucalipto, situação que, entretanto, também passou a verificar-se noutros 

concelhos. De facto, no passado, segundo o inventário florestal de 1974 (CCrC, 1990), 

o Pinheiro Bravo dominava em todos os municípios, sem exceção, embora o eucalipto 

também já estivesse presente em todos eles, mas apenas em seis concelhos (alvaiázere, 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Penela e Vila nova de 

Poiares) ultrapassava 10% da área florestal.

esta situação alterou-se profundamente, devido a vários fatores, de entre os quais 

ressaltam os persistentes incêndios florestais, já que o eucalipto, ao contrário do pinheiro 

bravo, entre outras vantagens, são capazes de se autorregenerar por rebentamento da toiça 

e possui um crescimento muito mais rápido, o que lhe permite ter menos probabilidade 

de ser queimado e, além disso, gera rentabilidade num espaço de tempo bem mais curto.

1.3.2.3 A indústria

todas as características antes expostas gravitaram em torno da floresta pois, sem 

dúvida, é a atividade de maior destaque do Pinhal interior, pelo que este recurso natural, 

endógeno e renovável, marca uma forte presença na atividade industrial. 

Por isso, a grande maioria das empresas industriais do Pinhal interior está relacionada 

com a fileira florestal. esta fileira tem uma importância considerável na economia 
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nacional, dado que o Valor acrescentado Bruto (VaB) das indústrias florestais, em 2009, 

correspondeu a 1,3% do VaB nacional. Por sua vez, a área que teve maior concentração 

de emprego em atividades florestais nesse ano foi o Pinhal interior, o que revela bem a 

importância deste setor para a região.

no entanto, a atividade económica do Pinhal interior tem estado bastante centrada 

na fileira da madeira, que é formada por pequenas unidades empresariais e com níveis 

unidades 
territoriais

Área 
total

Área florestal Pinheiro bravo eucalipto
taxa de 
arbori-
-zação(ha) % Área 

ocupada
% da 
área 

 florestal
Área 

ocupada
% da 
área 

florestal

alvaiázere 15 864 7 499 47,27 2 906 38,75 1 719 22,92 61,67

ansião 17 080 8 952 52,41 5 267 58,84 1 376 15,37 74,21

arganil 32 560 18 094 55,57 11 078 61,22 5 471 30,24 91,46

Castanheira de Pera 6 788 4 323 63,69 2 585 59,80 1 428 33,03 92,83

Figueiró dos Vinhos 18 380 12 184 66,29 3 924 32,21 5 081 41,70 73,91

góis 26 476 18 232 68,86 8 631 47,34 8 280 45,41 92,75

Lousã 12 812 8 887 69,36 5 201 58,52 1 869 21,03 79,55

Miranda do Corvo 12 728 8 980 70,55 2 900 32,29 2 892 32,20 64,49

oliveira do hospital 23 890 11 083 46,39 7 712 69,58 1 588 14,33 83,91

Pampilhosa da Serra 39 520 18 652 47,20 8 482 45,48 5 338 28,62 74,10

Pedrógão grande 12 630 9 500 75,22 6 181 65,06 3 089 32,52 97,58

Penela 13 200 7 930 60,08 4 163 52,50 3 188 40,20 92,70

tábua 20 924 11 713 55,98 4 704 40,16 5 472 46,72 86,88

Vila nova de Poiares 10 044 5 771 57,46 1 712 29,67 2 267 39,28 68,95

Mação 40 160 21 419 53,33 11 285 52,69 5 870 27,41 80,10

oleiros 49 312 19 887 40,33 14 606 73,44 4 567 22,96 96,40

Proença-a-nova 42 496 15 581 36,66 10 868 69,75 4 210 27,02 96,77

Sertã 43 988 20 666 46,98 12 208 59,07 4 560 22,07 81,14

Vila de rei 19 340 8 353 43,19 3 047 36,48 1 426 17,07 53,55

Pinhal interior 458 192 237 706 55,62 127 460 51,573 69 691 29,48 81,21

quadro iX - ocupação florestal do Pinhal interior em 2005.
Table IX - Forest occupation of Pinhal Interior in 2005.

Fonte dos dados: inventário Florestal nacional de 2005.
Data source: 2005 National Forest Inventory.
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de produtividade muito baixos, salvo raras exceções, pelo que também elas desenvolvem 

atividades de baixo valor. no fundo, esta atividade apresenta-se pouco explorada e, 

sobretudo, pouco valorizada, sob influencia de um sistema de micro propriedade e de 

uma gestão pouco profissionalizada. 

1.3.2.3.1 Evolução da atividade industrial

Considerando um período de análise temporal de sensivelmente 20 anos, e com apoio 

dos anuários estatísticos da região Centro (ine, 1993, 2002 e 2012), reuniram-se dados 

relativos ao número de empresas do setor da industrial, com sede nos municípios do 

Pinhal interior. Percebe-se que houve uma forte dinamização e evolução entre 1989 e 

2001, já que no espaço de uma dúzia de anos apareceram no território do Pinhal interior 

cerca de 1 700 novas empresas neste setor. no entanto, grande parte delas acabou por 

desaparecer, nos 10 anos seguintes, quando se registavam menos 693 empresas (fig. 14).  

relativamente à especialização regional, usando Quociente de Localização do 

emprego na Fileira Florestal (Sarmento e Dores, 2013), e analisando dados de 2009, 

percebe-se que a fileira florestal detinha um importante valor no Pinhal interior Sul 

(4,8), pois ocupava o 2.º lugar do ranking. o valor mais elevado (5,0), correspondente 

ao 1.º lugar, era ocupado pelo entre Douro e Vouga. o Pinhal interior norte (3,1) 

posicionava-se em 4.º lugar. 

Já no que diz respeito à indústria da Madeira, as posições estavam invertidas, com 

o Pinhal interior Sul a deter o valor máximo (9,8), o entre Douro e Vouga a situar-se 

em segundo lugar (9,1), e o Pinhal interior norte (3,4) a ocupar a terceira posição no 

contexto nacional. 

Quanto à indústria da Pasta, do Papel e do Cartão, ainda que o Pinhal interior 

contribua com muita matéria prima para esta indústria, as principais unidades de 

transformação estão localizadas no exterior e por isso, neste caso, os valores são mais 

modestos: 2,2 no Pinhal interior norte, o que corresponde a um 5.º lugar e 1,9 no 

Pinhal interior Sul, equivalente à 8.ª posição. o valor máximo: 5,7 era detido pelo 

Médio tejo.

Por fim, no que toca à indústria do Mobiliário, o Pinhal interior norte, com o valor 

de 3,1 ocupava o 2.º lugar (o 1.º pertencia ao tâmega, com 8,6) e Pinhal interior Sul, 

com 1,2 ocupava a 9.ª posição. 
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Fig. 14 - evolução do número de empresas de indústria transformadoras com sede nos 
municípios do Pinhal interior, entre 1989 e 2009 (Fonte dos dados: anuário estatístico da 

região Centro, 1992, 2003 e 2012).
Fig. 14 - Evolution in the number of manufacturing companies based in the municipalities of Pinhal 
Interior, between 1989 and 2009 (Source of data: Statistical Yearbook of the Centro Region, 1992, 

2003 and 2012).
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1.4 Acessibilidades

1.4.1 rede viária

a rede viária do Pinhal interior é, pela sua natureza, muito condicionada pelo 

relevo acidentado, fator que determina elevados custos de construção, essa é uma das 

principais dificuldades, tanto mais que, dos pontos de vista económico e demográfico, 

a região não se consegue destacar no contexto nacional, pelo que beneficia de poucos 

e fracos investimentos. Por fim, este território também é condicionado pela assimetria 

implementada na rede viária nacional,  entre o litoral e o interior (fig. 15).

Fig. 15 - rede viária envolvente e acessibilidades ao Pinhal interior 
(Fonte dos dados: Open Street Map e CaoP, 2019).

Fig. 15 - Surrounding road network and accessibility to Pinhal Interior 
(Data source: Open Street Map and CAOP, 2019).
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1.4.1.1 Autoestradas, Itinerários Principais e Complementares

relativamente aos acessos mais importantes, parece que foram desenhados para 

excluir a área do Pinhal interior, pois quase todos eles a circundam, à exceção dos iC8 e 

iC6, ainda por concluir, e, de certo modo, a a13, a ocidente, bem como a a23, que toca 

o município de Mação.

Uma análise aos pontos fortes e fracos desta rede permite destacar, pela positiva:

1. a norte, destaca-se a proximidade do iP3, bem como do troço já construído do 

iC12 e, sobretudo, as nacionais 17 e 230 que, por se situarem no território do 

Pinhal interior norte, permitem a ligação a Coimbra, Viseu, guarda e Covilhã;

2. na orla oeste, a a13, que passa pelos municípios de alvaiázere, ansião e Penela, 

permite a ligação a Coimbra e também a tomar e torres novas;

3. o território mais a sul é o que se encontra mais bem servido, uma vez que o iC8, 

permite uma ligação de atravessamento, destacando-se pela facilidade de acesso 

tanto à Figueira da Foz e a Leiria, como a Castelo Branco, e, ainda o iP6/a23, 

que reforça estas ligações, bem como o iP2, que permite o acesso mais a Sueste, 

designadamente a Portalegre.

1.5 turismo

atendendo a que os patrimónios cultural e natural têm ganho, na última década, 

um enorme destaque, começaram a ser também usados no âmbito de estratégias de 

requalificação territorial, contribuindo para a revitalização das áreas económicas e sociais. 

Como o Pinhal interior se caracteriza por ser um território montanhoso e florestal, 

apresenta, por isso, características que são aproveitadas para o turismo, e deste modo, 

contribuem para o desenvolvimento de atividades económicas na região, atraindo pessoas 

não só a nível nacional, mas também, em termos internacionais. 

Com efeito, o Pinhal interior brinda os turistas com paisagens genuínas, que 

transmitem tranquilidade àqueles que atravessam os seus trilhos, além de permitir a 

prática de desportos de montanha e de natureza, desde a escalada até às descidas de rios. 

Por outro lado, a nível gastronómico, tem produtos tradicionais de elevada qualidade, dos 

quais se destacam os queijos da Serra da estrela e do rabaçal, o mel da Serra da Lousã, 
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ou o cabrito, os enchidos, a chanfana e o azeite, entre muitos outros produtos regionais. 

alberga ainda o Centro geodésico de Portugal Continental, ou seja, o ponto mais central 

de Portugal, geodesicamente falando.

1.5.1 aldeias do Xisto

as “aldeias do Xisto” correspondem a um projeto inovador, que permitiu englobar não 

só, entidades publicas, mas também privadas, na criação de uma imagem de marca a nível 

nacional que, entretanto, ganhou um merecido destaque. o Programa das aldeias do Xisto 

(PaX), começou através de uma iniciativa pública de desenvolvimento, sustentada pela 

ação integrada de Base territorial (aiBt) do Pinhal interior, com o objetivo de requalificar 

aldeias serranas das mais diversas formas e criar uma rede de sítios de interesse para o 

turismo, que tinham em comum o facto de usarem o xisto como material de construção. 

Fazem parte deste projeto, 27 aldeias, repartidas em 4 grupos: 

i. Serra da Lousã: aigra nova, aigra Velha, Candal, Casal de São Simão, Casal novo, 

Cerdeira, Chiqueiro, Comareira, Ferraria de São João,  gondramaz, Pena e talasnal; 

ii. Serra do Açor: aldeia das Dez, Benfeita, Fajão, Sobral de São Miguel e Vila Cova 

de alva; 

iii. Zêzere: Álvaro, Barroca, Janeiro de Baixo, Janeiro de Cima, Mosteiro e Pedrógão 

Pequeno; e

iv. Tejo-Ocreza: Água Formosa, Figueira, Martim Branco e Sarzedas.

Destas 27 aldeias, 5 não estão incluídas no território do Pinhal interior. todas estas 

pertencem ao distrito de Castelo Branco, sendo duas do concelho do Fundão: Janeiro de 

Cima e Barroca, situadas junto ao Zêzere; duas do município de Castelo Branco: Sarzedas, 

sede de freguesia e Martim Branco, da freguesia de almaceda; e uma do concelho de 

Proença-a-nova: Figueira, que pertence à freguesia de Sobreira Formosa (fig. 16).

1.5.2 Praias fluviais  

De forma a valorizar as potencialidades das componentes paisagísticas do Pinhal 

interior, quando acompanhadas de bons recursos hídricos, entre outros, a Lousitânea- Liga 

de amigos da Serra da Lousã, concebeu este projeto, que teve início em 2006, tendo sido 

financiado pelo FeDer/eixo Prioritário ii do Programa operacional da região do Centro. 
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o projeto emergiu com o objetivo de criar uma rede de praias fluviais no território, 

com equipamentos de apoio à prática balnear. Foi idealizado de modo a que estas praias 

funcionassem como polos de atração que servissem tanto os turistas como a população 

residente. Como imagem de marca e aspeto diferenciador, apostou-se na mascote 

“Lontrinhas” (lutra lutra), um mamífero que habita nos cursos de água da região. 

este trabalho resultou no que agora é conhecido por projeto de rede de Praias Fluviais 

do Pinhal interior (rPFPi), este que atualmente conta com cerca de cinquenta praias (fig. 

16), das quais, dezasseis estão qualificadas com Bandeira azul. 

Fig. 16 - Mapa com as aldeias de xisto e praias fluviais 
(Fonte dos dados: aldeias do Xisto e CaoP, 2019).
Fig. 16 - Map with schist villages and river beaches 
(Data source: Aldeias do Xisto and CAOP, 2019).
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1.5.3 Quedas de água

a orografia do território do Pinhal interior permite a presença de quedas de água, 

não de grande dimensão ou imponência, mas de grande beleza, patenteada na realidade 

da queda suave, do momento mágico, da água cristalina, do som construído por aquela 

que foi, e é, a evolução dos cursos de água na rocha, ou seja, uma pintura azul com tons 

verdes, proporcionados pela exuberante vegetação, constituindo magníficos recantos que 

permitem admirar toda a delicada beleza que o Pinhal interior pode proporcionar. 

É comum encontrar neste território algumas cascatas, de dimensão variada, sendo 

quatro as mais conhecidas:

1 - Pedra da Ferida:

a Cascata da Pedra da 

Ferida (fot. 1) localiza-

se na Serra do espinhal, e 

tem acesso pelo caminho 

da ribeira da azenha. 

Para visitar este agradável 

local terá de se efetuar um 

pequeno percurso pedonal, 

uma vez que da aldeia do 

espinhal até à cascata são 

cerca de 3 km e a última 

parte do trajeto tem de ser 

percorrida a pé, seguindo 

o caminho florestal, que 

está ladeado por vegetação 

densa e muitas sombras. 

em alternativa, pode-se 

admirar a cascata a partir 

de um miradouro situado 

superiormente, próximo do 

lugar de Carvalha da Serra.

Fot. 1 - aspeto da cascata da Pedra da Ferida.
Photo 1 - Aspect of the Pedra da Ferida waterfall.
Fonte/Source: https://aldeiasdoxisto.pt/poi/5611.
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2 - Fraga da Pena:

trata-se de uma queda de água com 19 metros de altura, situada num local 

paradisíaco (fot. 2), junto  à conhecida Mata da Margaraça, uma relíquia da 

cobertura vegetal que, há muito, cobria as vertentes serranas.  a Fraga da Pena, 

localizada em plena Paisagem Protegida da Serra do açor, corresponde a um acidente 

geológico atravessado pela  Barroca de Degraínhos, que origina um conjunto de 

quedas de água sucessivas, situadas na freguesia da Benfeita, concelho de arganil.

Fot. 2 - Vista da Fraga da Pena (Fonte: https://aldeiasdoxisto.pt/poi/256).
Photo 2 - View of Fraga da Pena (Source: https://aldeiasdoxisto.pt/poi/256).

3 - Água de Alta:

a Cascata da Fraga de Água de alta (fot. 3) encontra-se próximo da freguesia 

de orvalho, no concelho de oleiros. São cerca de 50 metros de desnível, vencidos 

por uma sucessão de três véus de água que podem ser observados ao perto ou a 

partir do miradouro situado por cima da cascata, na Cabeça Murada.

4 - Penedo Furado:

a Cascata do Penedo Furado (fot. 4) é uma queda de água de origem fluvial 

que se localiza junto à aldeia de Milreu, no concelho de Vila de rei. o rio percorre 

uma área plana, dotada de praia fluvial, que termina de forma mais ou menos 

abrupta nessa cascata.

as características únicas do maciço rochoso fazem deste local, 

bastante arborizado, um autêntico paraíso, oferecendo um conjunto 

de pequenas quedas de água e percursos pedestres na área envolvente.

https://aldeiasdoxisto.pt/poi/256
https://aldeiasdoxisto.pt/poi/256
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Fot. 3 - Pormenor da Cascata da Fraga de Água de alta (Fonte: https://aldeiasdoxisto.pt/poi/5608).
Photo 3 - Detail of the Cascade of Fraga de Água de Alta (Source: https://aldeiasdoxisto.pt/poi/5608).

Fot. 4 - Vista geral da cascata do Penedo Furado (Fonte: arquivo fotográfico da Câmara 
Municipal de Vila de rei).

Photo 4 - General view of the Penedo Furado waterfall (Source: Photographic archive of the 
Municipality of Vila de Rei).

https://aldeiasdoxisto.pt/poi/5608
https://aldeiasdoxisto.pt/poi/5608
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1.5.4 sítios de Importância Comunitária

a paisagens localizadas no Pinhal interior que integram a rede nacional de Áreas 
Protegidas (rnaP), estão atualmente sobrepostas aos SiC - Sítios de importância 
Comunitária, que contribuem para a manutenção ou recuperação de um estado de 
conservação afeto a um tipo de habitat natural ou a uma espécie, podendo ainda contribuir 
para a coesão da rede natura 2000.

Deste modo, os SiC que integram o Pinhal interior são quatro (fig. 17): Serra da Lousã, 
Complexo do açor, Sicó/alvaiázere e Carregal do Sal, dos quais apenas a Serra da Lousã está 
totalmente no território do Pinhal interior. Sucede quase o mesmo com o Complexo do açor, 
uma vez que só a sua extremidade oriental, correspondente ao cabeço do gondufo, se situa 
fora do Pinhal interior. Por sua vez, o SiC do Carregal do Sal, possui a sua maior área no Pinhal 
interior e o de Sicó/alvaiázere tem uma grande percentagem da sua superfície, sensivelmente 
50%, dentro dos limites do Pinhal, razão pela qual todos eles merecem referência. 

os sítios da Serra da Lousã, Carregal do Sal e Complexo do açor incluem áreas 
importantes para a conservação de espécies animais, designadamente para o lagarto-de-
água (Lacerta shreiberi) e a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica). 

Por sua vez, o sítio de Sicó/alvaiázere apresenta-se como um dos poucos locais de 
ocorrência confirmada de lampreia-de-riacho e, em termos nacionais, inclui importantes 
abrigos de morcegos. 

em relação à vegetação, a Serra da Lousã apresenta uma grande aptidão florestal, superior 
a 90% da área, onde, do ponto de vista da conservação, se destacam as azinheiras (Quercus 
rotundifolia) e os carvalhos, especificamente roble e negral (Quercus robur e Quercus pyrenaica). 

o Sítio Carregal do Sal possui extensas manchas de pinhais (Pinus pinea) de produção, 
mas é o tipo de solos e são os afloramentos graníticos que permitem a ocorrência de um 
endemismo lusitano, conhecido por narciso do Mondego (Narcissus scaberulus), e que 
determina a existência deste Sítio.

Por sua vez, no de Sicó/alvaiázere encontram-se, sobre calcários, importantes áreas 
contínuas tanto de carvalhais, constituídas por carvalho-cerquinho (Quercus faginea), 
notavelmente bem conservados, como de azinhais (Quercus rotundifolia).

Por fim, o Complexo do açor, que é constituído por quatro áreas distintas: Mata da 
Margaraça, S. Pedro do açor, Cebola e Fajão. a Serra do açor, destaca-se, a nível ibérico, 
por ser o maior núcleo populacional de azereiro, em particular nas Matas da Margaça e 
de Fajão, que se destacam pelas comunidades vegetais, bosques caducifólios de caráter 
reliquial, com elevado valor botânico e fitogeográfico. Por sua vez, a área de Fajão está 



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

Guidebook of the study trip n.º 5 55

ocupada por importantes cristas quartzíticas e depósitos de vertente.
no entanto, todos estes sítios estão ameaçados por uma série de atividades antrópicas, 

de entre as quais salientamos os incêndios florestais, a pressão turística, a implementação 
de parques eólicos, as desmatações não seletivas e a degradação da água natural.

Para além destes sítios, existem ainda no Pinhal interior, ou nas suas proximidades, 
diversos monumentos naturais classificados pela sua importância geológica, como é o 
caso do naturtejo geopark, bem como árvores de interesse público (fig. 17), ou seja, 
exemplares que pela sua raridade, idade, historial, entre outros aspetos, se destacam e por 
isso são considerados relevantes para o público.

Fig. 17 - Sítios de interesse Comunitário existentes no Pinhal interior 
(Fonte dos dados: iCnF, Sítios de importância Comunitária, e CaoP, 2019).

Fig. 17 - Sites of Community Interest existing in Pinhal Interior 
(Data source: ICNF, Sites of Community Importance, and CAOP, 2019).
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1.5.5 Feiras e Exposições para promoção de produtos endógenos:

artesanato e Gastronomia

 

o artesanato surge como uma mais valia para o turismo regional, uma vez que tem 

associada a ideia de irrepetível, de peça única, o que lhe confere um valor superior aos 

materiais criados em série, por maquinaria automatizada, aliciando, deste modo, os mais 

diversos compradores. Por outro lado, em associação com esta arte, há ainda a história, 

o passar de geração em geração, a manutenção da identidade dos lugares e das culturas.

tendo como base segundo um inquérito realizado, em 1990, a 239 artesãos, concluiu-se 

que apenas 17,4% deles passaram a sua arte a outra geração que, por norma, foram os filhos 

(CCrC,1990), uma referência que comprova a perda desta arte, com o passar do tempo.

apesar destes contratempos, ainda se continua a produzir artesanato no Pinhal 

interior, destacando-se peças de renda, bordados, malha, ferro forjado, olaria, cestaria, 

obras em madeira e em cera, entre outras.

Quanto à gastronomia do Pinhal interior, que está fortemente relacionada com os 

produtos locais, destacam-se alguns dos mais conhecidos em cada município, e de que são 

exemplo: o bucho recheado, a sopa de peixe, os maranhos, os enchidos, o cabrito assado, 

o mel, os doces típicos, tais como o arroz doce, os coscoréis, a tigelada, o pão-de-ló, ou 

as broas de mel, as castanhas, as nozes, as cerejas, as maçãs, o azeite, a aguardente de 

medronho, os licores, os queijos, os requeijões e tantos outros produtos, alguns deles com 

DoP - Denominação de origem Protegida, de que são exemplo a Maçã Bravo de esmolfe 

DoP, o Mel da Serra da Lousã DoP, o Queijo rabaçal DoP, o Queijo Serra da estrela 

DoP e o requeijão Serra da estrela DoP. 

Para promoção destes e de outros produtos regionais, são realizados diversos eventos 

a nível municipal, a maior parte deles de caráter anual, alguns dos quais contam já com 

várias edições, como o caso da feira de artesanato e gastronomia de Pampilhosa da 

Serra, que em 2019 realizou a vigésima edição, ou da feira de enchidos, queijo e mel de 

Vila de rei, que conta com 28 edições. Destacam-se também a semana gastronómica da 

Chanfana, em Vila nova de Poiares que recebeu, na última edição (2019) cerca de dez mil 

visitantes, a Feira do Queijo de oliveira do hospital, que em 2019 terá recebido setenta 

mil visitantes, ou a feira do Queijo do rabaçal, que junta seis municípios, entre muitas 

outras feiras da terra, feiras medievais e outras que se vão realizando por todo o Pinhal 

interior, demonstrando o valor dos produtos regionais.
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1.5.6 Centro Geodésico de Portugal 

o Centro geodésico de Portugal está localizado a cerca de dois quilómetros de Vila 

de rei, mais precisamente na Serra da Melriça, com uma altitude a rondar 600 metros. 

Localmente, esta serra é conhecida pelo “Picoto de Melriça”, donde é possível distinguir 

as terras de região circundante, e muitas vezes, quando as condições assim o permitem, 

a Serra da Lousã e a Serra da estrela, uma das várias razões porque foi escolhido para a 

primeira paragem desta viagem. 

o marco geodésico mais importante de Portugal, uma vez que foi a partir dele que se 

deu início às observações angulares para criação de todos os restantes vértices geodésicos 

em Portugal Continental, está representado por uma pirâmide com nove metros de altura 

(fot. 5) e localizado a 39° 41’ 40,20619” de latitude n e 8° 7’ 50,06228” de longitude W. 

Foi, portanto, neste ponto, que começou a história da cartografia moderna em Portugal, 

quando, em 1790, D. Maria i solicitou que se desse início aos trabalhos de triangulação 

geral do território para elaboração da Carta geográfica do reino. 

Fot. 5 - Vista geral do vértice geodésico da Melriça 
(Fonte:  arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Vila de rei).

Photo 5 - General view of the Melriça geodesic vertex 
(Source: Photographic archive of the Municipality of Vila de Rei).
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2 incêndios FloRestais

São muitas as explicações que podem ser encontradas para compreender a existência de 

grandes incêndios florestais em Portugal e, em particular, no Pinhal interior. todavia, como 

muitas delas decorrem da falta de investimento do estado no interior do país e, muito em 

particular, na floresta, vejamos alguns aspetos que ajudam a contextualizar o tema.

2.1 o desinvestimento do estado na Floresta

o estado português, a partir da segunda metade do século passado iniciou um 

processo de desinvestimento na Floresta que, como bem foi referido no Plano nacional 

de Defesa da Floresta Conta incêndios (Lourenço, 2005), correspondeu a: 

i. De 1965 a 1975 - o fim de um ciclo de política florestal pública; 

ii. De 1975 a 1985 - o declínio dos espaços florestais;

iii. De 1986 a 1996 - a perda sustentada de valor da floresta;

iV. De 1997 a 2003 - o colapso do sistema instituído;

V. após 2003 - o início de um novo ciclo?

Lamentavelmente, ao contrário da expectativa criada, em que se acreditou que seria 

possível transformar o anterior ciclo vicioso num ciclo virtuoso, o tempo veio demonstrar 

que, mais uma vez, o estado não investiu na floresta e, como consequência, os incêndios 

regressaram com grande intensidade ao Pinhal interior, especialmente no ano de 2017, 

mas também nos anos seguintes, de 2019 e 2020.

a título de exemplo diremos que, atualmente, Portugal representa a situação mais grave 

de desflorestação na europa, tendo perdido, em média, 10 mil hectares por ano, desde 1990, 

o que se deve a uma enorme variabilidade de fatores, tais como os desastrosos resultados do 

financiamento público num país de floresta essencialmente privada e comunitária (98%), 

uma vez que para o quadro plurianual 2014-2020 foram disponibilizados 540 milhões de 

euros, mas, em contrapartida, ao analisar a área do Pinheiro bravo, uma das espécies que 

foi objeto de maior apoio público por parte de fundos da PaC, verifica-se uma contração 

desta espécie em milhares de hectares, o que evidencia claramente que a inversão da situação 

de desflorestação não depende dos “subsídios”, mas sim da regulação dos mercados, que 

atualmente se verificam em concorrência imperfeita (aCrÉSCiMo, 2016).
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2.1.1 Perímetros Florestais e Cantões

outro claro exemplo de desinvestimento foi o que sucedeu nos territórios comunitários 

sob gestão pública, de que é exemplo o território do Pinhal interior, em que se verifica uma 

clara assimetria entre o norte, onde abundam territórios comunitários, e o Sul, onde são 

inexistentes. os terrenos comunitários, quase sempre coincidentes com as áreas das cumeadas 

serranas, foram organizados em perímetros florestais (PF) ao longo das serras situadas a norte 

do rio Zêzere, designadamente: Lousã, Caveiras e açor. assim, de ne para SW e a norte do 

rio Ceira, desenvolvem-se o PF das necessidades e o PF de São Pedro do açor, a Mata da 

Margaraça, o PF da aveleira e o PF do rabadão. Depois, a Sul, entre os rios Ceira e Zêzere 

localizam-se os PF da Pampilhosa da Serra; góis; Sobral, Braçal e Cabeça gorda; Castanheira 

de Pera; Serra da Lousã; alge e Penela. estes perímetros foram constituídos na sequência 

da criação das bases do povoamento florestal, em 1938 (Lei n.º 1971). os perímetros eram 

administrados sob a alçada dos serviços Florestais subdividindo-se em Cantões, cujo território 

era gerido por um guarda Florestal que residia na respetiva Casa da guarda Florestal. 

2.1.1.1 As casas da Guarda Florestal

a maioria das casas da guarda Florestal do Pinhal interior norte foi construída 

em meados do século passado, quando vigorava o regime do estado novo. no Pinhal 

interior Sul não existiam, por aí não haver perímetros florestais. elas tinham como função 

albergar um guarda Florestal e a respetiva família, para, a partir delas, se organizar a 

manutenção, defesa e vigilância do cantão que estava à sua responsabilidade. a nível 

nacional existem mais de um milhar destas casas e, na atualidade, estes edifícios fazem 

parte do património público sem utilização, estando, portanto, sem função e, na sua 

grande maioria, encontram-se degradadas e em absoluto abandono, o que deixa bem 

patente o desinvestimento, por parte do estado, de que foi alvo a floresta. 

todavia, este património do estado foi convertido, através de legislação publicada em 

1999, em casas-abrigo, destinadas a alojar turistas e a promover atividades de contacto 

com a natureza e também foram integradas no Plano nacional de reformas, que tem 

como objetivo a sua identificação, para depois serem colocadas ao serviço do turismo 

de natureza. no entanto, estas medidas tiveram pouco êxito, na medida em que apenas 

resultaram em cerca de três dezenas de casos.
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2.1.2 a falta de gestão do espaço florestal público e privado

a gestão do espaço florestal público e privado pode ser dividido em duas ou três 

fases que, de modo diferente, procuraram fazer face às necessidades e desafios da 

floresta portuguesa. De acordo com J. Pinho (2018), num primeiro momento, a partir 

de 1886, o estado começou a intervir diretamente na gestão da floresta com a criação 

dos serviços florestais, cabendo-lhe salvaguardar e assegurar o ordenamento das matas 

nacionais e iniciou-se uma fase de arborização, que vigorou até à década de 70. esta fase 

proporcionou o desenvolvimento privado da indústria baseada na floresta assim como 

assegurava emprego nessas regiões. 

Um segundo momento, conhecido como “transição florestal” portuguesa, marcou o 

setor florestal que manteve a prioridade na agenda das políticas públicas, como alternativa 

produtiva e como base para a industrialização do país, o que motivou, na década de 

1960, o reforço da administração florestal. Contudo a privatização de muitas funções 

desempenhadas pelos organismos florestais estatais e a adesão de Portugal à Cee, em 1 de 

janeiro de 1986, fez com que o estado perdesse um papel de sustentáculo das economias 

locais e da gestão ativa do território. 

Por outro lado, as novas limitações de acesso aos programas comunitários, por parte 

das entidades públicas, e a reestruturação orgânica de 1996, que, entre outras medidas, 

desligou os guardas florestais das matas a que estavam adstritos, produziu efeitos muito 

nefastos na sustentabilidade da gestão das propriedades a cargo do estado, ainda hoje 

sentidos (J. Pinho, 2018).

Dessa forma, entrou-se numa terceira fase, em que atualmente se assiste a uma gestão 

do espaço florestal que não representa uma resposta suficiente face às necessidades atuais, 

principalmente no que respeita à mitigação de riscos, e onde se verificam diversos pontos 

negativos, nomeadamente, a falta de controlo de espécies invasoras lenhosas, a dificuldade 

de controlo de pragas, doenças e outros agentes bióticos nocivos, a dificuldade em reduzir 

a incidência e o número de ocorrências de incêndios florestais, colocando em causa o 

ordenamento e recuperação de povoamentos, que também apresentou lacunas após 

os incêndios de 2017, onde grandes áreas ardidas permanecem sem qualquer tipo de 

intervenção, como será dado observar durante a visita técnica.

a falta de gestão nacional da floresta pública e privada apresenta falhas tanto na 

promoção do Valor ambiental e dos espaços Florestais, como possui dificuldades em 
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reordenar, reconverter e relocalizar espécies das sub-fileiras florestais, para aumentar não 

só a sua produtividade, mas também a resiliência do território face aos incêndios e às 

suas consequências, contribuindo assim para atenuar os efeitos das mudanças climáticas, 

promover a biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos e, ainda, minimizar os 

efeitos erosivos do solo.

ora esta generalizada falta de gestão da floresta nacional veio permitir que, nos locais 

onde as condições naturais são mais favoráveis, como é o caso do Pinhal interior, se criem 

condições para a rápida progressão dos incêndios florestais.

2.1.2.1 Criação de um ambiente propício à progressão de incêndios florestais

a orografia e a cobertura vegetal existentes no território, só por si, já apresentam 

alguma facilidade à progressão dos incêndios, sobretudo quando as condições 

meteorológicas lhe são favoráveis. Quando acresce a influência do homem, por falta 

de gestão ou gestão pouco adequada do espaço florestal, cria-se um ambiente muito 

propício à ocorrência, progressão e desenvolvimento, mais ou menos complexo, dos 

incêndios florestais. 

assim, a falta de gestão ficou a dever-se, essencialmente, às alterações sofridas ao longo 

do século passado, uma vez que a partir da década de 70 se verificou uma alteração da 

realidade dendrocaustológica, em consequência do aumento do êxodo rural, que viu o 

uso do fogo deixar de ser, gradualmente, um instrumento de gestão do espaço rural, tendo 

passado depois por um período de gradual aumento do número de ocorrências até que, 

a partir da segunda metade de década de 70, os grandes incêndios florestais começaram a 

dizimar regularmente o Pinhal interior e, a partir de então, no período estival, passaram 

a fazer parte do quotidiano desse território.  

Com efeito, o êxodo rural contribuiu para o abandono da agricultura, que facilitou o 

aumento da área florestal e de espécies com elevada combustibilidade, como o pinheiro 

bravo (Pinus pinaster) e o eucalipto (Eucalyptus globulus), bem como favorece o aumento 

da carga combustível, designadamente através da falta de gestão do espaço rural e florestal, 

contribuindo, deste modo, para a criação de um ambiente propício à cíclica progressão de 

grandes incêndios florestais.
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2.1.2.2 A manifestação do risco de incêndio florestal

Nos últimos 40 anos (1981/2020), a área percorrida pelos incêndios nos 19 

municípios do Pinhal Interior, foi cerca de 1,6 vezes superior à área territorial desses 

municípios (699 mil ha versus 451 mil ha), o que permite concluir que o território 

do Pinhal Interior é uma área que se caracteriza tanto pela frequência de grandes 

incêndios florestais, como pela elevada recorrência de área queimada por incêndios 

florestais. 

Os anos mais marcantes, em termos  de grandes incêndios florestais, foram o 

de 2017, com 9 grandes incêndios, e o de 2003, que até então tinha sido o mais 

problemático, com 5 grandes incêndios, embora incomparavelmente inferiores à 

maior parte dos registados em 2017 (fig. 18). Além destes dois anos críticos, houve 

alguns outros anos que registaram os outros seis grandes incêndios, mas apenas 

um deles em cada ano, como sucedeu em 1986, 1991 e 1992, depois em 2005, e, 

ultimamente, em 2019 e 2020. 
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Fig. 18 - Localização, no espaço e no tempo, dos 20 maiores incêndios florestais registados no 
Pinhal Interior, nos últimos 40 anos (Fonte dos dados: ICNF).

Fig. 18 - Location, in space and time, of the 20 largest forest fires recorded in Pinhal Interior, in the 
last 40 years (Data source: ICNF).
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2.1.3 Evolução anual do número de ocorrências (1981-2020)

a evolução do número de ocorrências no Pinhal interior tem registado uma tendência 

de decréscimo, sobretudo no Pinhal interior norte (fig. 19). os municípios com mais 

ocorrências foram os de oliveira do hospital (2 847) e tábua (2 406), no Pinhal interior 

norte, sub-região que, entre 1981 e 2020, registou uma média anual de 431 incêndios 

florestais, e o concelho da Sertã (2 022), no Pinhal interior Sul, cuja uma média anual 

foi de 121 ocorrências. todos os restantes concelhos desta sub-região registaram menos 

de mil incêndios, o que lhes confere uma média anual inferior a 25 ocorrências, situação 

que também se observou em seis municípios da sub-região norte, a saber: ansião, góis, 

Penela, Pampilhosa da Serra, Vila nova de Poiares e Castanheira de Pera. os demais 

concelhos registaram um número médio anual de ocorrências que variou entre 25 e 37,5.

2.1.4 Evolução anual da área ardida (ha) entre 1981 e 2020

Uma das principais formas de avaliar o impacte dos incêndios florestais é através 

da comparação das áreas ardidas. Dessa forma, verifica-se que, ao longo do período em 

estudo, no Pinhal interior norte houve uma tendência de estabilização da área queimada 

e, não fora o ano crítico de 2017, a tendência até seria para uma diminuição, ao contrário 

do que sucedeu no Pinhal interior Sul, onde a tendência foi para um claro aumento da 

área queimada (fig. 20). 

De facto, o ano mais crítico foi o de 2017, com importantes áreas queimadas 

nas duas sub-regiões, mas, de modo especial, na do Pinhal interior norte (Pin), 

que registou o valor mais elevado, ao passo que no Pinhal interior Sul (PiS) ele 

fora atingido em 2003. no entanto, 2017 correspondeu ao 2.º ano com maior área 

queimada no PiS, posição que no Pin foi ocupada em 2005. antes disso, o ano de 

1991, tinha sido o mais crítico, já que respondeu ao 3.º lugar das duas sub-regiões na 

classificação das maiores áreas ardidas. 

isto significa que, em apenas três dos quarenta anos, ardeu cerca de metade (49%) 

da área queimada no Pin e cerca de 2/3 (64%)da área ardida no PiS durante esse 

período. não fossem estes três fatídicos anos (2003, 2005 e 2017) e, certamente, o triste 

cenário vivido na década de 80 e início dos anos 90 do século passado, teria passado para 

a história dendrocaustológica do Pinhal interior.
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Fig. 19 - Distribuição anual do número de ocorrências de incêndios florestais no Pinhal interior 
(norte e Sul) e representação das respetivas tendências durante os últimos quarenta anos 

(Fonte dos dados: iCnF).
Fig. 19 - Annual distribution of the number of occurrences of forest fires in Pinhal Interior (North and 

South) and representation of the respective trends during the last forty years (Source of data: ICNF).
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relativamente à recorrência da área queimada, praticamente todos os municípios 

apresentam, no período em estudo, uma percentagem de área ardida superior à sua área 

territorial (100%). apenas o concelho de Proença-a-nova, no Pinhal interior Sul (PiS), 

ficou ligeiramente abaixo deste valor, já que ardeu 94% do seu território. Situação que 

se repetiu nos municípios da Lousã (97,07%) e de tábua (93,93%), do Pinhal interior 

norte (Pin), onde os concelhos de alvaiázere (79,52%) e, sobretudo, de ansião (27,60%) 

foram os menos afetados. 

Fig. 20 - Distribuição anual da área queimada no Pinhal interior (norte e Sul) e representação das 
respetivas tendências durante os últimos quarenta anos (Fonte dos dados: iCnF).

Fig. 20 - Annual distribution of the burnt area in Pinhal Interior (North and South) and 
representation of the respective trends during the last forty years (Data source: ICNF).

 

0

25000

50000

75000

100000

125000

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

Norte
Sul
Linear (Norte)
Linear (Sul)



v congresso internacional de Riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-Guia da visita técnica n.º 566

em contrapartida, com área queimada que variou entre 100 e 150% da área municipal, 

situaram-se os concelhos de Penela (112,75%), oliveira do hospital (133,92) e Figueiró 

dos Vinhos (139,47%), do Pin, bem como o da Sertã (142,75%), no PiS. entre 150 e 

200% posicionaram-se os concelhos de góis (151,4%), (156,67%), Miranda do Corvo 

(160,80), Vila nova de Poiares (175,77%) Pedrógão grande (193,82%) do Pin, bem 

como os de oleiros (157,52%) e de Vila de rei (164,02%), do PiS. 

Com uma área queimada que, nestes 40 anos, duplicou a dimensão territorial dos 

respetivos municípios, estão os concelhos de Figueiró dos Vinhos (208,16%), arganil 

(209,27%) e Pampilhosa da Serra (247,38%), do Pin, e Mação (208,13%), do PiS, 

valores que traduzem a elevada suscetibilidade deste território à manifestação do risco de 

grandes incêndios florestais, bem como o carácter cíclico destes.

2.1.4.1 Evolução da área ardida, por décadas: 

Um modo de ter uma ideia mais precisa da forma como o território foi afetado pelos 

incêndios florestais ao longo dos anos é através da representação cartográfica das áreas 

queimadas, um trabalho pioneiro iniciado em 1986, pelo primeiro autor (Lourenço, 

1986a e 1986b), cujo primeiro estudo incluiu o Pinhal interior norte e, o segundo 

correspondeu praticamente ao que viria a ser definido, em 1989, como Pinhal interior 

(norte e Sul).

Para que se possa ter uma ideia mais precisa da importância dos incêndios florestais no 

Pinhal interior, nas figuras seguintes representa-se essa distribuição também em cartela, 

comparativamente com a do resto da região Centro e, também, em relação ao demais 

território de Portugal continental.



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

Guidebook of the study trip n.º 5 67

Fig. 21 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 1975 e 1980 
(Fonte: adaptado de Lourenço, 1986b, e CaoP, 2019).

Fig. 21 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 1975 and 1980 
(Source: Adapted from Lourenço, 1986b, and CAOP, 2019).

2.1.4.1.1 Cartografia da área queimada entre 1975 e 1980

neste período de tempo, que correspondeu ao despoletar dos grandes incêndios 

florestais, em quantidade significativa, em Portugal continental, umas das regiões que 

foi particularmente afetada correspondeu à zona montanhosa das serras da Lousã e açor, 

pertencente aos municípios de Miranda do Corvo, Figueiró dos Vinhos, góis, Pampilhosa 

da Serra e arganil (fig. 21). 
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2.1.4.1.2 Cartografia da área queimada no decénio 1981-90 

os incêndios florestais nesta década foram particularmente numerosos e violentos nas 

áreas mais montanhosas, sobretudo do Pinhal interior norte, mas também se estenderam 

ao Pinhal interior Sul, onde começaram a ganhar importância, tendo-se aí registado o 

primeiro incêndio com mais de 10 000ha, que ocorreu no município de Vila de rei e 

acabou por se estender a parte dos concelhos de Ferreira do Zêzere e Sertã (fig. 22).

Fig. 22 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 1981 e 1990 
(Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 22 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 1981 and 1990 
(Data source: ICNF and CAOP, 2019).
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2.1.4.1.3 Cartografia da área queimada na década 1991-2000 

nesta década, os grandes incêndios ocorreram sobretudo nas áreas periféricas às 

regiões mais montanhosas, situadas a nordeste e Sueste, que tinham sido poupadas na 

década anterior, embora também tenham sido queimadas muitas das áreas montanhosas 

anteriormente poupadas e, até, algumas das que já tinham sido queimadas voltaram a 

arder (fig. 23).

Fig. 23 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 1991 e 2000 
(Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 23 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 1991 and 2000 
(Data source: ICNF and CAOP, 2019).
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2.1.4.1.4 Cartografia da área queimada entre 2001 e 2010

a década que marcou o início do novo milénio, ficou assinalada de forma indelével 

por dois anos traumáticos, em termos de grandes incêndios florestais: 2003, que afetou 

sobretudo a sub-região do Pinhal interior Sul, com vários incêndios de enorme dimensão, 

e, também, o de 2005, em que se manifestaram vários grandes incêndios, de modo 

particular no Pinhal interior norte (fig. 24).

Fig. 24 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 2001 e 2010 
(Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 24 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 2001 and 2010 
(Data source: ICNF and CAOP, 2019).
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2.1.4.1.5 Cartografia da área queimada no decénio 2011-20.

o último decénio, que até começou bem, com o primeiro quinquénio quase sem grandes 

incêndios, veio a acabar mal, pois os seus últimos anos foram particularmente desastrosos 

para os espaços com aptidão florestal do Pinhal interior, dado que, em 2017, ardeu uma 

parte substancial do território, tanto no Pinhal interior Sul, como, sobretudo, no Pinhal 

interior norte, numa tal extensão que não tem paralelo com o sucedido em nenhum outro 

dos anos anteriores (fig. 25). Para agravar essa situação do final deste decénio, voltaram a 

registar-se grandes incêndios florestais, com área queimada superior a 10 000 ha, nos anos 

de 2019 e 2020, nos cinco municípios do Pinhal interior Sul (fig. 25).

Fig. 25 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 2011 e 2020 
(Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 25 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 2011 and 2020 
(Data source: ICNF and CAOP, 2019).
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2.1.5 Observação de consequências dos incêndios florestais dos anos de 2017, 

2019 e 2020 

inicialmente, o percurso da visita técnica foi delineado com o objetivo de permitir 

percorrer a vasta área queimada no Pinhal interior pelos grandes incêndios de 2017 e, 

sobretudo, de 2019, por ser o mais recente. todavia, o adiamento da visita, de maio 

para outubro, permitiu estender o percurso por forma a também incluir a área queimada 

pelos incêndios florestais de 2020, de modo que o itinerário finalmente definido permite 

percorrer grande parte da área queimada no Pinhal interior nos últimos quatro anos. 

Com efeito, o ano de 2017, não só pelas enormes áreas queimadas no Pinhal interior, 

à volta de 208 mil hectares, mas também e sobretudo pela impressionante perda de vidas 

humanas, irá perdurar certamente, por muitos e longos anos, como o mais trágico de 

sempre, já que foram 121 as vidas perdidas (LUSa, 17 de junho de 2018) em resultado de 

dois incêndios florestais: 70 mortes no mês junho e 51 vítimas fatais em outubro.

em termos de área ardida os valores foram muito diferentes nestes quatro anos, uma 

vez que: (i) em 2017, os cerca de 208 mil hectares queimados, corresponderam a 46% 

do território; (ii) em 2018, a área ardida foi residual e, por isso, sem significado; (iii) em 

2019, arderam mais de 10 mil ha, que representaram mais de 2% de território queimado; 

(iV) em 2020, foram varridos pelas chamas mais de 22 mil hectares, o que corresponde 

a cerca de 5% do território, ou seja, em apenas três anos, ardeu mais de metade (>50%) 

do Pinhal interior (fig. 26), o que denota bem a dificuldade que esta região tem para 

controlar os incêndios florestais que nela eclodem.

2.1.5.1 Incêndios de 2017

o ano de 2017 foi o mais grave em Portugal, desde que há memória, tendo afetado de 

modo muito particular o Pinhal interior, que registou grandes incêndios nos cinco meses 

correspondentes ao período mais quente.

2.1.5.1.1 Incêndios de junho de 2017

Por vezes, no passado, o mês de junho já foi problemático em termos de incêndios 

florestais. Com efeito, no período compreendido entre 1981 e 2102, Sofia Fernandes 
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(2015) identificou 14 incêndios >1000 ha, dos quais quatro foram superiores a 3 000 ha, 

com um deles a registar-se no Pinhal interior Sul (Quadro X). 

esses 14 incêndios consumiram uma área de 31 863 ha, que a juntar aos 19 338 ha, 

queimados por 28 com área compreendida entre 500 e 999 ha, e aos 36 789 ha, que 

foram dizimados por 185 incêndios, com área entre 100 e 499 ha, permite verificar que 

no período de 1981 a 2012, no mês de junho, os grandes incêndios consumiram quase 

90 mil hectares (87 990 ha) (Fernandes, 2015), ou seja, não se pode considerar que houve 

surpresa, pois não foi a primeira vez que houve grandes incêndios em junho!

Fig. 26 - representação da área queimada no Pinhal interior entre 2017 e 2020 
(Fonte dos dados: iCnF, 2017a, 2019 e 2020, e CaoP, 2019).

Fig. 26 - Representation of the burned area in Pinhal Interior between 2017 and 2020 
(Source of data: ICNF, 2017a, 2019 and 2020, and CAOP, 2019).
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aconteceu que o dia 17 de junho de 2017 registou 16 incêndios florestais no Pinhal 

interior, dos quais 4 foram grandes, por terem atingido dimensões superiores a 100 

hectares e dois deles queimaram áreas verdadeiramente extraordinárias (Quadro Xi), 

tendo os restantes sido extintos no âmbito do ataque inicial. 

ano
início Fim

distrito concelho Freguesia
Área 

ardida 
(ha)data horário data horário

1986 13-06 23h00 15-06 02h00 aveiro Águeda Macieira 
de alcoba 4 499

1991 26-06 09h05 30-06 01h00 Santarém Mação Mação 4 017

1999 10-06 11h40 12-06 00h50 Castelo 
Branco

Vila Velha 
de ródão

Vila Velha 
de ródão 3 150

2004 30-06 10h24 02-07 18h50 Faro tavira tavira
(Stª Maria) 3 242

Quadro X - os quatro maiores incêndios florestais (> 1 000 ha) ocorridos fora do “período 
crítico” em Portugal Continental, entre 1981 e 2012.

Table X - The four largest forest fires (> 1 000 ha) occurred outside the “critical period” in 
mainland Portugal, between 1981 and 2012.

Fonte/Source: Fernandes, 2015.

deteção localização Área ardida 
(ha)hora Fonte concelho Freguesia

14:43 outros Pedrógão grande Pedrógão grande 30 359

14:52 CCo góis alvares 17 521

18:08 PV oleiros orvalho 202

18:09 PV oleiros orvalho 409

quadro Xi - grandes incêndios florestais do Pinhal interior, no dia 17 de junho de 2017.
Table XI - Major forest fires in Pinhal Interior, on June 17, 2017.

Fonte dos dados: iCnF (inédito) / Source of data: ICNF (unpublished). 

estes quatro incêndios totalizaram 48 491 ha de área ardida (iCnF, inédito), embora 

tenham sido os de Pedrogão grande e de góis os responsáveis pela quase totalidade 

dessa área (fig. 27), pois atingiram maiores dimensões e consequências, com o primeiro a 

alcançar mais 6 concelhos (Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, ansião, alvaiázere, 

Penela e Sertã) e o segundo mais 3 (Pampilhosa da Serra, arganil e oleiros). 
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os dois grandes incêndios ocorreram na vertente Se das Serras do açor e Lousã, 

tendo-se desenvolvido até ao vale do rio Zêzere, um território que se caracteriza pela 

orografia acidentada, por vezes com de declives elevados, resultantes de ondulações 

propiciadas pelas micro-bacias hidrográficas e, ocasionalmente, com cristas elevadas, o 

que contribuiu para facilitar a progressão dos incêndios.

Fig. 27 - representação da área queimada no dia 17 de junho e no resto do ano de 2017, no 
Pinhal interior (Fonte dos dados: iCnF, 2017a, e CaoP, 2019).

Fig. 27 - Representation of the burned area on June 17 and the rest of 2017, in Pinhal Interior 
(Data source: ICNF, 2017a, and CAOP, 2019).

De facto, estes dois grandes incêndios, como por vezes foram descritos, na realidade 

correspondem a cinco incêndios diferentes (iCnF, 2017b), mas como o de Pedrógão 

grande acabou por se encontrar com os restantes (fig. 28) é a ele que, habitualmente, se faz 

referência, mencionando o conjunto como o complexo de incêndios de Pedrógão grande.
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2.1.5.1.2 Incêndios de julho de 2017

Depois de um mês de junho que, em termos de incêndios florestais, não pode deixar de 

ser considerado horrível, o mês de julho voltou a ser preocupante no Pinhal interior, uma 

vez que se registaram mais quatro grandes incêndios (>100 ha) tendo um deles sido muito 

grande (iCnF, 2017a), pois reduziu a cinzas mais de 30 000 ha (Quadro Xii e fig. 29).

Fig. 28 - individualização dos cinco incêndios ocorridos a 17 de junho de 2017 e que ficaram 
conhecidos como complexo de incêndios florestais de Pedrógão grande 

(Fonte: adaptado de iCnF, 2017b).
Fig. 28 - Individualization of the fires that occurred on 17 June 2017 and which became known as 

Pedrógão Grande forest fire complex (Source: adapted from ICNF, 2017b).  

deteção localização Área ardida 
(ha)dia hora Fonte concelho Freguesia

01 17:23 -- Mação amêndoa 177

17 15:51 outros oleiros Mosteiro 292

23 13:47 PV Sertã Várzea de Cavaleiros 33 640

25 18:12 -- Sertã Marmeleiro 183

quadro Xii - grandes incêndios florestais do Pinhal interior no mês de julho de 2017.
Table XII - Major forest fires in Pinhal Interior in July 2017.

Fonte dos dados: iCnF (inédito) / Source of data: ICNF (unpublished). 
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2.1.5.1.3 Incêndios de agosto de 2017

o mês de agosto registou um maior número de grandes incêndios no Pinhal interior 

do que os dois meses anteriores, com sete incêndios >100 ha, em vez dos quatro dos meses 

anteriores (iCnF, 2017a), com um deles a ser problemático, uma vez que queimou mais 

de 20 000 ha (Quadro Xiii e fig. 29).

Fig. 29 - incêndios florestais do Pinhal interior no período estival de 2017 
(Fonte dos dados: iCnF, 2017, e CaoP, 2019).

Fig. 29 - Pinhal Interior forest fires in the summer of 2017 
(Data source: ICNF, 2017, and CAOP, 2019).
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quadro Xiii - grandes incêndios florestais do Pinhal interior no mês de agosto de 2017.
Table XIII - Major forest fires in Pinhal Interior in August 2017.

deteção localização Área ardida 
(ha)dia hora Fonte concelho Freguesia

08 13:49 -- tábua Covas 262

11 19:40 -- alvaiázere Pussos 22 824

13 16:28 -- oliveira do hospital aldeia das Dez 146

13 18:40 CCo Vila de rei Vila de rei 1 138

23 13:18 Populares oleiros Cambas  4 361

23 15:14 -- Sertã Várzea de Cavaleiros 268

24 00:53 CCo Sertã Marmeleiro 1 015

Fonte dos dados: iCnF (inédito) / Source of data: ICNF (unpublished). 

2.1.5.1.4 Incêndios de setembro de 2017

o mês de setembro foi, dos meses quentes, o mais tranquilo no que diz respeito a 

grandes incêndios, tendo registado dois que, no conjunto, consumiram menos do 5 000 ha 

de floresta (Quadro XiV e fig. 29).

deteção localização Área ardida 
(ha)dia hora Fonte concelho Freguesia

08 17:35 -- Sertã Pedrógão Pequeno 3 878

23 15:18 -- Mação aboboreira 559

quadro Xiv - grandes incêndios florestais do Pinhal interior no mês de setembro de 2017.
Table XIV - Major forest fires in Pinhal Interior in September 2017.

Fonte dos dados: iCnF (inédito) / Source of data: ICNF (unpublished). 

2.1.5.1.5 Incêndios de outubro de 2017

Quando se esperava, sobretudo depois de um verão complicado do ponto de vista 

de grandes incêndios, e como normalmente sucede, um mês de outubro relativamente 

tranquilo, a realidade mostrou uma situação bem diferente, com maiores e, porventura, 

ainda de maior gravidade que os incêndios anteriormente registados no mês de junho. 
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todavia, mais uma vez, o trabalho de Sofia Fernandes (2015, p. 60) já tinha alertado para 

a possibilidade de se registarem grandes incêndios em outubro, uma vez que no período 

de 1981 a 2012, a autora contabilizou 178 grandes incêndios no mês de outubro, que 

queimaram 58 913 ha, assim distribuídos: 

•   141, com área compreendida entre 100 e 499 ha, que queimaram 28 242 ha; 

•   27, com área entre 500 e 999 ha, que devastaram 17 426 ha;

•   10, com área ≥1 000 ha, que incineraram 13 245 ha.

Desta vez, em outubro de 2017, no Pinhal interior registaram-se sete grandes 

incêndios, um deles com mais de 50 mil hectares e dois com mais de 30 mil cada um, 

todos eles e mais um quarto registados no dia 15, como se aborda a seguir. Dos restantes 

três, dois aconteceram antes do dia 15 e, o terceiro, imediatamente a seguir, ou seja no 

dia 16 (Quadro XV).

2.1.5.1.5.1 Incêndios de 15 outubro de 2017

no tristemente célebre dia 15 de outubro de 2017, registou-se em Portugal um valor 

recorde de ocorrências de incêndios florestais: 532, das quais resultou um conjunto de 8 

incêndios principais: arganil (Coja) - 48 462 ha; Lousã (Vilarinho) - 45 505 ha; Sertã 

(Figueiredo) - 32 356 ha; alcobaça (Pataias) - 18 600 ha; Figueira da Foz (Quiaios) - 18 

503 ha; Vouzela (Campia) 15 761 ha; Seia (Sabugueiro) - 14 977 ha; Seia (Sandomil) - 

11 808 ha (guerreiro et al., 2018), que constituíram um dos eventos mais catastróficos 

desde que há registos, tendo afetado essencialmente toda a região centro de Portugal, e, 

em particular, o Pinhal interior. Para além das incalculáveis consequências materiais e 

imateriais, registou-se a perda de 51 vidas humanas, das quais 21 morreram no Pinhal 

interior, e, ainda, centenas de feridos.

neste dia, o país encontrava-se em seca extrema, que se conjugou com vento muito 

forte, seco e quente, proveniente da passagem do furacão ophelia, que justificou, de certa 

forma, a extensão, gravidade e complexidade desses incêndios.

relativamente ao Pinhal interior, este foi afetado por 3 dos 8 grandes incêndios do 

dia 15 de outubro, nomeadamente os que ficaram conhecidos como: (i) Complexo de 

incêndios da Lousã; (ii) Complexo incêndios de oliveira do hospital e (iii) Complexo de 

incêndios da Sertã, que em conjunto registaram entre cerca de 120 a 150 mil ha de área 

ardida, (Quadro Xi) dos quais cerca de 100 mil ocorreram no Pinhal interior (fig. 30).
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na sequência dos incêndios ocorridos nos dias 14 a 16 de outubro e tendo em vista 

encontrar soluções que permitissem responder à problemática da valorização e defesa da 

floresta, o governo aprovou em 21 de outubro, através das resoluções do Conselho de 

Ministros n.º 157-a/2017, n.º 157-B/2017, n.º 159/2017, n.º 160/2017, n.º 161/2017, 

n.º 162/2027, n.º 163/2017, n.º 164/2017, n.º 165/2017 e n.º 166/2017, um conjunto 

de medidas que visavam dar cumprimento a três prioridades: (i) reparação e reconstrução; 

(ii) resiliência do território e das infraestruturas; e (iii) reforma do modelo de prevenção 

e combate aos incêndios florestais. as medidas adotadas tomaram por base as conclusões e 

Fig. 30 - representação da área queimada no dia 15 de outubro e no resto do ano de 2017 
(Fonte dos dados: iCnF, 2017a, e CaoP, 2019).

Fig. 30 - Representation of the burned area on October 15 and the rest of the year 2017 
(Data source: ICNF, 2017a, and CAOP, 2019).
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recomendações do relatório produzido pela Comissão técnica independente (guerreiro 

et al., 2018), assim como de diversos outros estudos desenvolvidos nos últimos meses, 

designadamente o Programa de revitalização do Pinhal interior (resolução do Conselho 

de Ministros 1/2018).

todavia, quando percorremos o território, verificamos que, uma vez mais, a vasta 

produção legislativa tem dificuldade em se implantar no terreno, pois, na prática continua 

tudo na mesma, ou seja, como era anteriormente à ocorrência destes grandes incêndios.

2.1.5.2 Incêndios de 2019

Depois de um ano relativamente tranquilo, em termos de incêndios florestais no 

Pinhal anterior, já que o grande incêndio de 2018 foi no algarve, na serra de Monchique, 

onde queimou 26 763 ha (iCnF, 2018), esperava-se que, depois da imensidão de área 

queimada no Pinhal interior em 2017, o ano de 2019 continuasse sem grandes incêndios 

nesta sub-região.

Contudo não foi isso que sucedeu, já que no dia 20 de julho registou-se um alerta de 

incêndio, pelas 14h50, na Freguesia da Fundada, concelho de Vila de rei, ignição que 

veio a dar origem ao maior incêndio Florestal de 2019, uma vez que alastrou a outros 

dois concelhos do Pinhal interior Sul, Sertã e Mação (fig. 31), tendo atingido 9 249 ha de 

área ardida (iCnF, 2019), o que corresponde a mais de 20% da área queimada em 2019, 

incêndio que será abordado com mais pormenor no capítulo seguinte, uma vez que tinha 

sido o escolhido como estudo de caso, antes da visita ter sido adiada. 

2.1.5.3 Incêndios de 2020

o adiamento do Congresso de maio para outubro, por motivo da pandemia, e, por 

conseguinte, também o desta visita técnica, permitiu não só que nela pudesse ser incluída 

uma referência aos incêndios do Pinhal interior no verão de 2020, mas também que o 

itinerário se tivesse alterado, em relação ao inicialmente previsto, de modo a nele se incluir 

a travessia da área queimada pelos maiores destes incêndios. 

Com efeito, os três concelhos que, neste ano de 2020, detiveram maior área queimada 

situam-se nesta região e, em particular, todos eles integram o Pinhal interior Sul: oleiros, 

Proença-a-nova e Sertã (Quadro XVi). Por outro lado, dos 44 incêndios que deflagraram 
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Fig. 31 - Área ardida no Pinhal interior, no ano de 2019 
(Fonte: adaptado de iCnF, 2019, e CaoP, 2019).

Fig. 31 - Burnt area in Pinhal Interior, in 2019 
(Source: Adapted from ICNF, 2019, and CAOP, 2019).

concelho
n.º de 

incêndios 
Área ardida (ha)

Povoamentos mato agrícola total

oleiros 14 9 388,9 2 308,4 385,9 12 083,3 

Proença-a-nova 7 2 816,2 399,0 170,2 3 395,5 

Sertã 23 2 802,3 704,1 165,3 3 671,7 

quadro Xvi - Municípios com maior área ardida em Portugal, no ano de 2020.
Table XVI - Municipalities with the largest burnt area in Portugal, in the year 2020.

Fonte dos dados: iCnF, 2020 / Source of data: ICNF, 2020.
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Fig. 32 - Área ardida no Pinhal interior, no ano de 2020 
(Fonte: adaptado de iCnF, 2020, e CaoP, 2019).

Fig. 32 - Burnt area in Pinhal Interior, in 2020 
(Source: Adapted from ICNF, 2020, and CAOP, 2019).

nestes concelhos, dois deles, que tiveram início, respetivamente, nos municípios de 

oleiros e de Proença-a-nova, pela dimensão que atingiram (fig. 32) e, sobretudo pelas 

vítimas que provocaram, merecem particular referência.

2.1.5.3.1 Incêndio de 25 de julho de 2020 (Oleiros)

De acordo com a informação provisória disponível (iCnF, 2020), esta ignição teve 

lugar na freguesia e concelho de oleiros, no dia 25 de julho de 2020 e foi responsável 
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pela queima de 5 590 ha, dos quais 3 996 ha eram povoamentos florestais, 1 371 ha 

correspondiam a matos e 221 ha diziam respeito a superfície agrícola.

todavia, quando em 2014, na sequência das várias mortes de bombeiros registadas 

nos incêndios de 2013, se estabeleceu como «prioridade clara» no combate aos incêndios 

florestais a segurança das forças empenhadas no combate e não a área ardida. «Qualquer 

dispositivo tem uma série de objetivos, mas a prioridade clara é a segurança das forças», 

como foi referido à comissão parlamentar de agricultura e Mar, na apresentação do 

Dispositivo especial de Combate a incêndios Florestais (DeCiF) para o ano de 2014 

(rtP, 2014 e tVi24, 2014). 

na sequência desta prioridade, muita coisa se alterou depois desse ano, tanto em 

termos da estratégia de combate a incêndios, como sobretudo nas táticas de ataque às 

chamas, com consequências que não cabe aqui analisar, mas, entre outras, seria de esperar 

que o número de bombeiros vítimas de incêndios se reduzisse substancialmente, como 

tem vindo a acontecer. no entanto, nos dois incêndios em análise voltaram a suceder 

acidentes, que parecem apontar para falhas graves na segurança dos combatentes, o que 

não deixa de ser significativo quando essa prioridade continua em vigor.

Com efeito, o incêndio de 25 de julho provocou a morte a um bombeiro, além de 

sete feridos, dos quais dois graves. entre os cinco feridos ligeiros contavam-se quatro 

bombeiros e um civil.

a vítima mortal registada neste incêndio tinha de 21 anos, era operacional do corpo 

de Bombeiros Voluntários de Proença-a-nova, e faleceu na sequência de um acidente de 

viação na deslocação para o combate a este incêndio. 

2.1.5.3.2 Incêndio de 13 de setembro de 2020 (Sobreira Formosa)

Segundo a informação provisória disponível (iCnF, 2020) esta ignição teve lugar na 

freguesia da Sobreira Formosa, do concelho de Proença-a-nova, no dia 13 de setembro de 

2020, tendo reduzido a cinzas 16 510ha, dos quais 12 970 ha queimaram povoamentos 

florestais, 2 565 ha foram em matos e 975 ha em superfície agrícola.

este incêndio, além dos danos referidos, feriu com gravidade dois bombeiros, que 

ficaram com queimaduras de segundo e terceiro grau, pelo que foram levados para os 

hospitais da Universidade de Coimbra, devido ao facto da viatura onde seguiam ter sido 

atingida pelas chamas, tendo ficado completamente destruída (SiC, 2020).
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2.2 o caso de estudo

Com a visita prevista para o mês de maio, o principal incêndio do ano anterior (2019) 

teria sido aquele que concentraria o objetivo da visita e, por isso, é apresentado com mais 

detalhe. todavia, com o adiamento para outubro, optou-se por também incluir as notas 

anteriormente dadas sobre os incêndios de 2020, uma vez que as principais consequências 

serão observadas no campo, durante o decorrer da visita técnica.

2.2.1 O incêndio da Fundada (Vila de Rei), principal estudo de caso

o incêndio deflagrou junto à ribeira da isna, na freguesia da Fundada, do concelho 

de Vila de rei e do Distrito de Castelo Branco, pelas 14h50 do dia 20 de julho de 2019. 

Foi o incêndio que, nesse ano de 2019, atingiu claramente maiores valores de área ardida, 

9 249 hectares, dos quais cerca de 74%, 6 881 ha, dizimaram povoamentos florestais, 1 

862 ha corresponderam a áreas de matos e pastagens e 506 ha queimaram áreas agrícolas. 

no conjunto, estas áreas estas ficaram conhecidas, em linguagem operacional, como a 

“grande ilha” que foi poupada em 2017, mas que acabaria por ser queimada dois anos 

depois (fig.s 25 e 33).

a ocupação do solo nos três concelhos, anteriormente a ter sido queimada, 

era predominantemente florestal (fig. 34). os matos também ocupavam uma área 

significativa, fornecendo aos incêndios combustível abundante, com continuidade 

horizontal e também vertical, contribuindo para aumentar a intensidade das chamas e 

dificultar as ações de combate. 

Para além do combustível, nos concelhos de Vila de rei e Sertã e na fase inicial do 

incêndio, a progressão foi facilitada pelos declives acentuados (fig. 35) que contribuíram 

para a rapidez do desenvolvimento inicial do incêndio. 

Para além do tipo de combustível e do relevo, a meteorologia é também um 

importante factor condicionante da propagação dos incêndios. nos primeiros dias do 

incêndio, a humidade relativa do ar atingiu valores mínimos de 20%, durante a tarde, 

e valores máximos de cerca de 90%, durante a noite. a velocidade do vento variou ao 

longo do tempo e do espaço, não tendo superado 40 km/h, com uma predominância do 

rumo noroeste a norte. Por sua vez, a humidade dos combustíveis finos atingiu valores 

mínimos de cerca de 8% e máximos de 20% (oti, 2020). 
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Do ponto de vista operacional, o incêndio deflagrou numa área com um 

relevo de vales encaixados, com pouca visibilidade por parte dos postos de vigia, 

e com vias de trânsito sinuosas. a primeira intervenção, ou seja, o ataque inicial 

ocorreu 12 minutos após o alerta e foi levado a efeito pelo VFCi 03, de Vila 

de rei.

Às 15:00 o Comandante do CB de Vila de rei assumiu a função de CoS (Comandante 

das operações de Socorro) e logo às 15:01 fez o seguinte Ponto de Situação (PoSit) 

Fig. 33 - representação cartográfica do incêndio da Fundada (2019) 
(Fonte dos dados: iCnF, 2019, e CaoP, 2019).

Fig. 33 - Cartographic representation of the Fundada fire (2019) 
(Data source: ICNF, 2019, and CAOP, 2019).
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para o CDoS: “Informa Incêndio a arder com grande intensidade em zona de pinhal e 

eucaliptal. Meios no local são insuficientes. Solicita reforço de meios terrestres e aéreos para o 

local” (guerreiro et al., 2019).

o incêndio, que teve uma causa intencional, demorou 3 dias a ser dominado e 5 dias 

até ser efetivamente extinto, a 25 de julho, tendo as operações de rescaldo e vigilância 

durado até ao dia 1 de agosto. estiveram envolvidos no to, um total 1946 operacionais 

apoiados por 703 meios, aéreos e terrestres (oti, 2020).

Fig. 34 - ocupação do solo, em 2018, na área que foi queimada no ano seguinte 
(Fonte dos dados: Dgt, 2018, e CaoP, 2019).

Fig. 34 - Land occupation, in 2018, in the area that was burned in the following year 
(Data source: DGT, 2018, and CAOP, 2019).



v international congress on Risks
Coimbra, 12th to 16th of october of 2020

Guidebook of the study trip n.º 5 89

2.2.2 a recorrência de incêndios florestais

o Pinhal interior é uma das sub-regiões com grande incidência de incêndios florestais 

com áreas ardidas superiores a 10 ha (fig. 36). tomando como exemplo o Pinhal interior 

Sul, por ser a área a visitar, é fácil perceber que foi particularmente afetada nas duas 

últimas décadas (fig. 37), ou seja, entre 2001 e 2020, uma vez que a área queimada 

Fig. 35 - Declives existentes na área queimada pelo incêndio da Fundada 
(Fonte dos dados: CaoP, 2019).

Fig. 35 - Slopes in the area burned by the Fundada fire (Data source: CAOP, 2019).
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Fig. 36 - Cartografia da incidência de incêndios ≥10 ha no Pinhal Interior, por décadas, entre 
1975 e 2020 (Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 36 - Cartography of the incidence of fires ≥10 ha in Pinhal Interior, for decades, between 1975 
and 2020 (Data source: ICNF and CAOP, 2019).

durante esse período de tempo ficou muito próxima ou superou mesmo a superfície total 

de cada um dos municípios dessa sub-região (fig. 38), o que revela bem a dimensão dos 

incêndios que afetaram o Pinhal interior Sul, mas, se alargarmos o período em estudo, 

verificamos que a recorrência de grandes incêndios foi ainda maior no Pinhal interior 

norte, onde algumas áreas arderam duas, três, quatro, cinco, seis, ou até mais vezes, nestes 

últimos 46 anos (fig. 39).
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Fig. 37 - evolução anual da área queimada nos municípios do Pinhal interior Sul, ao longo dos 
últimos 40 anos (Fonte dos dados: iCnF).

Fig. 37 - Annual evolution of the burned area in the municipalities of Pinhal Interior Sul, over the 
last 40 years (Data source: ICNF).
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Fig. 38 - Comparação entre as superfícies queimadas em cada um dos municípios do Pinhal interior 
Sul, durante o período 2001 a 2020, e a respetiva superfície municipal (Fonte dos dados: iCnF).
Fig. 38 - Comparison between the burnt areas in each of the municipalities of Pinhal Interior Sul, 

during the period 2001 to 2020, and the respective municipal surface (Data source: ICNF).

2.2.3 mação, o concelho mais afetado

Mação teve, nos últimos 40 anos, uma média anual de 21 ocorrências de incêndios 

Florestais e de 2 081 ha de área ardida. o ano de 2019 foi o ano mais catastrófico, com  

27 718 ha, que corresponderam 69% da área do município queimada, tendo ultrapassado 

o anterior recorde anual de 20 456 ha, que tinha sido registado em 2003.

o incêndio, que deflagrou no vizinho concelho de Vila de rei pelas 14h50, entrou 

no município de Mação de forma de tal modo violenta, que não permitiu a evacuação de 



v congresso internacional de Riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-Guia da visita técnica n.º 592

habitantes das aldeias que se encontravam em perigo. no total foram afetados 15 lugares e 

diversas aldeias, como as do azinhal, azinhalete, Pracana, Cardigos, S. João do Peso e Sarnadas.

o Sr. eng.º antónio Louro, Vice-Presidente e Vereador em regime de Permanência, 

com diversos pelouros, de entre os quais se destacam os de ambiente, agricultura e Floresta, 

Prevenção de incêndios Florestais e Proteção Civil, acompanhará a visita no concelho de 

Mação e, na Câmara Municipal, fará uma apresentação sobre os incêndios neste município e, 

em particular, sobre a progressão e desenvolvimento deste incêndio, bem como das operações 

de combate, das principais consequências e, ainda, da recuperação em curso.

Fig. 39 - Cartografia da recorrência de incêndios >10 ha no Pinhal interior, entre 1975 e 2020 
(Fonte dos dados: iCnF e CaoP, 2019).

Fig. 39 - Cartography of the recurrence of fires> 10 ha in Pinhal Interior, between 1975 and 2020 
(Data source: ICNF and CAOP, 2019).
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3 a RecuPeRação aPós os incêndios de 2017

os incêndios que tiveram início no dia 17 de junho de 2017 e que ficaram conhecidos 

como sendo de Pedrogão grande e que avassalaram o país da forma mais negativa de que 

há memória, juntamente com os registados mais tarde, no dia 15 de outubro desse mesmo 

ano, contabilizaram perdas materiais e imateriais incalculáveis.  

nestes incêndios registaram-se 121 mortos (LUSa, 17 de junho de 2018) e centenas de fe-

ridos, além de se ter destruído um património edificado de mais de meio milhar de habitações. 

assim, “face à dimensão sem precedentes dos incêndios que afetaram, entre os dias 17 e 

24 de junho de 2017, sobretudo os municípios de […] e na sequência dos incêndios ocorridos 

nos dias 14 a 16 de outubro” como se lê no preâmbulo do Programa de revitalização do 

Pinhal interior (PrPi), datado do ano de 2017 (PCM, 2018), “e tendo em vista encontrar 

soluções que permitam responder à problemática da valorização e defesa da floresta, o Governo 

aprovou em 21 de outubro, […] um conjunto de medidas que vêm dar cumprimento a três 

prioridades: (i) Reparação e reconstrução; (ii) Resiliência do território e das infraestruturas; e 

(iii) Reforma do modelo de prevenção e combate aos incêndios florestais”.

este programa-piloto, lê-se mais adiante, “constitui-se como um instrumento de 

orientação para a administração central e local, no horizonte temporal de 2022 […]  e 

assume uma visão clara para o território, indo ao encontro das aspirações dos seus habitantes: 

Pinhal Interior, uma região resiliente, empreendedora e que constrói um futuro mais coeso e 

sustentável. A visão é suportada por três objetivos principais:

a) Promover o ordenamento sustentado do espaço rústico;

b) Reforçar a segurança das populações e a proteção dos espaços florestais, através da 

implementação de estratégias de redução de riscos coletivos;

c) Desenvolver uma estratégia de desenvolvimento económico e social das regiões afetadas”.

estes objetivos entroncam em três eixos de intervenção, desenvolvidos através de oito 

objetivos estratégicos [oe], que enquadram e estruturam um conjunto significativo de 

medidas, ações e projetos, que permitem a concretização da estratégia para a região do 

Pinhal interior. São eles:

a) Eixo I. Espaço Rústico Ordenado, Resiliente e Sustentável:

OE1: Definir e implementar políticas e instrumentos de ordenamento e gestão 

sustentável dos espaços florestais;

OE2: Recuperar, ordenar e valorizar os espaços rústicos;
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b) Eixo II. Prevenção Estrutural dos Incêndios Rurais:

OE3. Aumentar o conhecimento e gestão do fogo rural e a sua incorporação nas diversas 

componentes do sistema;

OE4. Reforçar a proteção da floresta e a segurança das populações;

c) Eixo III. Território Atrativo, Competitivo e Inovador:

OE5. Diversificar a estrutura económica e promover o emprego como meios de 

fixar população;

OE6: Promover a atratividade e a coesão territorial;

OE7: Reforçar a qualificação profissional e estimular a criação de conhecimento e 

a inovação;

OE8. Promover a Inovação e Inclusão Social”.

Quando, três anos depois, percorremos o território, é difícil observar de que modo foi 

feita a aplicação dessa estratégia de revitalização e de reordenamento dos espaços florestais, 

já que ela não se nota na generalidade do território varrido pelas chamas, como teremos 

oportunidade de observar.

onde se notou alguma intervenção foi na recuperação das casas de habitação que 

foram queimadas. terão ardido 264 de primeira habitação, cerca de duas centenas de 

segunda habitação, e mais de uma centena de desocupadas. em termos socioeconómicos, 

foram atingidos quase 400 postos de trabalho e mais de meia centena de empresas. Cerca 

de um mês depois destes incêndios, foram calculados prejuízos diretos na ordem dos 194 

milhões de euros.

Para as medidas de prevenção e relançamento da economia local e regional, previram-

se mais de 300 milhões de euros, permitindo que um ano depois mais de 50% das 

habitações permanentes (157) se encontrassem em recuperação. Dois anos depois, 

ainda existiam 10% por reconstruir. Das 90% reconstruídas, cerca de um terço dizia 

respeito a novas construções e reconstruções parciais. Contudo, após diversos inquéritos, 

controvérsias e investigações, foram arguidas 43 pessoas por alegadas irregularidades, o 

que levantou suspeitas sobre a forma como decorreu essa reconstrução. 
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conclusão

a primeira conclusão a retirar é a de que a região do Pinhal interior possui uma 

série de vulnerabilidades, tanto do ponto de vista físico, que decorrem da movimentação 

do relevo, de certas condições meteorológicas e do tipo e das caraterísticas dos espaços 

com aptidão florestal, as quais favorecem a propagação dos incêndios, como do ponto 

de vista humano, nomeadamente da baixa densidade populacional deste território, do 

envelhecimento da sua população e da baixa percentagem ocupada no setor primário, as 

quais interferem na inadequada gestão dos espaços florestais, facilitando a acumulação e a 

continuidade do combustível, o que também favorece a progressão dos incêndios.

Por isso, não será de admirar que a segunda conclusão a retirar seja a de que, nos 

últimos 45 anos, esta região tem sido fustigada por grandes e violentos incêndios, cuja 

quantidade e dimensão tem vindo a aumentar aos longo dos anos.

Por fim, a terceira e mais preocupante parece ser a de que, apesar deste triste cenário, esta 

região continua com dificuldade em atrair investimento que permita materializar as políticas 

traçadas em vários planos e programas definidos ao longo dos anos e, sobretudo, assegurar a 

continuidade das ações necessárias a uma adequada gestão dos espaços florestais.
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