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Luciano Lourenço na Sessão de Abertura do X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas
Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu, a 28 de maio de 2016.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.
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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

7

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Luciano Lourenço com sua família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Testemunho de
um Serrano

[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado,
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se,
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”,
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que,
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados.
Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.
As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:
• A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;
• Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma
•

•

•

cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!
À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às
minhas atividades académicas;
À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na
Universidade, apoio que nunca esquecerei;
A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial,
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
19

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

O meu agradecimento é também extensivo aos:
•

Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua
prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;

•

Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me
acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;

•

Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e
a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•

A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:
[…]
Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes
Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço
Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.
[…]
Branquinho da Fonseca
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3,
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço,
em criança, 1954.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das
provas de Doutoramento,
realizadas a 23/01/1997.
Fotografia cedida por
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Imposição de Insígnias,
a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da
Graça Lourenço, 2021.

Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor
Catedrático, a 24/04/2018.
Fotografias cedidas por Fátima Velez
de Castro, 2021.
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Prefácio
No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.
Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.
Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma
investigação e produção mais significativa.
Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá,
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos
de diversas áreas científicas.
O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos,
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou
de áreas com íntima relação com esta.
Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral,
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo,
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica
33
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha,
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês,
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.
Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas,
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas
de mitigação e controlo de ravinamento.
Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima,
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a
deteção remota.
Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física,
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço.
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia,
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita
relação com as ciências cindínicas.
João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa,
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.
Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.
A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.
A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios
florestais.
Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez,
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M.
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes.
O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade,
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.
Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo. De facto,
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos,
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação.
Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca,
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha:
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos,
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”.
De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire,
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio
climático” (Miguel Castillo Soto).
O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.
As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo),
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.
Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço,
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres
vivos presentes na natureza, à escala global.
A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.
Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco,
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza,
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.
É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração,
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.
Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:
• Aproximação entre prevenção e combate;
• Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
• E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios
vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada.
Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de
áreas estratégicas de intervenção”.
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC)
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.
E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021,
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para
a proteção civil.
Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:
• Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;
• Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;
• Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao
funcionamento do sistema.
Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente,
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.
Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas
que nortearam o seu trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na
Proteção Civil.
É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado,
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix
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Resumo
No quadro normativo e orientador atual, as paisagens culturais configuram uma
das tipologias de classificação ou proteção patrimonial, o que releva o papel da
geografia para captar e descodificar a sua linguagem de estruturação e os seus ativos
territoriais diferenciadores. É neste contexto que se situa o presente trabalho, o qual
pretende, por um lado, com base em revisão de literatura da especialidade, analisar o
conceito de paisagem cultural à luz dos referidos estatutos e, por outro, através de um
caso de estudo, suportado em investigação de campo, explicitar os atributos da
paisagem cultural da Serra da Lousã e o correspondente potencial para a sua
classificação e inclusão na Rede Nacional de Áreas Protegidas.
Palavras-chave: Paisagens culturais, áreas protegidas, paisagem protegida, Serra da Lousã.

Abstract
Protected Landscape of Serra da Lousã: a proposal to value the cultural landscape.
In the current normative and advisor framework, cultural landscapes are one of the
types of classification or heritage protection, which brings up the role of geography
to capture and decode its structuring language and its differentiating territorial
assets. It is in this context that the present work is situated, which intends, on the
one hand, based on a literature review of the specialty, to analyze the concept of
cultural landscape in the light of these statutes and, on the other hand, through a
case study, supported by field research, to explain the attributes of the cultural
landscape of Serra da Lousã and the corresponding potential for its classification
and inclusion in the National Network of Protected Areas.
Keywords: Cultural landscapes, protected areas, protected landscape, Serra da Lousã.
DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-04-5_1.1_40
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Introdução
Enquanto realidades dinâmicas e complexas, as paisagens culturais são de grande
importância na Europa, de tal forma que, na atualidade, emergem preocupações quanto
à sua evolução, designadamente em contexto rural, uma vez que é preciso encontrar
soluções para conciliar tendências contrastantes, como, por exemplo, a redução das
atividades geoeconómicas primárias, a diminuição e o envelhecimento da população, o
abandono do espaço rural (campos, bosques, estruturas edificadas) ou a procura crescente
das “sociedades globais por alimentos, biomassa e proteção da natureza” (Schulp et al., 2019,
p. 333), sem esquecer, como menciona O’Donnell (2017), outros desafios que resultam
de mudanças globais ainda mais profundas e fraturantes (clima, urbanização, demografia,
migração, tecnologias de informação e comunicação).
O reconhecimento e a proteção internacional das paisagens culturais estão entre os
progressos relevantes no domínio normativo desde a última década do século XX. Em dois
momentos-chave, a saber: 1992 e 2000, duas entidades de referência – a UNESCO e o
Conselho da Europa, respetivamente – tomaram decisões de enorme importância quanto a
esta questão. Por um lado, da reunião de peritos sobre paisagens culturais que decorreu em
França, em 1992, resultou, pela primeira vez, a identificação e a salvaguarda desse tipo de
bens no âmbito de um instrumento jurídico internacional. De outro modo, na “Convenção
Europeia da Paisagem” (Florença, outubro de 2000), constata-se “[…] que a paisagem
desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e
social” (Decreto n.º 4/2005, de 14/02, in Diário da República, I Série-A, n.º 31, p. 1017),
tal como é destacada a “[…] interação entre fatores naturais e humanos” (Kladnik et al.,
2017, p. 133), a “necessidade urgente de inventário e monitorização da paisagem” (Husukic &
Zejnilovic, 2018, p. 271), e a centralidade da ação e interpretação humanas.
Mas a paisagem cultural, enquanto expressão geográfica de uma relação harmoniosa
entre o ser humano e o ambiente natural, constitui, igualmente, uma referência para
classificar áreas com elevado valor natural, cultural ou paisagístico no plano nacional, o
que, em Portugal, está materializado, sobretudo, na Rede Nacional de Áreas Protegidas
(RNAP), em particular através da categoria de paisagem protegida. Com cerca de 29%
do total da rede atual, estas últimas configuram casos significativos dessa interação, sendo
reconhecidas pela sua importância nacional, regional ou local, como, por exemplo, a Arriba
Fóssil da Costa da Caparica, a Serra da Gardunha ou a Rocha da Pena, respetivamente.
A Serra da Lousã, na extremidade ocidental do bloco noroeste da Cordilheira Central
Portuguesa, apresenta características de uma paisagem cultural com potencial para
classificação e inclusão na RNAP.
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Paisagens culturais: relevância patrimonial e interesse público
Reconhecimento internacional das paisagens culturais
O reconhecimento da dimensão patrimonial e do interesse público das paisagens é
uma evidência em diversos documentos orientadores ou normativos internacionais desde
a segunda metade do século passado, como, por exemplo, a “Carta Internacional sobre a
Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios” (Veneza, 1964), a “Convenção para
a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural” (Paris, 1972), a “Convenção para
a Salvaguarda do Património Arquitetónico Europeu” (Granada, 1985) ou a “Convenção
Europeia da Paisagem” (Florença, 2000), de que resultaram contributos decisivos,
nomeadamente o alargamento do conceito de monumento histórico, que passa a englobar
não só as criações arquitetónicas isoladas, mas também os sítios urbanos ou rurais – para
além da valorização do espaço envolvente (contexto relacional dos bens); o reconhecimento
que “[…] determinados lugares da Terra com um valor universal excecional pertencem
ao património comum da humanidade” (UNESCO, 2021a, p. 9); a afirmação de três
categorias no património arquitetónico: monumentos, conjuntos e sítios (obras conjuntas
do ser humano e da natureza); o compromisso de “[…] promover a proteção, a gestão e o
ordenamento da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio” (COE, 2021, p. 3),
respetivamente – para além de outros progressos gerais significativos, como, por exemplo,
a defesa dos princípios da conservação integrada ou a participação pública dos cidadãos.
Contudo, a preocupação quanto às “[…] evidências de simbiose ou harmonia entre
natureza e sociedade que chegaram aos nossos dias” (Puente Fernandéz, 2011, p. 8), na ótica da
proteção e valorização de locais que apresentam “[…] um valor universal excecional do ponto
de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 2020, p. 2), transparece,
pela primeira vez, “na reunião do grupo de peritos em paisagens culturais, realizada em La
Petite Pierre, em 1992, sob o auspício da UNESCO” (Carvalho, 2009, p. 88). Deste modo,
a “Convenção do Património Mundial tornou-se o primeiro instrumento jurídico internacional
a reconhecer e a proteger as paisagens culturais1” (UNESCO, 2021a, p. 81).
Na atualidade, a Lista do Património Mundial inclui 114 sítios classificados como
paisagens culturais (UNESCO, 2021), o que representa 10,2% do total dos bens
1 Mediante três categorias: as paisagens desenhadas e criadas intencionalmente pelo ser humano (como os
jardins e os parques); as paisagens que evoluíram organicamente (repartidas entre as que se mantêm vivas e as
que representam relíquias do passado) e a paisagem cultural associativa, cuja inclusão na Lista do Património
Mundial é justificada “pela força da associação de fenómenos religiosos, artísticos ou culturais do elemento natural”
(UNESCO, 2021a, p 83).
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inscritos (1121), distribuídos por 62 países dos 5 continentes. Portugal ocupa um lugar
destacado nesta categoria – está a par da Espanha (ambos com quatro bens classificados)
e apenas é superado por cinco países: França e Itália; Alemanha, China e Reino Unido,
com oito e cinco paisagens culturais, respetivamente (UNESCO, 2021b) – na sequência
do reconhecimento do Alto Douro Vinhateiro (2001), da Paisagem Cultural de Sintra
(1995), da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (2004) e do Santuário do Bom
Jesus do Monte em Braga (2019).
Por outro lado, o processo de reconhecimento das paisagens culturais ocorreu
também no seio de organizações centradas na proteção da vida natural e da biodiversidade
como é o caso da União Internacional para a Conservação da Natureza, que considera
a paisagem cultural (no âmbito da categoria “V. Protected landscape/seascape”) como
“Uma área protegida onde a interação das pessoas e da natureza ao longo do tempo produziu
uma área de caráter distinto com valor ecológico, biológico, cultural e cénico significativo”
(Dudley, 2008, p. 20).

Realidade nacional: as paisagens culturais no contexto das áreas protegidas
Em Portugal, de acordo com o regime jurídico da conservação da natureza e da
biodiversidade (Decreto-Lei n.º 142, de 24 de julho de 2008, na sua redação atual), a
paisagem protegida é reconhecida como uma “[…] área que contenha paisagens resultantes
da interacção harmoniosa do ser humano e da natureza, e que evidenciem grande valor estético,
ecológico ou cultural” (Diário da República, 1.ª série, n.º 202, 2015:8991) e constitui uma
das seis tipologias de classificação a adotar no continente.
Com efeito, a RNAP é a expressão mais visível da concretização dos desígnios da
conservação da natureza, integrando no presente quase cinco dezenas de Sítios, ao abrigo
das categorias de Parque Nacional (1), Parque Natural (14), Reserva Natural (11),
Paisagem Protegida (14), Monumento Natural (7) e Área Protegida Privada (1), repartidos
por todas as regiões de Portugal. Para um retrato completo da realidade nacional é
necessário adicionar a esse efetivo mais de uma centena de sítios com estatuto de proteção/
classificação ao abrigo de legislação comunitária (como é o caso da Rede Natura 2000,
uma rede ecológica à escala da União Europeia, centrada na proteção e gestão de espécies
de fauna e flora selvagens, e na conservação de habitats naturais ameaçados) e ao nível
de regimes de conservação e proteção internacionais (Convenção de Ramsar, Reservas
Biogenéticas do Conselho da Europa, Reservas da Biosfera da UNESCO, entre outros).
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As catorze áreas classificadas como paisagem protegida representam atualmente cerca
de 29% da RNAP, encontrando-se distribuídas pelas diversas regiões do país. Destas,
apenas duas configuram paisagens protegidas de âmbito nacional: a Serra do Açor
(classificada em 1982), com 373,40 ha, no concelho de Arganil, e a Arriba Fóssil da Costa
da Caparica (1984), com 1599 ha, nos concelhos de Almada e Sesimbra.
Como paisagens protegidas de âmbito regional, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23
de janeiro, foram classificados a Albufeira do Azibo (1999; Macedo de Cavaleiros e Bragança);
o Corno de Bico (1999; Paredes de Coura); as Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos
(Ponte de Lima; 2000); e a Serra de Montejunto (Alenquer e Cadaval; 1999). No contexto do
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, encontram-se classificadas três paisagens protegidas
regionais: o Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo (2009; Vila do
Conde), a Serra da Gardunha (2014; Castelo Branco e Fundão) e o Parque das Serras do
Porto (2017; Gondomar, Paredes e Valongo); e cinco paisagens protegidas locais: o Açude da
Agolada e o Açude do Monte da Barca (2010; Coruche), a Rocha da Pena e a Fonte Benévola
(2010; Loulé), as Serras do Socorro e Archeira (2012; Torres Vedras).
Quanto à dimensão territorial das paisagens protegidas, os valores estão repartidos
no intervalo de variação entre 266,40 ha (Açude da Agolada) e 10547 ha (Serra da
Gardunha). A média não atinge os 2400 ha, valor modesto quando comparado com a
dos sítios integrados nas categorias de reserva natural (6674 ha) e parque natural (44379
ha). Por outro lado, regista-se a particularidade de algumas áreas inicialmente classificadas
nesta categoria terem sido reclassificadas como parques naturais, a saber: Litoral Norte
(2005), Sintra-Cascais (1994) e Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (1995).
Após a análise centrada na relação da paisagem cultural com os estatutos de proteção
e valorização patrimonial, a segunda parte deste trabalho apresenta um breve retrato
territorial da Serra da Lousã e explicita as suas qualidades para efeito de classificação ao
abrigo do quadro normativo das áreas protegidas em Portugal.

Serra da Lousã: retrato territorial e qualidades para integração na RNAP
Traços de uma geografia singular
A Serra da Lousã estende-se pelos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos
Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Pedrógão Grande, das atuais NUTS
III de Coimbra e Leiria.
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Embora se reconheçam vestígios pré e proto-históricos como estruturas funerárias (em
pontos elevados, como, por exemplo, o Cabeço da Aigra, a Safra, a Lomba da Tarrastreia,
o Penedinho Branco ou o Viso do Esporão), gravuras rupestres (junto à Portela do Vento)
e fragmentos líticos (em Pedrógão Grande e Lousã); marcas do período romano (nas
minas da Escádia Grande, em Alvares/Góis, e no perímetro urbano da Lousã, entre
outros); registos coevos da reconquista cristã e fundação da nacionalidade (por exemplo,
as castelos da Lousã e Miranda do Corvo); o incremento do povoamento no interior da
montanha só deve ter ocorrido a partir da segunda metade ou do final do século XVI
(Carvalho, 2005).
O período censitário moderno (com início em 1864), no que diz respeito à população
e ao povoamento, permite fixar como principais tendências evolutivas da Serra da Lousã,
o crescimento demográfico, com diferente ritmo, até às primeiras décadas ou aos meados
do século XX, quando genericamente são alcançados os valores máximos de população
residente, ao qual sucede, para a esmagadora maioria dos concelhos (Lousã e Miranda
do Corvo são as exceções), com pequenas oscilações intercensitárias, o decréscimo
populacional e o envelhecimento acelerado. O declínio da população residente é mais
intenso nas freguesias com maior área ou totalmente inseridas na Serra da Lousã:
Coentral, Campelo e Espinhal, as quais, tendo registado máximos demográficos em 1911
(com 661, 2024 e 3321 residentes, respetivamente), apresentavam em 2011, pela ordem
indicada, 100, 278 e 775 residentes, o que traduz uma diminuição de 85%, 86% e 77%
no período de um século (Carvalho e Alves, 2021).
Não obstante a saída da população, o abandono das estruturas edificadas e dos espaços
produtivos em diversos lugares – efeitos de uma crise profunda que abalou o mundo rural,
em geral, e as montanhas, em particular –, emergem, ainda na primeira metade dos anos
70, sinais de revitalização em alguns antigos povoados, através de atores e de processos de
geometria variável (com destaque para a residência secundária), situação que conheceu
novas dinâmicas nas últimas duas décadas, designadamente no contexto das “Aldeias do
Xisto”, induzidas por linhas de ação e incentivos para a renovação, ampliação ou criação
de redes de infraestruturas; requalificação de espaços públicos; recuperação de fachadas e
coberturas de imóveis; novas atividades económicas (em particular artesanato, cafetaria,
restauração, alojamento, animação turística); estruturas de animação permanente; e
calendário de eventos.
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Atributos da paisagem cultural
Na sequência da caracterização geográfica do território, explicitam-se os valores
ecológicos e culturais da Serra da Lousã, bem como a perspetiva para a classificação desta
paisagem cultural e para a posterior integração na RNAP.
O reconhecimento do valor ecológico da Serra da Lousã tem como referência
incontornável a Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de
julho, no âmbito da Rede Natura 2000, a qual consagrou o Sítio Serra da Lousã
(PTCON0060), com uma área de 15158 ha, nos concelhos de Castanheira de
Pera (3026,28 ha), Figueiró dos Vinhos (2455,36 ha), Góis (4539,51 ha), Lousã
(3788,20 ha) e Miranda do Corvo (1348,23 ha), com base na identificação de 16
habitats naturais e seminaturais (anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005) – 3 dos
quais são considerados prioritários –, e 9 espécies de fauna representadas no anexo
B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 – 3 delas prioritárias –, sendo que 49,2% do SIC
Serra da Lousã é abrangido por estes habitats. Essa importância é, ainda, reforçada
pela inclusão de outras 18 espécies nos anexos B-IV e B-V do referido diploma, 5
de flora e 13 de fauna (anfíbios e repteis, invertebrados, mamíferos, peixes, flora
e aves). O correspondente “Plano Sectorial” reconhece na área classificada um
assinalável “[…] interesse paisagístico, com imponentes cristas quartzíticas de valor
geomorfológico significativo, acompanhadas pela existência de cascalheiras (depósitos de
vertente) (8130*), áreas importantes para a manutenção de ecótipos de elevado valor
genético” (ICNB, s/d, p. 1).
Porém, a dimensão cultural e estética das suas paisagens – aqui entendidas enquanto
expressão grandiosa de uma relação secular entre o ser humano e o ambiente natural,
segundo uma abordagem holística (estruturas edificadas, campos de cultivo, parcelas
florestais, fauna e flora, entre outros elementos matriciais) e de continuidade territorial
– apresenta, de igual modo, uma inegável dimensão patrimonial e de interesse público,
o que, em função do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade
(Decreto-Lei n. 242/2015, de 15 de outubro, que procede à 1.ª alteração ao Decreto-Lei
n.º 142/2008, de 24 de julho), permite aos municípios ou a quaisquer entidades públicas
ou privadas propor a sua classificação como área protegida (de acordo com a tipologia
e categoria considerada adequada aos objetivos referidos) e, assim, em articulação com
os demais agentes e entidades relevantes nesta matéria, assumir a responsabilidade de
contribuir para a conservação, a proteção e a valorização da Serra da Lousã (Carvalho e
Alves, 2021).
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Com efeito, o valor cultural relevante da Serra da Lousã é evidente sobretudo em
algumas das suas pequenas aldeias2 (fot. 1), as quais, com uma trajetória singular, em que
o isolamento e a escassez de recursos materiais condicionaram a modelação da paisagem,
revelam na atualidade uma sequência harmoniosa de marcas estruturais de ocupação e
utilização do solo, desde a forma dos aglomerados, a arquitetura das estruturas edificadas
ou a organização dos antigos campos de cultivo e das parcelas de floresta autóctone na
proximidade desses povoados (Carvalho e Alves, 2021).

Fot 1 - Candal, Lousã (Fotografia de Paulo Carvalho e de Luiz Alves, tirada em setembro de 2020).

Completam esta tela, porquanto acrescentam valor sem comprometer a continuidade
espacial do conjunto a delimitar – de outra forma, a inclusão de espaços isolados/
descontínuos, com o inevitável arrastamento de outras áreas sem valor para o conjunto,
confundindo-se o excecional com o banal, levaria a uma geografia artificial da área
protegida –, o castelo da Lousã (com origem na segunda metade do século XI e classificado
como Monumento Nacional em 23/06/1910); as ermidas da Senhora da Piedade (com
2 As aldeias de Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal foram classificadas como conjuntos de
interesse municipal por decisão da Câmara Municipal da Lousã (Edital n.º 543/2015, publicado no Diário da
República, II Série, n.º 117, de 18/06/2015, a página 16391).
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génese no século XV); os poços da neve e a capela contígua (século XVIII), dedicada a
Santo António (conjunto classificado como Imóvel de Interesse Público em 03/01/1986);
a Catraia, outrora uma importante escala para os fluxos que cruzavam a montanha, entre
outros elementos e locais de valor patrimonial.

Conclusão
Este trabalho apresentou como eixo norteador do referencial teórico, a paisagem
cultural e o modo como esta última assumiu uma dimensão patrimonial e de interesse
público, em particular quando foi reconhecida no âmbito de documentos orientadores,
quadros normativos ou estatutos de proteção/classificação, na amplitude da esfera
internacional ao contexto nacional, o que explica a sua relevância como instrumento de
preservação e valorização do território.
No caso da Serra da Lousã, apesar da sua inclusão na Rede Natura 2000, é fundamental
o reconhecimento do seu elevado valor natural, cultural e estético, através de um estatuto
de proteção adequado que permita aos municípios e demais entidades e atores relevantes a
implementação de um modelo de gestão territorial adequado às finalidades da salvaguarda
e da valorização dos principais ativos patrimoniais do território.
Uma vez que são evidentes as qualidades das suas paisagens, o avanço do processo
de classificação da Serra da Lousã – para o qual é necessário aprovar o correspondente
regulamento de gestão (com a delimitação geográfica da área a incluir) –, depende,
em primeira instância, de uma decisão de natureza política (local ou nacional), a qual
antecede a fase de participação pública, e, por último, resultará a versão consolidada do
estatuto considerado como o mais adequado ao território em análise.
Importa recuperar o tempo perdido, pois a paisagem cultural e o que dela é suposto
proteger e valorizar não pode esperar…

615

Paulo Carvalho e Luiz Alves
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural

Bibliografia
Carvalho, P. (2009). Património Construído e Desenvolvimento em Áreas de Montanha. O exemplo da Serra da
Lousã. Lousã: Câmara Municipal da Lousã.
Carvalho, P. e Alves, L. (2021). Áreas Protegidas e Gestão Territorial. O Caso da Serra da Lousã. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra.
COE (2021). Convenção Europeia da Paisagem. Acedido a 20 de fevereiro de 2021, em https://rm.coe.
int/16802f3fb7
Dudley, N. (ed.) (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland: IUCN. Acedido
a 18 de janeiro de 2021, em https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf
Husukic, E. & Zejnilovic, E. (2018). Re-conceptualizing Common Ground of the Cultural Landscape. Testing
the Reality of Sarajevoscape. PROSTOR, 26 (2(56)), 268-281.
ICNB (s/d). Plano Sectorial da Rede Natura 2000. Sítio Serra da Lousã. Acedido a 25 de janeiro de 2021, em
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/resource/doc/sic-cont/serra-da-lousa
Kladnik, D.; Hribar, M. & M. Geršič (2017). Terraced Landscapes as Protected Cultural Heritage Sites. Acta
Geographica Slovenica, 57-2, 131-148.
O’Donnell, P. (2017). Cultural Landscape Preservation: An Evolving Field. Landscape Journal, 35(2), 203-2017.
Puente Fernandéz, L. (2011). El valor patrimonial del paisaje: cultura, medioambiente y democracia. Proceedings of
6th International Congress for Spatial Planning. Madrid: Fundicot. Acedido a 18 de janeiro de 2021, em https://
e32dd194-7a11-49ae-bc99- 46a99ab35c9e.filesusr.com/ugd/1c299f_2359236597d44138b1f5b7383a1dff5b.pdf
Schulp, C., Leversb. Ch.., Kuemmerle, T., Tieskens, K. & Verburg, P. (2019). Mapping and modelling past and
future land use change in Europe’s cultural landscapes. Land Use Policy, 80: 332-344.
UNESCO (2020). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Acedido a
21 de dezembro de 2020, em https://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf
UNESCO (2021a). The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Acedido
a 20 de fevereiro de 201, em https://whc.unesco.org/en/guidelines/
UNESCO (2021b). Cultural Landscapes. Acedido a 04 de março de 2021, em http://whc.unesco.org/en/
culturallandscape/

616

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Indice
Tábula Gratulatória ..............................................................................................
Testemunho de um Serrano ..................................................................................
Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático ................................
Prefácio .....................................................................................................................

11
17
19
33

Mensagens Institucionais ...................................................................... 41
Mensagem do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra ............................. 42
Mensagem do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra ........ 43
Mensagem do Director do Departamento de Geografia e Turismo e Presidente
da Associação Portuguesa de Geomorfólogoss ...................................................... 44
Mensagem da Coordenadora Científica do CEGOT ............................................ 47
Mensagem do Diretor Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, ANEPC ......... 48
Mensagem do Presidente da Direção da Escola Nacioanl de Bombeiros ................ 49
Mensagem do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses ............................. 50
Mensagem do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores ..... 53
Mensagem do Presidente da PAFO .......................................................................... 54
Mensagem do Diretor do Departamento de Gestão de Fogos Rurais, ICNF ........ 56
Mensagem do Presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos ......................... 58
Mensagem do Presidente do Conselho Diretivo da AGIF ..................................... 59
Mensagem do Vogal do Conselho Diretivo da AGIF ........................................... 60
Mensagem do Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil ....... 62
Mensagem Ex-vogal da Direção da Escola Nacional de Bombeiros ........................ 64
Mensagem do Presidente da Assembleia-Geral da RISCOS .................................. 66
Mensagem do Secretário da Assembleia-Geral RISCOS ........................................ 68

A GEOGRAFIA FÍSICA E OS RISCOS.
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental ............. 71
As cheias do rio Mondego e as soluções que tardam a implementar ......................... 73
Diana Filipa Alves Freire e José Simão Antunes do Carmo
As variações recentes do nível do mar e o risco no litoral .......................................... 97
António Alves-da-Silva e Pamela Matlack-Klein
691

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço

A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para o estudo das
cheias no rio Ave ...................................................................................................... 115
Francisco Costa
A aplicação de gabiões em sistemas de meandros: um caso de recuperação
pontual de área degradada ....................................................................................... 127
Tupac Borges Petrillo
La reducción del riesgo de inundación mediante la ordenación del territorio:
evolución y avances en España. Algunos ejemplos ................................................... 137
Jorge Olcina Cantos
Changement climatique et inondations dans l’espace méditerranéen français ......... 161
Zeineddine Nouaceur
Cartographie des zones inondables dans le Rif méridional : Réalité des risques et
perspectives de gestion à Aïn Aïcha (Province de Taounate, Maroc septentrional) .... 177
Younes El Alami, Noura Rassam, Mostafa Hmamouchi, Mohammed El-Fengour
and Abdelghani Houari
Processos perigosos na zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró,
Nordeste do Brasil ................................................................................................... 195
Wendson Dantas de Araújo Medeiros
Quantificação das mudanças recentes na forma e volume da restinga do
Cabedelo, foz do rio Douro ..................................................................................... 205
Rui Morais Fernandes, Alberto Gomes e José Teixeira
Na adaptação aos riscos climáticos é preciso pensar pequeno .................................. 217
Ana Monteiro, Helena Madureira, Carlos Sousa e Maria Pacheco
Aplicación para cálculo del riesgo sísmico de un sitio específico ............................. 227
Alexander Dueñas, Danilo Corral y María Augusta Fernández Moreno
A Escarpa da Serra do Pilar, ontem, hoje e o futuro ................................................. 239
Salvador Almeida
Riscos Geológicos – Alguns exemplos em Portugal ................................................. 253
Carla Caroça
Erosão Hídrica dos Solos: o caso particular de Idanha-a-Nova (Castelo Branco) .... 263
Paulo Lemos e Cláudia Costa
Fatores de controlo da evolução das ravinas em ambiente Mediterrâneo ................. 275
Bruno Martins, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro

692

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Medidas de mitigação e controlo de ravinamento: Um estudo de caso das ravinas
de Seirós (Norte de Portugal) ................................................................................... 287
Bruno Martins, Cármen Ferreira, Adélia Nunes e Ana C. Meira Castro
Risco ambiental de poluição por microplásticos: a importância da análise de
distribuição espacial ................................................................................................ 297
Inês Amorim Leitão e António Dinis Ferreira
Risks of water scarcity and regime in Santiago Island (Cape Verde) .......................... 307
Isabel Pedroso de Lima, Carmen Celine Martins e João L. M. Pedroso de Lima
Remote sensing based tools to assess risk in rice agriculture ................................... 317
Isabel Pedroso de Lima, Romeu Gerardo Jorge e João L. M. Pedroso de Lima
Métodos da Pesquisa em Geografia Física: Lições da Experiência com o Professor
Luciano Lourenço ................................................................................................... 327
Jorge Luis P. Oliveira-Costa
Uma questão sobre etimologia [ao Professor Luciano Lourenço] ............................ 355
Ney Roberto Vattimo Bruck e Greice Martins Gomes
A GEOGRAFIA HUMANA, O TURISMO, A EDUCAÇÃO E OS RISCOS
Desafios de uma sociedade em mudança .............................. 363
A casa e o risco - entre a insegurança, o domocídio e a instrumentalização geopolítica ..... 365
João Luís J. Fernandes
A problemática dos sem-abrigo: conceito(s) e dinâmicas de causalidade .................. 383
José Lúcio e Filomena Marques
“Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa”. A geografia dos sem-abrigo na
ótica dos riscos sociais .............................................................................................. 395
Fátima Velez de Castro e Ana Maria Cortez Vaz
Envelhecimento e crises ........................................................................................... 411
Miguel Padeiro
Envelhecimento e solidão: o papel das bibliotecas móveis na mitigação de riscos sociais ... 421
Maria Beatriz Marques
A Geografia e os territórios de risco: contributos para a compreensão da difusão da
COVID 19 à escala global ....................................................................................... 439
Paulo Nuno Nossa e Fernanda Cravidão

693

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço

Riscos climáticos, saúde pública e a vulnerabilidade socioespacial no Brasil ............. 455
João Lima Sant’Anna Neto
De la résilience à la résilience urbaine ...................................................................... 467
Yvette Veyret
Metodologia de análise de risco tecnológico na borda litorânea do Parque
Estadual do Cunhambebe na Serra do Mar – Região da Costa Verde – RJ .............. 483
Kátia Regina Góes Souza
Percepciones e imaginarios sobre la naturaleza elementos esenciales para la
gestión del riesgo ..................................................................................................... 493
Yolanda Hernández Peña
Breves considerações sobre as relações entre a valorização do espaço, o consumo da
natureza e a fragilidade Ambiental no litoral norte do estado de São Paulo, Brasil ..... 505
Antonio Carlos Vitte
Geografia e movimento ecológico profundo: uma alternativa aos estudos dos riscos ... 519
Hudson Rodrigues Lima e Vicente de Paulo da Silva
Riscos e resiliência em produtos do território: o caso do queijo “Serra da Estrela” ... 533
Orlando Simões e Isabel Dinis
Geografia e Riscos: problematizações do espaço urbano para a aprendizagem na
Educação Básica ...................................................................................................... 543
Eliana Marta Barbosa de Morais e Patrícia de Araújo Romão
Educação para uma ‘sociedade de risco’: ensinar e aprender a (con)viver com os
perigos e desastres .................................................................................................... 553
Laura Soares e Elsa Pacheco
Contribuições de pesquisas brasileiras sobre riscos, ensino de geografia e educação ... 573
Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira
Geografia e Físico-Química uma colaboração imprescindível para a compreensão do Risco ... 583
Anabella Vaz e Anabela Estudante
Legendas à procura dum mapa: a propósito da geografia e do imaginário
geográfico de Mia Couto ......................................................................................... 595
Rui Jacinto
Paisagem Protegida da Serra da Lousã: uma proposta de valorização da paisagem cultural ... 607
Paulo Carvalho e Luiz Alves

694

Geografia, Riscos
e Proteção Civil

Homenagem ao Professor
doutor Luciano Lourenço
volume 1

Fragmentação em Território de Pesca: o declínio da pesca artesanal marinha em
Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI ........................................................................ 617
Ulisses de Andrade Lima e Francisca Cardoso da Silva Lima
A cultura do vinho em Portugal. Pelos caminhos da vitivinicultura ........................ 629
Norberto Santos
Turismo e políticas públicas no Brasil: o lugar das comunidades tradicionais .......... 643
Rita de Cássia Martins de Sousa e Mônica Arruda Zuff
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em
relação ao turismo ................................................................................................... 655
Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Por uma ética científica colaborativa: o legado de um geógrafo ............................... 679
Norma Valencio e Arthur Valencio

695

Luciano Lourenço intervindo no VII Encontro Nacional de Riscos e II Fórum ISCIA,
Aveiro, 19 de abril de 2012.
Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra
Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: https://www.simoeselinhares.pt
Setembro de 2021

coimbra
2021

