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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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PERSPETIVA DOS RISCOS

Dos incêndios florestais à 
diversidade ecológica

Luciano Lourenço, na selva Amazónica em 16/06/2012.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

No município do Sabugal, o processo de abandono de terrenos agrícolas e 
florestais, a par do absentismo dos proprietários, conduziu à acumulação de grandes 
quantidades de massa combustível e a uma maior frequência e intensidade dos 
incêndios. Com o presente trabalho pretende-se avaliar a perceção que a população 
natural, residente ou não no concelho, tem de algumas medidas previstas no âmbito 
do Programa de Transformação da Paisagem (PTP), o qual visa aumentar a resiliência 
do território em áreas fortemente afetadas pelos incêndios florestais, como é exemplo 
o município do Sabugal.

Palavras-chave: Incêndios florestais, resiliência, paisagem, perceção, Sabugal.

Abstract

Resilience to wildfire through landscape management: perception of the population 
of Sabugal regarding the Landscape Transformation Programme. In the municipality 
of Sabugal, the processes of abandonment of agricultural and forest land, along 
with the absenteeism of the owners, led to the accumulation of large amounts of 
fuel mass and a greater frequency and intensity of fires. With this work we intend 
to assess the perception that the natural population, resident or not in the 
municipality, has of some measures planned under the Landscape Transformation 
Programme (PTP), which aims to increase the resilience of the territory in areas 
heavily affected by forest fires , such as the municipality of Sabugal.
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Introdução

A paisagem é reconhecida como uma parte fundamental do património natural, 
cultural e científico, base da identidade territorial (DGT, 2015). Por conseguinte, 
a sua conservação, recuperação, valorização e gestão é fundamental numa política 
de ordenamento do território e num contexto de sustentabilidade. Wu (2013) define 
sustentabilidade da paisagem como a capacidade de uma paisagem em fornecer, de forma 
consistente e a longo prazo, serviços de ecossistemas específicos dessa paisagem, essenciais 
para manter e melhorar o bem-estar humano.

Todavia, a capacidade das paisagens em fornecer serviços é suscetível de mudar 
ao longo do tempo (Holland et al., 2011; Lautenbach et al., 2011;  Jiang et al., 2013; 
Dallimer et al., 2015; Burgi et al., 2015), por efeito de fatores diretos (como por exemplo 
as mudanças no uso do solo e coberto vegetal, introdução ou remoção de determinadas 
espécies vegetais, adaptação e uso de tecnologias, mudanças climáticas) e indiretos 
(demográficos, económicos, sociopolíticos, culturais). As mudanças no uso do solo e 
cobertura vegetal desencadeiam importantes alterações nas funções das paisagens e na 
quantidade e qualidade dos serviços que os ecossistemas podem fornecer (Zhao et al., 
2006; Tianhong et al., 2010; Dearing et al., 2012; Sil, 2014; Burgi et al., 2015). 

O município do Sabugal, a par de vastos territórios do país com idêntico posici-
onamento, excêntrico e marginal, no contexto nacional e ibérico, evoca, na atualidade, 
a imagem de uma área periférica, isolada, pouco acessível, pobre, ou seja, o Interior na 
plenitude do significado geográfico, económico, social e cultural (Nunes & Jacinto, 2011). 
De facto, a desestruturação do sistema tradicional de exploração da terra, assente na 
trilogia agro-silvo-pastoril, com o consequente abandono de campos de cultivo, de áreas 
de floresta e da atividade pastoril tiveram reflexos na paisagem e nas respetivas funções 
e serviços por ela prestados/fornecidos. Com o abandono destas atividades assistiu-se ao 
incremento de áreas com vegetação natural e semi-natural, sem qualquer tipo de gestão, 
e a um aumento na quantidade de biomassa acumulada a qual tem sido associada à forte 
incidência de incêndios (Lourenço, 2006, Ferreira-Leite et al., 2011, Moreira et al., 2011, 
Nunes, 2012; Pausas, 2012, Nunes et al., 2016), em toda a região mediterrânea. 

Neste contexto, a qualidade da paisagem em meio rural foi assumida como funda-
mental para a valorização e desenvolvimento sustentável dos territórios e para qualidade 
de vida dos cidadãos (PNPOT, 2019), sendo recentemente criado o Programa de 
Transformação da Paisagem (PTP, Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020), 
no quadro das medidas dirigidas à valorização da paisagem, em particular dos territórios 
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de floresta com elevada suscetibilidade a incêndio. Pretende-se com este Programa, a 
sua revitalização, remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas, assim como a 
prevenção e adaptação às mudanças climáticas. Em termos conceptuais e programáticos, 
o PTP responde às orientações do Programa de Valorização do Interior, em concreto 
ao Programa + CO3SO Capital Natural, que tem em vista promover o desenho da 
paisagem como referencial de uma nova economia dos territórios rurais ancorada numa 
floresta multifuncional, biodiversa e resiliente. Responde, também, às diretrizes do 
Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que introduz um novo modelo de 
governação do risco e uma abordagem integrada ao problema dos fogos rurais assente 
em quatro grandes objetivos estratégicos: valorizar o território, cuidar dos espaços rurais, 
modificar comportamentos e gerir eficientemente os riscos. 

Assim, as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP), no âmbito do PTP, visam 
uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento 
e gestão da paisagem e aumento de área florestal gerida, a uma escala que promova a 
resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da encomia rural. 
Nestas áreas serão criadas as condições necessárias para o desenvolvimento de Operações 
Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) a executar num modelo de gestão agrupada da 
responsabilidade de uma entidade gestora e suportada por um programa multifundos de 
longo prazo, que disponibiliza apoios ao investimento inicial, às ações de manutenção e 
gestão ao longo do tempo e à remuneração dos serviços dos ecossistemas. 

Dos objetivos a promover constam: a) Potenciar as características biofísicas dos 
territórios de floresta, as potencialidades produtivas dos solos e o equilíbrio dos diferentes 
ciclos naturais; b) Aumentar a resiliência dos territórios aos riscos, em particular ao 
de incêndio, mas também a minimização de outras vulnerabilidades num quadro de 
alterações climáticas; c) Aumentar as interfaces de ocupação do solo pela constituição de 
mosaicos culturais geridos na perspetiva espacial e temporal, impulsionando a construção 
coletiva de paisagens mais sustentáveis; d) Estimular os produtores agrícolas e florestais 
e outros agentes ativos no terreno a executarem as várias formas de gestão e conservação 
dos espaços rurais; e) Aumentar a área com gestão agregada de pequenas propriedades, 
preferencialmente através de entidades e organizações coletivas, potenciando o aumento 
da produtividade e da rentabilidade dos ativos florestais e a melhoria do ordenamento e 
conservação dos espaços rurais; f ) Dar resposta à baixa adesão que os territórios florestais 
em minifúndio têm em implementar projetos com escala. 

Ainda neste âmbito, integra-se o programa Emparcelar para Ordenar – pEO, o qual visa 
investir na propriedade rural, fomentar o aumento da dimensão física dos prédios rústicos e, 



202

dessa forma, dar mais escala às propriedades, contribuindo para a viabilidade e sustentabilidade 
económica das explorações que aí estejam instaladas ou venham a instalar-se.

O modelo preconizado é orientado para comunidades locais concretas, na medida 
em que a sua constituição depende da mobilização dos produtores e proprietários, pelo 
que o envolvimento dos interlocutores locais, como as autarquias, nestes contextos rurais 
despovoados e envelhecidos, são fator indispensável para credibilizar e convencer os 
proprietários a aderirem a modelos de gestão coletiva. Assim, com o objetivo de perceber 
a disponibilidade dos proprietários do concelho do Sabugal para integrar este tipo de 
modelo foi lançado um inquérito, online, o qual visava igualmente percecionar a forma 
como classificam algumas soluções em termos de valorização do território, tendo por base 
as atividades tradicionais centradas na agro-silvo-pastorícia. 

Área de estudo

 

O concelho do Sabugal é um território fronteiriço de Portugal Continental, localizado no 
extremo Este da região Centro. Faz fronteira com Espanha e com os municípios de Almeida, 
Guarda, Belmonte, Fundão e Penamacor. No Sabugal, à semelhança de outros municípios do 
interior Centro e Norte de Portugal, fatores naturais, socioeconómicos e político-estruturais 
contribuíram para a desestruturação do sistema produtivo tradicional, cujos reflexos se fizeram 
sentir no abandono físico e subutilização do espaço agrícola e florestal.

À pobreza dos solos em nutrientes e às condicionantes do clima, associaram-se causas 
de natureza socioeconómica. A debandada da população do espaço rural, em particular 
durante e após os anos 60, devido às migrações internas e internacionais, terá sido o 
principal impulsionador das alterações que ocorreram no município. Com a enorme 
saída de gente (mais de 70%, se compararmos os valores relativos à população residente, 
de acordo com recenseamento da população de 1950 e dados relativos a 2020 cuja 
estimativa é de pouco mais de 10 000 habitantes) desencadearam-se profundas alterações 
na dinâmica populacional e na distribuição por setores de atividade, as quais se revelaram 
determinantes na forma e na intensidade de aproveitamento do solo. 

Com o ininterrupto despovoamento, perpetuado até à atualidade, geraram-se alterações 
na estrutura demográfica, atualmente pautada por um exacerbado envelhecimento 
da população, em geral, e dos produtores agrícolas, em particular, e operou-se um 
desmantelamento da estrutura produtiva, antes baseada na necessidade de grande 
quantidade de mão-de-obra. A estrutura fundiária de pequenas explorações fortemente 
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compartimentadas, a deficiente qualificação dos recursos humanos, a incapacidade em atrair 
investimento e agentes de mudança, para além dos problemas de acessibilidade e do respetivo 
afastamento em relação aos grandes centros de decisão contribuíram, definitivamente, 
para o desmoronamento dos sistemas tradicionais de produção, confrontados com a 
incapacidade de se adaptarem às novas regras estabelecidas pelos mercados, no pós segunda 
Guerra Mundial. A sua marginalização em relação aos centros de decisão e consumo viria 
a provocar mudanças muito expressivas no uso do solo e na cobertura vegetal, passando as 
comunidades arbustivas e herbáceas a predominar na paisagem (fig. 1). O abandono dos 
terrenos agrícolas e florestais e o absentismo dos proprietários conduziram à acumulação de 
massa combustível e a uma maior frequência e intensidade dos incêndios.

Fig. 1 - Localização do município do Sabugal e uso e ocupação do solo em 2018 
(Fonte: adaptado de Carta de Ocupação do solo, 2018, DGT).
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Assim, através da sobreposição das áreas ardidas deste 1975 até 2019, que perfaz, 
sensivelmente, quatro décadas de análise, é possível retirar algumas ilações sobre a 
incidência espacial e recorrência de incêndios no município do Sabugal. A sua análise 
permite verificar que vastas áreas já foram percorridas pelo fogo 4, 5 ou mais vezes 
(fig. 2). É também notório o contraste entre as freguesias mais e menos fustigadas 
pelo fogo. 

O rio Côa parece constituir uma fronteira pois os territórios posicionados na sua 
margem esquerda têm sido, ao longo deste período, os mais afetados. Raras são as áreas 
que permanecem por arder. O frequente é encontrar áreas que arderam duas ou mais 
vezes, sendo que as manchas que representam uma recorrência de incêndios mais elevada 

Fig. 2 - Recorrência de incêndios florestais entre 1975 e 2019, no município do Sabugal 
(Fonte dos dados: ICNF e CAOP 2019).
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estão bem patente nestas freguesias. Áreas que arderam 6 vezes traduzem um retorno 
do fogo de cerca de 7 anos, todavia, existem áreas com registos de 8, 9 e até mesmo 10 
vezes, traduzindo-se este último num período de retorno de apenas 4,4 anos. As freguesias 
localizadas na margem direita do Côa, ainda que menos afetadas pelos incêndios, não 
deixam de registar também vastas manchas queimadas, predominando, em termos de 
recorrência, as que arderam uma e duas vezes.

Apesar da menor incidência, classificam-se como freguesias suscetíveis ao fogo, de 
acordo com a Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro (fig. 3a) e incorporam, na 
sua maioria, as denominadas Áreas integradas de gestão da paisagem, de acordo com 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2020, de 24 de junho de 2020 (fig. 3b).

Fig. 3 - Freguesias vulneráveis, de acordo com Portaria n.º 301/2020 de 24 de dezembro (a); 
Áreas integradas de gestão da paisagem, de acordo com Resolução do Conselho de Ministros n.º 

49/2020, de 24 de junho de 2020 (b).
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Análise dos resultados 

Caraterísticas dos respondentes

Dos 545 inquéritos obtidos, a maioria, 57,6%, apesar de naturais ou descendente, 
não reside no concelho, contrastando com 42,4% de residentes. Assim era de perspetivar 
que se atingisse uma maior percentagem de população jovem, mas a maioria de respostas 
centram-se num grupo etário de 35 anos a 64 anos com 62,4% do total das respostas 
obtidas. Dos restantes grupos etários, houve uma adesão de 25,1% de pessoas com idades 
compreendidas entre os 18 e os 34 anos, e 12,6% do universo estatístico correspondia 
a pessoas com mais de 65 anos. Isso reflete-se também na contagem das habilitações 
literárias, com 59,1% dos respondentes a possuírem habilitações de ensino superior, com 
licenciatura (41,9%), mestrado (16,1%) e doutoramento (1,5%), mostrando uma larga 
maioria de população qualificada que geralmente se encontra a residir fora do concelho, 
ou que permanece menos de um mês (51,6%).

Constrangimentos e oportunidades ao desenvolvimento percecionada pelos 

naturais e descendentes

Apesar do inquérito se constituir por um número bastante significativo de questões, 
tanto em termos de constrangimentos como no que concerne a oportunidades de 
desenvolvimento, analisamos algumas que se relacionam diretamente com a gestão do 
território concelhio.

Dos resultados obtidos (fig. 4), é possível verificar que cerca de metade dos inquiridos 
considera a ocorrências recorrente de incêndios florestais, como um obstáculo muito 
e extremamente importante ao desenvolvimento territorial do município. Contudo, o 
forte abandono da área agrícola e florestal, a par da reduzida dimensão das explorações, 
fortemente compartimentadas, e o desinteresse dos proprietários/herdeiros na promoção 
de atividades produtivas assumem maior relevância, sendo percecionadas como 
constrangimentos muito ou extremamente importantes, por cerca 60% dos inquiridos.

Na identificação de algumas medidas que pudessem contribuir para o aumento da 
resiliência do território a incêndios florestais, a que reuniu mais consenso foi a relativa ao 
aproveitamento dos bosques de carvalho negral e de azinheira, com a redução de matos, 
pois foi classificada como extremamente importante por 44% dos inquiridos (fig. 5). 
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O aproveitamento dos bosques de carvalho negral e azinheira para incremento de gado, 
em regime livre, e a valorização económico da biomassa foram classificadas como muito e 
extremamente importantes por 60% dos participantes. A última questão, relativa à necessidade 
de implementar processos de emparcelamento, no intuito de aumentar o tamanho das parcelas 
e das explorações agroflorestais, uma das medidas integrantes dos programas de valorização da 
paisagem, também é encarada com muita e extrema relevância por 60% dos inquiridos.

Fig. 4 - Perceção da população natural e descendente do Sabugal relativamente a alguns fatores 
que constituem obstáculos ao desenvolvimento do município.
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Fig. 5 - Perceção da população natural e descendente do Sabugal relativamente a algumas 
propostas de gestão que podem ser implementadas no território concelhio.
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Programas de valorização da paisagem

Antes de perceber o interesse dos proprietários em aderir aos programas de valorização 
da paisagem, era primordial saber quantos dos respondentes eram, ou não, proprietários 
e/ou herdeiros de terrenos rústicos. Assim do total de respondentes, 63,3% afirmaram ser 
proprietários e/ou herdeiros, sendo que destes, cerca de 57% conhecem a localização dos 
seus terrenos (fig. 6), assim como as confrontações e limites. Dos restantes inquiridos, 
36,3% responderam que conhecem a localização e confrontações “de alguns”. 

Fig. 6 - Pergunta “Conhece a localização 
e as confrontações dos terrenos de que é 

proprietário/herdeiro?”.

Assim, dos 344 inquiridos que são proprietários e/ou herdeiros de terrenos rústicos, cerca 
de 60% admite que não exerce nenhum tipo de atividade, disponibilizando os seus terrenos 
a familiares e/ou amigos (39,8%) para deles retirarem proveito, ou então encontram-se 
arrendados (13,8%) geralmente a agricultores, que necessitam de áreas maiores para tornar 
as suas explorações viáveis. Contudo, uma percentagem considerável não exerce qualquer 
tipo de gestão (35,6%), estando assim votados ao abandono. Os restantes 40% que referem 
exercer algum tipo de atividade nos seus terrenos, dividem-se em usos distintos, onde a 
agricultura mantém clara predominância com cerca de 44% da atividade (fig. 7). Cerca 
29% dos proprietários têm os terrenos ocupados com floresta enquanto a sua utilização para 
apascento do gado foi referida por 17%.

Considerando que o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem juntamente 
com as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem identificam a totalidade das freguesias 
do concelho como territórios vulneráveis aos incêndios florestais, questionou-se os 
proprietários acerca das medidas que estão delineadas na estratégia para gestão da 
paisagem, como por exemplo a vigência da operação integrada de gestão da paisagem, 
que identifica um período de 25 anos prorrogáveis até um limite de 50 anos. 
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Assim, foram colocadas três questões fundamentais no questionário: “Está disponível 
para vender os seus terrenos (preço justo) para fomentar o emparcelamento (tornar as 
explorações de maior dimensão)”, “Está disponível para ceder os seus prédios a outros 
proprietários ou associações, por um tempo mínimo de 25 anos, para serem geridos em 
termos florestais, em troca de alguns benefícios” e “Se lhe impuserem a venda ou cedência 
dos seus prédios para implementação de projetos de valorização territorial aceitará de 
forma pacífica” (fig. 8).

Fig. 7 - Atividades realizadas pelos proprietários.

60%

40%

Sim Não

Agricultura

Criação de 
gado

Floresta

Outra
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a venda ou cedência dos seus prédios para implementação de projetos de valorização territorial 
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Relativamente à primeira questão, 50,3% dos proprietários dos prédios rústicos 
manifestaram disponibilidade em vender os seus terrenos a preço justo, de modo a encorajar 
o emparcelamento das propriedades, uma vez que, como foi referido anteriormente, a 
fragmentação das explorações e a reduzida dimensão das parcelas foram identificadas como 
obstáculos ao desenvolvimento na área de estudo. Na segunda questão, relativa à cedência 
das suas propriedades a outros proprietários ou associações pelo período mínimo de 25 anos, 
para estes fazerem a gestão das mesmas, 45% dos respondentes manifesta disponibilidade, 
contrariamente a 28% que responderam expressamente que não estariam disponíveis para 
ceder os seus terrenos. Os restantes 27% demonstra-se disponível para ceder somente alguns. 

Relativamente à 3.ª questão, “Se lhe impuserem a venda ou cedência dos seus prédios 
para implementação de projetos de valorização territorial aceitará de forma pacífica”, 37% 
dos inquiridos responde positivamente, 35% demonstra estar disponível para ceder parte 
das suas propriedades, enquanto 28% manifesta uma clara indisponibilidade em aceitar a 
imposição de venda ou cedência dos seus prédios rústicos. 

Considerações finais

O Programa de Transformação da paisagem visa fundamentalmente promover a 
transformação, resiliência, sustentabilidade e valorização do território, através de medidas 
concretas para intervir no espaço rural, as quais deverão promover a diversificação da paisagem. 
O aumento da área florestal gerida, a diminuição da carga de combustível, a reconversão e 
densificação da área existente para espécies mais adaptadas ao território, incluindo agrícolas, 
tendo em vista a sua resiliência aos riscos, nomeadamente aos incêndios florestais, constam 
entre as medidas de valorização da paisagem, encarada numa ótica multidimensional e 
promotora de vários serviços de ecossistemas, nomeadamente o sequestro de carbono.

A sua implementação em territórios fortemente afetados por incêndios, como é 
exemplo o Sabugal, caracterizado por uma população envelhecida e por proprietários não 
residentes (recorde-se que dos mais de 500 respondentes, 57% não reside no concelho e, 
destes, 70% são proprietários ou herdeiros de terras), com uma percentagem significativa 
a manifestar indisponibilidade na cedência dos seus terrenos, programas desta natureza 
podem ficar comprometidos, assim como a eficácia dos objetivos a que se propõe.

Realça-se, pois, a necessidade de olhar para estes territórios, dotado de especificidades 
próprias e locais, sendo indesejável que se se aplique uma mesma receita em contextos 
geográficos, culturais tão diferenciados. Por outro lado, quaisquer que sejam as estratégias 
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escolhidas no sentido de incrementar a resiliência e sustentabilidade destes territórios, 
o sucesso dos mesmos terá de ser sempre assente em políticas persistentes e de longo 
prazo, com a clara definição dos direitos de propriedade, do modelo de financiamento e 
as retribuições pelo conjunto de serviços a providenciar.
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Luciano Lourenço viajando pelo Amazonas ao pôr do sol, em 15/06/2012. 
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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