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1. Enquadramento
Em Junho de 2017, a freguesia de Alvares (Góis) foi atingida por um grande incêndio que destruiu
cerca de 6,000 hectares, o equivalente a 60% da sua área. Este e o incêndio de Pedrogão Grande, que
ocorreu na mesma altura, perfizeram cerca de 45,000 hectares ardidos (Figura 1).
Na sequência destes grandes incêndios ocorreram duas solicitações ao Centro de Estudos
Florestais (CEF) do Instituto Superior de Agronomia (ISA), depois alargado a uma equipa
multidisciplinar, com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
e o apoio de vários especialistas externos. Por um lado, a iniciativa do jornal Observador de patrocinar
a realização de um estudo de caso situado na zona atingida. Por outro lado, o pedido de auxílio
proveniente do Núcleo Fundador da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) da Ribeira de Sinhel,
constituído por proprietários de Alvares.
Este estudo teve como objetivo desenvolver propostas para diminuir a vulnerabilidade de Alvares
aos incêndios rurais, com base em três pilares: 1) reduzir a frequência de grandes incêndios, 2)
melhorar a segurança da população, e 3) melhorar a economia local. Pretende-se contribuir para a
mudança de um paradigma que tantas consequências negativas tem trazido, e identificar os passos
necessários para a sustentabilidade social, económica e ambiental de Alvares, bem como a de outras
áreas do País com características semelhantes e igualmente vulneráveis.

Figura 1 - Área ardida pelos incêndios de
Góis (vermelho) e Pedrógão Grande (laranja)

Figura 2 - Número de vezes ardido entre
1975 e 2017

2. Diagnóstico
2.1 Incêndios
Nos últimos 40 anos, a freguesia de Alvares foi atingida por 42 incêndios, que queimaram cerca
de 20.000 hectares, o equivalente ao dobro da área da freguesia. Cerca de 90% da área ardida resultou
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de 10 grandes incêndios, com mais de 1,000 hectares cada. Os primeiros incêndios de grande
dimensão em Alvares ocorreram em 1970, numa época em que grandes conflagrações no Pinhal
Interior se começaram a tornar comuns. Logo após estes eventos foram tomadas medidas especiais
de recuperação, que contudo não conseguiram evitar a repetição de novos grandes incêndios. Como
resultado deste histórico, várias áreas da freguesia, localizadas sobretudo nas zonas centro e nordeste,
arderam pelo menos 3 vezes nos últimos 40 anos (Figura 2).
O diagnóstico subjacente a este histórico de grandes e frequentes incêndios foi dividido em três
grandes áreas: a paisagem e a floresta, a propriedade florestal e a população.

2.2 Paisagem e a Floresta
A paisagem de Alvares é montanhosa, com vales encaixados e uma extensa rede hidrográfica
organizada em 6 bacias. Só 8% da freguesia é relativamente plana (declive <10%), enquanto 56% é
muito declivosa (>25%), o que contribui para o elevado risco de incêndio. Alvares tem um clima
mediterrânico com inverno chuvoso, verão seco e temperaturas amenas. Com exceção dos fundos dos
vales e das bases das encostas, os solos são predominantemente delgados. Nestas condições, florestas
mistas de carvalho-alvarinho e sobreiro predominariam naturalmente na maior parte do território.
Durante o século XX, o contexto económico e o abandono rural levaram à transição dum uso
tradicional de pequena agricultura e pastagens, para um uso quase exclusivamente florestal. Estas
dinâmicas resultaram numa paisagem fechada, com 90% de floresta, composta principalmente por
eucaliptais e pinhais, que juntos ocupavam mais de 80% da freguesia em 2015 (Figura 3).

Urbano
Agricultura
Matos e pastagens
Improdutivos
Água

Florestas
Eucalipto
Pinheiro bravo
Outras

Figura 3 - Uso do solo em Alvares (Fonte: Carta Ocupação do Solo, 2015)
Apesar do histórico de incêndios, dado o seu elevado potencial produtivo, a produção florestal
continua a ser uma aposta por parte dos seus proprietários, sendo os investimentos realizados com
capital essencialmente privado e sobretudo em eucaliptal.
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2.3 Propriedade Florestal
A maior parte da floresta de Alvares é gerida por proprietários privados não industriais (82%). As
duas empresas da indústria papeleira que operam na freguesia, ALTRI e NAVIGATOR, gerem
apenas 15% da floresta. A percentagem de áreas públicas e comunitárias é diminuta (3%).
Há na freguesia mais de 3.000 proprietários privados e a estrutura de dimensão da propriedade é
desigual e concentrada: os pequenos proprietários (com área inferior a 5 hectares) representam 87%
do total, mas detêm menos de um terço da área; mais de metade da área pertence aos 6% de
proprietários que possuem mais de 10 hectares. Outra característica da estrutura da propriedade da
terra é a sua elevada fragmentação. Um proprietário em Alvares possui, em média, 3 hectares
divididos em 5 prédios rústicos com uma área média de 0,6 hectares por parcela.
A maioria dos proprietários reside fora de Alvares o que dificulta a gestão florestal das suas
parcelas, nomeadamente a limpeza de matos. Este estudo estimou que cerca de 30% da floresta de
Alvares tem algum tipo de gestão de combustíveis, sendo repartida em partes aproximadamente iguais
pelos proprietários não industriais e pela indústria. A informação foi recolhida através de várias
reuniões com agentes locais e por inquérito a uma amostra de proprietários não industriais, sendo
afetada por grandes incertezas que decorrem de vários fatores. Reconhece-se que possa haver uma
sobre-estimativa da área gerida, no entanto, importa compreender que na fração da área gerida, os
combustíveis são limpos com periodicidades muito distintas mas frequentemente insuficientes, dado
o rápido crescimento da vegetação em Alvares. De notar também que, nas áreas não geridas as cargas
de combustíveis eram extremamente elevadas antes do incêndio de 2017.
Em 2009, um conjunto de proprietários de Alvares tentou criar uma ZIF, sem contudo ter
conseguido alcançar o limiar mínimo de área exigido. O projeto foi retomado após o grande incêndio
de 2017, estando atualmente próximo de se concretizar.

2.4 População
A freguesia de Alvares tem atualmente 812 habitantes, o que representa um decréscimo de 75%
relativamente a 1960. Quase metade dos habitantes (47%) tem mais de 65 anos e apenas 12% são
jovens (INE, 2012). Cerca de um terço dos habitantes (36%) possui apenas o ensino primário e outros
17% não frequentaram a escola. Em 2011, apenas 28% dos residentes se encontravam em situação
ativa de emprego, mais de metade da população em situação de pensionista ou reformado, e 11%
eram desempregados. O número de edifícios existentes na freguesia ascende a quase o dobro da
população residente (1662 edifícios), sendo a esmagadora maioria edifícios residenciais.
A freguesia é composta por 36 povoações, de dimensão variável. As maiores são Cortes, Alvares
e Chã, que reúnem no seu conjunto 54% da população da freguesia. Atualmente, alguns dos lugares,
como Cilha Velha e Caniçal, encontram-se abandonados, sem residentes permanentes.

3. Propostas
3.1 Ordenamento da paisagem
O futuro da freguesia de Alvares depende de uma adequada recuperação ecológica e económica
da grande área ardida e da gradual transformação da paisagem no sentido de a tornar mais resistente
e resiliente aos incêndios florestais. Pretende-se aumentar o contributo dos espaços silvestres nas suas
5 valências – produção, proteção, conservação, suporte para silvopastorícia, caça e pesca e,
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finalmente, recreio e valorização da paisagem, em alinhamento com os esquemas regionais de
organização do território e das políticas florestal e de defesa contra incêndios. A transformação que
se propõe baseia-se, em primeiro lugar, na atual realidade biofísica e socio-económica.
Num primeiro nível de análise, existe um leque alargado de espécies que aproveita as condições
muito favoráveis para a produção florestal que Alvares possui: o pinhal, o eucaliptal, o carvalhal, e
espécies pertencentes à vegetação natural da região – medronheiro, castanheiro, bidoeiro, etc.
Existem também excelentes condições naturais para o melhoramento ou instalação de pastagens,
garantindo assim boas condições para o gado doméstico e para a fauna bravia. Em conjunto, são
cumpridos os requisitos para o sucesso numa das linhas estratégicas para a recuperação das áreas
ardidas: a diversificação dos usos silvestres e da composição da floresta.
Num segundo nível de análise, dada a elevada percentagem de área gerida por proprietários
privados, a satisfação das suas expectativas, garantindo modelos de silvicultura e de organização da
paisagem que estejam alinhados com os objetivos da gestão florestal privada, tem de estar no centro
do programa de recuperação. Tal implica que o rendimento florestal compense a sua conservação,
utilização produtiva e respetivas contribuições fiscais, beneficiando os proprietários que contribuem
para a gestão floresta e redução do risco de incêndio.
Num terceiro nível de análise encontram-se as políticas nacionais e locais sobre o uso das terras
e, delas decorrentes, as disposições legais e regulamentares, desde a legislação florestal ou de
ordenamento do território até aos programas públicos de apoio às atividades económicas.
Para além destes aspetos, um programa viável de recuperação da paisagem de Alvares precisa da
presença de pessoas no território, pelo que outras medidas de reequilíbrio socioeconómico da região
do Pinhal Interior são essenciais para o sucesso do programa. A proposta de ordenamento em Alvares
resulta da confluência destes três níveis, com os seguintes objetivos estratégicos:
• Promover a sustentabilidade dos territórios de baixa densidade do Pinhal Interior;
• Aumentar a resistência e resiliência da paisagem aos incêndios;
• Aumentar o contributo dos espaços silvestres para a economia local e nacional nas suas
principais valências;
• Adotar modelos de silvicultura (e de outros usos) viáveis para o tipo de propriedade
prevalecente e para os apoios e regimes legais em vigor ou que se perspetivam.
A busca de um novo equilíbrio deverá ser alcançada no longo ou muito longo prazo, tendo como
horizontes de planeamento alongados, em linha com os principais instrumentos de planeamento
florestal – numa lógica de “evolução na continuidade”, adaptada aos tempos da floresta. Assim, esta
visão para o futuro assenta nos seguintes vetores de intervenção:
1. Manter a produção florestal como a principal fonte de rendimento da freguesia, porém
diversificando para outras fontes de receita;
2. Abrir a paisagem, recuperando os grandes espaços livres de compartimentação – tendo como
grande objetivo cerca de 30% do território sem povoamentos florestais;
3. Diversificar a composição da floresta, sendo que nenhuma espécie florestal deve representar
por si só mais de 70% da área total arborizada;
4. Aplicar modelos de silvicultura e de organização do espaço melhor adaptados às
condicionantes dos espaços mais sensíveis do ponto de vista ecológico ou paisagístico.
Para a concretização dos objetivos é imperativa a defesa das pessoas e de todo o património da
freguesia, o que implica a abertura da paisagem com áreas desarborizadas ou de baixa densidade
arbórea – espaços rurais de compartimentação (Figura 4). Estes espaços abertos estarão
localizados em torno das povoações, dando cumprimento às diretivas legais de proteção dos
aglomerados populacionais, num total de 560 hectares. A “rede primária” situar-se-á nas principais
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cumeadas criando espaços defensáveis de apoio a um combate mais eficiente. A rede primária
proposta foi dividida em três níveis de prioridade, do mais importante (prioridade 1) ao menos
importante (prioridade 3), perfazendo um total de 1300 hectares. Nestes locais deverão ser
promovidos usos que mantenham baixa carga de biomassa. Os proprietários afetados pela rede
primária deverão ser devidamente compensados pela perda de área produtiva (ver 4.5).
Em Alvares existem territórios sensíveis do ponto de vista ecológico, sujeitos a regimes especiais
de gestão. Estes incluem a proteção de habitats e espécies com interesse de conservação, integrando
os espaços florestais de conservação. As margens da albufeira de Cabril constituem áreas de especial
sensibilidade ambiental e paisagística, que carecem de medidas que reforcem o papel protetivo das
florestas na conservação do solo e da água, demarcando-se aqui os espaços florestais de proteção.

Figura 4 - Proposta de ordenamento florestal
O restante território da freguesia ficará integrado nos espaços de produção florestal. Nos espaços
de produção propõe-se uma categoria específica, a de produção condicionada, englobando os terrenos
de maior declive, onde devem ser adotadas técnicas silvícolas que não coloquem em causa a
conservação do solo e da água. Atendendo à já grande percentagem de solos terraceados, nestas áreas
a instalação de novos povoamentos deverá evitar esta técnica de mobilização do solo, que apresenta
impactes ambientais potencialmente gravosos.
As orientações gerais e os modelos de silvicultura a promover em cada zona demarcada estão
sintetizados na Tabela 1, devendo notar-se que em muitos casos os povoamentos poderão ser
instalados com composição mista. A estratégia territorial e os modelos de silvicultura estão,
genericamente, de acordo com as principais estratégias e orientações externas de referência.
Um mapa com uma zonagem das espécies arbóreas florestais com maior interesse e adaptabilidade
às condições do meio, para utilização nas ações de rearborização, constará do relatório completo do
presente projeto. Esta identificação será apenas indicativa, já que a decisão final de escolha das
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espécies deve ser feita ao nível do projeto de arborização, com base em dados recolhidos à escala
adequada.
Tabela 1 - Orientações gerais e modelos silvícolas a promover em cada zona demarcada
Zona

Funções gerais

Espaços florestais de
produção

Produção de madeira

Espaços florestais de
proteção

Proteção contra a
erosão hídrica

Espaços florestais de
conservação

Conservação de
habitats classificados

Espaços rurais de
compartimentação

Proteção contra
incêndios

Modelos de silvicultura/fruticeticultura



















Eucalipto em talhadia/alto-fuste
Sobreiro em talhadia/alto fuste
Medronheiro
Castanheiro em talhadia/talhadia composta
Pinheiro-bravo
Cipreste-do-buçaco
Eucalipto em talhadia/alto-fuste
Sobreiro em talhadia/alto-fuste
Pinheiro-bravo
Pinheiro-bravo misto
Cipreste-do-buçaco
Resinosas em alto-fuste
Bidoeiro em alto-fuste
Outros povoamentos mistos em alto-fuste
Carvalho-alvarinho
Castanheiro em talhadia composta
Povoamentos de folhosas de compasso muito largo
Matos conduzidos com rotações de 4-5 anos

3.2 Gestão florestal
A manutenção da produção florestal como a principal fonte de rendimento da freguesia juntamente
com a diminuição a área produtiva, ambas preconizadas na proposta de ordenamento, devem ser
acompanhadas de uma intensificação da gestão florestal a larga escala. A gestão florestal permitirá
aumentar a produtividade dos povoamentos florestais, através da adoção de melhores práticas
silvícolas, e reduzir o risco de incêndio, através da redução da carga de combustíveis. Ambos os
fatores contribuirão para aumentar o rendimento florestal.
Neste estudo avaliaram-se cenários relativos a aumentar a área gerida em 15% (moderado) e 30%
(elevado), que correspondem a acréscimos de cerca de 350 e 700 hectares, respetivamente. Por
simplicidade, assumem-se estes cenários como propostas, por sua vez conservadoras para evitar tirar
elações irrealistas. Este aumento considerou apenas a área de eucalipto gerida por proprietários não
industriais uma vez que esta é a espécie que para eles apresenta maior interesse económico. Estudouse também qual a adesão dos proprietários a um potencial incentivo económico para efetuar a gestão
de combustíveis nas suas propriedades.

3.3 Melhoria da segurança de pessoas e bens
As condições de segurança de pessoas e bens foram avaliadas a partir da análise de risco de
incêndio para as povoações da freguesia, permitindo identificar as que têm maior propensão para
sofrer danos devido a incêndios, estabelecer prioridades de intervenção na salvaguarda de pessoas e
bens e definir orientações de segurança e autoproteção. O risco resulta da combinação da exposição
(definida pela probabilidade de uma povoação, e das pessoas e bens que nela existem, serem afetados
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por um incêndio), com a vulnerabilidade (que caracteriza o grau de perda caso um incêndio atinja a
povoação, e que depende das características das pessoas e bens que nela existem).
Atualmente, metade das povoações apresentam risco Alto e Muito Alto que resulta duma forte
probabilidade de serem atingidas por um grande incêndio, uma elevada densidade de elementos em
risco (pessoas e edifícios) e uma elevada vulnerabilidade, sendo por isso de intervenção prioritária.
Estas povoações localizam-se essencialmente nos setores norte e este da freguesia, destacando-se
Amieiros, Amiosinho, Carrasqueira, Foz de Alvares e Roda Cimeira (Figura 5).
Foram estudadas possíveis orientações de segurança para os seus habitantes, através da
identificação de locais de abrigo dentro da povoação, e do cálculo da distância-tempo para alcançar
esse abrigo (Figura 6). Verificou-se que 60% das povoações não têm edifícios que cumpram as
condições necessárias. No caso das povoações que têm, destacam-se edifícios de referência como a
escola primária ou o quartel de Bombeiros (Alvares), a igreja (Cortes), o café/restaurante (Chã) ou
centro de convívio (Milreu). Na situação atual, os habitantes de 20% das povoações demoram mais
de 30 minutos a alcançar um local de abrigo, localizado fora da sua povoação. De entre estas,
sobressaem Amiosinho e Foz de Alvares, que apresentam também um risco Muito Alto de incêndio.

Figura 5 - Risco de incêndio nas povoações

Figura 6 - Tempo para alcançar um abrigo

4. Impactos
Avaliou-se o impacto da implementação de faixas de gestão de combustível (rede primária) e da
intensificação da gestão florestal nos incêndios, no rendimento florestal e na segurança de bens e
pessoas. Consideraram-se as três prioridades de implementação de rede primária, que correspondem
a cerca de 33%, 66% e 100% da rede (ver Figura 4), e dois níveis de aumento da área florestal gerida
para +15% (moderado) e +30% (elevado). Os impactos da implementação das propostas foram
avaliados por comparação com o cenário em que nada é feito. O horizonte temporal de análise foram
os próximos 40 anos.
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4.1 Incêndios
Se nada for feito, Alvares continuará muito exposta a grandes incêndios, que serão responsáveis
pela grande maioria da área ardida. As zonas da freguesia com maior probabilidade de arder
continuarão compreendidas entre os sectores central, este e nordeste. A implementação das propostas
deste estudo permite uma redução significativa na probabilidade de arder (Figura 7).
Gestão Florestal
Elevada (+30%)

Prioridade 1,2,3

Rede Primária

Atual (Sem)

Atual

Figura 7 - Impacto das propostas na probabilidade de arder
Se todas as propostas deste estudo forem implementadas, estima-se uma redução em cerca de 40%
da área ardida nos próximos 40 anos em relação a nada ser feito (Tabela 2). A esta combinação
corresponde também uma redução de cerca de 30% na probabilidade de ocorrência de grandes
incêndios e uma diminuição da emissão de gases com efeito de estufa superior a 40%. De referir que
há impactos indiretos positivos para as freguesias vizinhas que não foram contabilizados.
Existem soluções de compromisso intermédias com resultados potencialmente interessantes. A
implementação dos troços de maior prioridade da rede primária (~33% do total) combinada com um
aumento moderado da gestão florestal, permitirá reduzir em 26% a área ardida no futuro, e atingir
34% se o aumento na gestão florestal for superior. Estes números são conservadores, uma vez que se
a rede primária for mantida corretamente e utilizada de forma eficiente pelos meios de combate, o
impacto desta na redução da área ardida e na probabilidade de ocorrência de grandes incêndios pode
ser até três vezes superior aos valores apresentados acima.
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Tabela 2 - Impacto das propostas da variação da área ardida total nos próximos 40 anos

-18%

-27%

Pr.
1

-17%

-26%

-34%

-23%

-32%

-37%

-24%

-37%

-37%

Sem

Elevada
(+30%)

Pr.
1,2

Rede Primária

Moderada
(+15%)

Pr.
1,2,3

Gestão Florestal
Atual

4.2 Vulnerabilidade das Populações
O ordenamento e gestão florestal influenciam de forma positiva a segurança da população.
Qualquer das propostas contribui para a redução do risco para as povoações, ao diminuir a
probabilidade de grandes incêndios atingirem as povoações, ou seja, a exposição de pessoas e bens.
A implementação das propostas deste estudo leva a uma redução entre 17% e 33% das povoações em
risco Alto e Muito Alto (Figura 8). Na classe de risco mais elevada, a redução pode chegar a 80%, se
as propostas forem combinadas. A diminuição do nível de risco das povoações é, contudo, dificultada
pela elevada vulnerabilidade, derivada das condições sociodemográficas da população (p.ex. a idade),
as quais não se alteram com este tipo de intervenções.
Gestão Florestal
Elevada (+30%)

Prioridade 1,2,3

Rede Primária

Sem

Atual

Figura 8 - Impacto das propostas no risco de incêndio nas povoações
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4.3 Rendimento Florestal
A análise do rendimento florestal privado foi feita tendo apenas em conta a venda da madeira de
eucalipto realizada por três tipos de agentes: proprietários não industriais que gerem a floresta,
proprietários não industriais que não gerem a floresta e indústria. Se nada for feito, nos próximos 40
anos, em média, os proprietários industriais terão lucros e os proprietários não industriais terão
prejuízos, sendo estes mais acentuados se não fizerem gestão dos seus povoamentos (entre outros
fatores). Note-se que cerca de 30% da área ocupada por estes proprietários não industriais tem
operações silvícolas feitas pelo próprio ou familiares de forma não remunerada, o que influencia a
perceção do rendimento florestal.
Os incêndios são um dos fatores principais na determinação da existência de lucro ou prejuízo
entre os vários agentes. Estima-se que os incêndios serão responsáveis por perdas de cerca de 90%
do rendimento florestal na freguesia, com especial impacto nos proprietários não industriais, que terão
perdas relativas superiores a 200%.
Tendo em conta todos os proprietários na freguesia, a implementação da rede primária e
intensificação da gestão florestal poderá triplicar o rendimento florestal total em comparação com se
nada for feito. Os proprietários não industriais que gerirem os seus povoamentos terão sempre
aumentos no seu rendimento florestal, independentemente da combinação, podendo ter acréscimos
superiores a 100% (Tabela 3), passando de uma situação que, em média, é de prejuízo para uma de
lucro. Pelo contrário, os proprietários que não gerirem terão aumentos no rendimento florestal, por
via indireta, mas manterão, em média, uma situação de prejuízo. Os proprietários industriais terão
benefícios indiretos até cerca de 20% de acréscimo no seu rendimento florestal.
Tabela 3 - Impacto das propostas no rendimento florestal nos próximos 40 anos: proprietários
não industriais com gestão ativa.
Moderada
(+15%)

Elevada
(+30%)

0%

89%

112%

Pr.
1

91%

102%

155%

Pr.
1,2

88%

124%

158%

84%

144%

161%

Sem

Atual

Pr.
1,2,3

Rede Primária

Gestão Florestal

A rede primária e a gestão florestal têm impactos distintos no rendimento florestal. A rede primária
reduz a área produtiva a troco de uma diminuição do risco de incêndio, mesmo que esteja
genericamente inserida em áreas menos produtivas. A gestão florestal tem um efeito duplo,
aumentando a produtividade e diminuindo o risco de incêndio, sem perda da área produtiva. O efeito
da gestão florestal é potenciado quando combinado com rede primária, traduzindo-se em aumentos
maiores do rendimento florestal. Independentemente da combinação de propostas que se possa adotar,
o impacto da redução do risco de incêndio no rendimento florestal é evidente.
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Apesar dos acréscimos evidentes no rendimento florestal, o custo das operações florestais continua
a ter um grande peso no balanço económico de cada proprietário privado não industrial. A ação
conjunta e organizada por parte dos proprietários florestais facilitará a uma contratação de serviços a
um preço mais baixo. Neste contexto, estudou-se o impacto da diminuição dos custos das operações
florestais no rendimento florestal dos proprietários não industriais. O aumento pode ser superior a
500% de acréscimo no rendimento num horizonte temporal de 40 anos, que será tanto maior quanto
maior extensão da área florestal gerida. Os benefícios resultantes do aumento da produtividade,
redução do risco de incêndio, e redução de custos, são evidências de como a ação conjunta pode
produzir aumentos bastante significativos no rendimento florestal.

4.4 Análise Custo-Benefício
A implementação da rede primária e a intensificação da gestão florestal têm custos e benefícios
associados. Do ponto de vista dos proprietários privados, os acréscimos nos rendimentos florestais
são, regra geral, superiores aos custos de implementação e manutenção da rede primária (Tabela 4).
Quanto maior for a intensificação da gestão florestal, maior o aumento dos benefícios em comparação
com o cenário em que nada é feito.
As propostas apresentadas têm também benefícios externos (i.e. externalidades positivas), que
consistem em ganhos indiretos obtidos pela redução do risco de incêndio, beneficiando a sociedade
como um todo. Através de reduções na área ardida e na probabilidade de um grande incêndio atingir
uma povoação, as propostas apresentadas levam a uma redução nos custos associados a i) danos em
edificações e infraestruturas municipais (p.ex. habitações), e ii) na recuperação de áreas ardidas (p.ex.
estabilização de encostas). A implementação de rede primária e intensificação da gestão florestal
levariam a benefícios externos sempre positivos e superiores a 1 M€.
Tabela 4 - Análise custo-benefício das propostas do projeto

Propostas

Custo da
Rede
Primária

Rendimento
Florestal
Liquido

Benefício
Liquido
Privado

Redução de
danos em
Edificações
e Infraest.
Municipais

Redução do
custo de
Recuperação
Áreas
Ardidas

Benefício
Externo

Benefício
Liquido
Social

Rede
Primaria

Gestão
Florestal

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(6)+(3)

Prior. 1
Prior. 1,2
Prior. 1,2,3
Sem
Prior. 1
Prior. 1,2
Prior. 1,2,3
Sem
Prior. 1
Prior. 1,2
Prior. 1,2,3

Atual
Atual
Atual
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Elevada
Elevada
Elevada
Elevada

0.6
1.0
1.4
0.0
0.6
1.0
1.4
0.0
0.6
1.0
1.4

1.2
1.1
0.9
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.2
2.1
2.0

0.6
0.1
-0.5
1.5
0.9
0.7
0.3
1.9
1.6
1.2
0.6

0.5
0.7
0.7
0.5
0.8
1.1
1.2
0.9
1.1
1.1
1.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.6
0.9
0.9
0.6
0.9
1.3
1.4
1.0
1.3
1.3
1.4

1.2
1.0
0.3
2.1
1.8
2.0
1.7
2.9
2.8
2.5
2.0

Investir na redução do risco de incêndio e no aumento da produtividade florestal levam a
importantes benefícios para a sociedade, quando comparado com a situação em que nada se altera.
Quando combinados, o benefício liquido para a sociedade é largamente positivo podendo atingir em
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alguns casos valores superiores a 2,5 M€. Os benefícios são tanto maiores quanto maior for o aumento
da gestão florestal. Importa aqui relembrar que o rendimento florestal líquido foi calculado apenas
para eucaliptal produtivo, e que a área correspondente varia consoante a opção de rede primária.
É preciso ter também em conta o valor necessário para compensar os proprietários que cedem os
terrenos para rede primária. Se assim for, o acréscimo de rendimento florestal não será suficiente para
compensar os custos totais, no caso de ser implementada qualquer fração da rede primária proposta
(ver 4.5 para valores concretos). Em termos estritamente económicos, isto parece sugerir que a opção
sem rede primária seria a mais benéfica. No entanto, é preciso ter em conta que:
i)
A eficiência da rede primária na criação de oportunidades de combate pode ser três vezes
superior, se utilizada de forma eficiente pelos meios de combate (ver 4.1);
ii) Os acréscimos nos benefícios privados e externos para as freguesias vizinhas não foram tidos
em conta (p.ex. o custo de recuperação das áreas ardidas pode reduzir-se três a cinco vezes).
iii) Não foram contabilizados vários benefícios adicionais (p.ex. serviços de ecossistema,
poupanças no combate, etc.).
Estes resultados mostram bem a importância da intervenção do Estado para garantir que pelo
menos parte da rede primária é implementada, contribuindo para a sustentabilidade do território.

4.5 Adesão dos proprietários a medidas de gestão florestal
Quando inquiridos, 40% dos proprietários revelaram uma atitude favorável à eventual delegação
da gestão florestal da sua propriedade numa entidade que faça a gestão conjunta das áreas, e 30%
preferiram gerir a terra individualmente (Figura 9).
Conforme foi demonstrado pela análise custo-benefício realizada neste estudo, os benefícios da
implementação das faixas de gestão (rede primária) e da intensificação da gestão florestal, mesmo
quando estimados por defeito, cobrem os custos associados à sua implementação e manutenção. O
desafio é, assim, o de compreender qual a forma mais adequada de implementar estas melhorias de
gestão, num contexto como o de Alvares, em que o sucesso desta implementação depende da
mobilização de um número elevado de proprietários.

Figura 9 - Soluções de gestão alternativa preferidas pelos proprietários inquiridos (1ªpreferência)
Até agora, a principal abordagem para responder a este desafio tem sido a de responsabilizar os
proprietários, impondo-lhes obrigações e restrições. Esta abordagem não tem dado os resultados
pretendidos. Importa assim desenhar abordagens alternativas baseadas ou na compensação que deve
acompanhar aquelas obrigações (gestão florestal através da limpeza de matos) e restrições (rede
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primária sem produção florestal), ou em incentivos económicos que visam aumentar a adesão
voluntária por parte dos proprietários. Em ambos os casos, a despesa pública necessária para pagar
as compensações ou os incentivos justifica-se na medida em que os custos adicionais de gestão para
os proprietários (custos privados) não sejam totalmente cobertos pelo acréscimo do rendimento
florestal (benefícios privados), embora possam ser cobertos se considerarmos também os benefícios
externos que resultam para a sociedade como um todo.
Neste estudo, foi realizado um teste a uma nova abordagem baseada em incentivos económicos
aos proprietários que aderissem voluntariamente a um conjunto de compromissos de gestão: (1) ceder
uma determinada proporção da sua propriedade para rede primária; (2) realizar a limpeza regular de
matos em toda a propriedade. Num inquérito por questionário a uma amostra de proprietários, estes
foram confrontados com diversas possibilidades de contrato, contratos com graus de exigência e
níveis de pagamento diferentes e foi-lhes perguntado se assinariam cada um desses contratos. A
análise dos resultados destas experiências de escolha, permitiu estimar a adesão dos proprietários a
uma medida deste tipo (Figura 10), bem como calcular a despesa pública que seria necessária para
atingir níveis de adesão eficazes em termos de redução do risco de incêndio (Figura 11). De uma
forma geral, os proprietários estão mais dispostos a ceder parte da propriedade para faixa de rede
primária e serem compensados por tal, do que para receberem um incentivo económico para limpar
os matos em toda a área que dispõem.

Figura 10 - Níveis de adesão dos proprietários a dois tipos de compromissos de gestão.
Para intensificar a gestão florestal para um nível moderado, limpando os matos frequentemente,
seria necessário pagar um incentivo anual de 143 euros por hectare de propriedade, o que representaria
uma despesa pública anual de cerca de 367 mil euros. A um nível elevado corresponderia um
incentivo anual de 221 euros por hectare de propriedade e 677 mil euros de despesa. Para
compromissos como a limpeza de mato, um incentivo económico de adesão voluntária pode ser
considerado apropriado, enquanto no caso das faixas da rede primária a adesão voluntária pode ser
um problema. De facto, para que tenham o efeito pretendido, as áreas para a constituição de faixas
têm de ser disponibilizadas no local exato que consta do plano de defesa da floresta contra incêndios,
pelo que a disponibilização de áreas para faixas deve ser obrigatória, e acompanhada de compensação
ao proprietário pela perda de produção. Neste caso, estima-se que o montante necessário para
compensar os proprietários para a implementação de toda a rede primária seria de 363 mil euros por
ano, e cerca de um terço deste valor para a componente prioritária da rede, o que corresponderia a 3,1
e 4,8 M€ de despesa total nos próximos 40 anos, respetivamente.
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Figura 11 - Montante de despesa pública anual necessária para atingir determinado nível de adesão
ao compromisso de limpeza de matos

5. Conclusões e Recomendações
A construção em Alvares de uma paisagem menos vulnerável aos incêndios rurais é possível
através de uma mudança de paradigma assente num re-ordenamento da floresta e na intensificação
da gestão florestal. As propostas apresentadas têm como objetivo permitir que a freguesia de Alvares
venha a:
 Ter uma menor frequência de grandes incêndios, com reduções entre 25 e 40% da área
ardida.
 Ser mais segura, reduzindo entre 17% e 33% das povoações em risco Alto e Muito Alto.
 Ter uma melhor economia local, com acréscimos no rendimento florestal que poderão ser
superiores a 100%, para proprietários não industriais que gerirem os seus povoamentos.
As propostas apresentadas neste estudo têm benefícios ambientais, sociais e económicos para a
sociedade como um todo, podendo resultar em benefícios líquidos superiores a 2,5 M€ nos próximos
40 anos. Como termo de comparação, o incêndio de Junho de 2017 provocou no concelho de Góis
perdas e danos num montante estimado pelas autoridades competentes em cerca de 20 M€.
O re-ordenamento florestal e o aumento da área gerida a uma escala que permita uma redução
efetiva da frequência de grandes incêndios só serão possíveis se houver uma ação conjunta e
concertada de um grande número de proprietários florestais. A criação de uma ZIF é fundamental
para este objetivo. Os proprietários florestais que gerirem as suas propriedades, independentemente
das espécies, não só têm benefícios no seu rendimento como também providenciam um serviço
importante com benefícios indiretos como a redução da área ardida e a melhoria da segurança.
Apresentam-se de seguida algumas recomendações para reduzir as consequências negativas dos
incêndios e promover a implementação das propostas deste estudo. As recomendações apresentadas
derivam de conhecimento multidisciplinar, combinando a experiência técnico-científica dos
especialistas envolvidos, com as vivências e práticas dos atores locais, que deram origem projeto e
nele têm participado desde o início. Dividem-se as principais recomendações em 4 grandes áreas de
atuação:
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A - Gestão da Propriedade
1. Âmbito local: Criar uma entidade que assegure a execução das propostas
 A criação de uma ZIF é fundamental para este desígnio, no sentido de permitir o acesso a mais
recursos e um grau mínimo de autossuficiência na execução do programado.
 A entidade gestora da ZIF deverá estar dotada das competências e meios adequados para
assegurar o apoio aos proprietários florestais e a concretização das ações no terreno.
 A entidade gestora da ZIF deverá trabalhar em cooperação com os demais agentes relevantes
(estruturas regionais do ICNF, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, Associação de
Produtores Florestais, indústria, bombeiros e outros), servindo de entre eles e os proprietários;
 A ZIF deverá ter uma equipa operacional (p.ex. de sapadores florestais), devidamente equipada
e que garanta capacidade mínima de execução de obra em tempo útil, nomeadamente para os
aderentes, assegurando a execução de ações legalmente vinculativas (como as faixas de
proteção) e colaborando na primeira intervenção e no combate aos incêndios. Recomenda-se
que a equipa operacional adquira sólida formação específica em análise de comportamento do
fogo, execução de fogo controlado para gestão de combustíveis, e combate a fogo florestal.
2. Âmbito nacional: Dotar a estrutura de gestão da ZIF dos recursos necessários à sua plena
implementação
 As ZIF deverão ser dotadas de quadro regulamentar e financiamento público apropriados,
mediante um programa operacional plurianual de gestão de combustíveis, garantindo fundos
para reembolso ou compensação aos proprietários relativamente aos custos da prestação de
serviços de limpeza de matos ou da cedência de terras;
 Deverão ser estabelecidas regras simplificadas para a intervenção da ZIF nas áreas dos
proprietários, de forma a abrir e manter faixas e mosaicos de gestão de combustíveis;
 A taxa de reembolso do custo das operações de gestão deverá ser ajustada à área detida pelo
proprietário, considerando que proprietários maiores capturam uma maior fração dos benefícios
da gestão de combustíveis.
 Atendendo a que a consolidação das terras florestais em propriedades de maior dimensão
aumentará a viabilidade das ZIF e facilitará o funcionamento das suas entidades gestoras,
deverão ser concedidos aos proprietários benefícios nas operações de compra de parcelas
contíguas àquelas que já detenham. Estes benefícios poderão assumir a forma de redução de
custos administrativos, como isenção de custos notariais e de registo em conservatória.
B - Compartimentação do Território
3. Reorientar a atual ocupação florestal para uma ocupação mais diversificada,
paisagisticamente equilibrada e segura
 Aumentar os esforços de financiamento nacional para a gestão normal do minifúndio privado
do Pinhal Interior, ao nível dos fundos agrícolas (rearborizações, proteção florestal), dos fundos
nacionais (Fundo Florestal Permanente e Fundo Ambiental) e dos fundos estruturais
(infraestruturação de defesa da floresta contra incêndios.
 Promover a implementação de um plano plurianual para redução das cargas de combustível. O
plano deve ser flexível e adaptado às características e disponibilidade da região, não impondo
um método ou uso específico. Das opções possíveis destacam-se a agricultura, a pastorícia, e o
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fogo controlado. O plano deve ser desenvolvido pela entidade gestora da ZIF em colaboração
com outros agentes, tais como o corpo de bombeiros.
A construção e manutenção das faixas de gestão de combustível, bem como a limpeza de
matos, poderão ser contratualizadas pelo Estado a uma entidade gestora de uma ZIF, com
vantagens relativamente à contratualização com proprietários individuais. Esta
contratualização coletiva da gestão de combustíveis terá diversas vantagens, como o aumento
de poder negocial por parte da entidade gestora, que poderá obter os mesmos serviços a um
preço mais baixo, assim reduzindo a despesa pública necessária. A execução em comum da
gestão de combustíveis terá ainda vantagens no plano das economias de escala e da eficácia
técnica.
O ordenamento e gestão de combustível servirão para criar oportunidades de combate a
incêndios, tornando a paisagem mais defensável. No entanto, só serão úteis se utilizados de
forma eficiente pelos meios de combate. Portanto, recomenda-se que as entidades com
responsabilidade no combate aos incêndios utilizem de forma cuidadosa a informação fornecida
pela ZIF sobre o estado do território, nomeadamente a que respeita a execução e manutenção
de faixas de gestão de combustível, estado dos caminhos e localização de pontos de água.
Neste contexto, propõe-se a formação de Consultores Locais vocacionados para, recorrendo ao
seu conhecimento detalhado da freguesia, auxiliar as entidades ligadas ao combate a grandes
incêndios, sobretudo as provenientes de fora da região.
Os proprietários que cedam parte da sua propriedade para faixas de gestão de combustível
devem ser devidamente compensados, nomeadamente nos termos da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 157-A/2017 (III.7): “Reforçar as redes de defesa da floresta contra incêndios,
mediante a constituição de servidões de utilidade pública ou, quando se justifique, a
expropriação dos respetivos terrenos.”

4. Implementar a faixa de proteção à albufeira do Cabril
 Deverá ser compensada a perda de rendimento pelo interesse público da proteção dos recursos
hídricos e paisagísticos, através de financiamento por um fundo público e executando modelos
de silvicultura de baixa intensidade na área florestal.
 Esta compensação de perda de rendimento por serviços ambientais poderá ser originada no
Fundo Ambiental ou noutro fundo específico para o Interior/Pinhal Interior, como a Medida
1.2.1 do Programa de Revitalização do Pinhal Interior (Compensação dos serviços ambientais
na área florestal do Pinhal Interior).
C – Segurança da População
5. Implementar medidas de reforço da segurança dentro das povoações
 Estabelecer locais de abrigo, adaptando um edifício existente ou construindo um novo, caso
não exista na povoação alguma estrutura passível de adaptação.
 Definir e sinalizar vias de evacuação nas povoações;
 Implementar formação e treino (simulacros) nas povoações, em relação a protocolo de
evacuação para abrigo e medidas de autoproteção.
 Formar Consultores Locais que auxiliem a população a adotar os melhores comportamentos de
autoproteção.
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6. Adaptar as intervenções de emergência e socorro à hierarquia de risco das povoações
 Respeitar o mapeamento das povoações com prioridade de intervenção e/ou evacuação, tendo
em conta a maior vulnerabilidade da população, a maior distância a abrigo e o nível de risco;
 Atualizar o mapa de povoações em risco após implementação de propostas de
compartimentação do território e de gestão da propriedade/floresta.
D – Promover a integração entre investigação e aplicação
 Deverá ser estimulada a realização de atividades de investigação aplicada sobre ordenamento
do território e gestão de recursos naturais, com ênfase nos recursos florestais, de modo a
aperfeiçoar os processos de tomada de decisão. É importante criar mecanismos de
monitorização da implementação das propostas deste estudo, para aprender fazendo, numa
lógica de gestão adaptativa.
 Estas atividades deverão privilegiar as propostas mais inovadoras do estudo, como as relativas
a modelos de silvicultura menos convencionais (p.ex. as talhadias de sobreiro) e a utilização do
fogo controlado e da silvopastorícia para gestão de combustíveis.
 Deverá ser assegurada a participação colaborativa de serviços de experimentação e investigação
públicos e privados (p.ex. Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, RAIZ e
Laboratório Colaborativo para a Floresta e o Fogo),criando linhas de estudo de médio-longo
prazo que prestem o devido apoio aos gestores florestais.

Centro de Estudos Florestais, Outubro de 2018

