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Contexto
Projecto SCAPEFIRE (PCIF/MOS/0046/2017), financiado pela FCT, entre 2019 e 2022: Propor
um modelo de Ordenamento do Espaço Rural que contribua para a prevenção dos incêndios
rurais, atendendo à sustentabilidade ecológica, económica e social da paisagem.

Necessidade de transformar a paisagem actual – visão futura pelo Ordenamento do
Território

Onde, Quanto e o Quê?

http://epic-webgis-portugal.isa.ulisboa.pt/
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Sistema húmido

vertente
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Cabeço largo

Cabeço estreito

O conceito de aptidão ecológica à implantação das atividades humanas corresponde a uma avaliação da potencialidade da
Paisagem, face às suas características ecológicas, de suportar a ocupação pelas atividades humanas, garantindo a sustentabilidade
ecológica.

MORFOLOGIA DO TERRENO |  O TOPOCLIMA NO COMPORTAMENTO DO FOGO | APTIDÃO ECOLÓGICA

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO



Séries de vegetação: conjunto das comunidades
vegetais que ocorrem em mosaico e que compõem a
paisagem vegetal. A cada combinação de tipo
climático, tipo de solo, contexto biogeográfico
corresponde uma série de vegetação específica.

Capelo, J., Mesquita, 
S., Costa, J.C., Ribeiro, 
S., Arsénio, P., Neto, 
C., Lousã, M., 2007. A 
methodological
approach to potential
vegetation modelling
using GIS techniques
and phytosociological
expert-knowledge: 
application to 
mainland Portugal. 
Phytocoenologia 37 
(3–4), 399–415.

VEGETAÇÃO NATURAL POTENCIAL | COMBUSTIBILIDADE  DA VEGETAÇÃO | COMPARTIMENTAÇÃO DA PAISAGEM 

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO



ESTRUTURA BÁSICA DO ORDENAMENTO  
RURAL 

MODELO FIRELAN
=

ESTRUTURA FUNDAMENTAL DE 
CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM

+

ESTRUTURA DE PROTECÇÃO DA PRÓPRIA  
MATA (contra o fogo)

ÁREAS COMPLEMENTARES - interstícios 
da estrutura - destinados à produção 

(agricultura e silvicultura – AUTÓCTONES 
OU EXÓTICAS)

Magalhães, M.R.; 
Cunha, N.S.; Pena, 
S.B.; Müller, A. 
FIRELAN—An
Ecologically Based
Planning Model
towards a Fire
Resilient and
Sustainable
Landscape. A Case 
Study in Center
Region of Portugal. 
Sustainability 2021, 
13, 7055. 
https://doi.org/10.33
90/su13137055 

CONSTRUÇÃO DO MODELO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO



CONSTRUÇÃO DO MODELO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Usos retardadores do fogo

• Folhosas autóctones ou arqueófitas
• Agricultura
• Pastagens
• valas de infiltração (de nível) com 

charcas  associadas (técnica da 
permacultura), revestidas por folhosas

• Vias com faixas de protecção
• Linhas de distribuição de energia com 

faixas de protecção
• Aglomerados com termo de protecção

Estrutura da Paisagem Resiliente ao Fogo 

Rede de quebra de combustível com vegetação de folha larga 
(autóctone)

Valas de infiltração



Modelo Conceptual - FIRELAN

Desenvolvimento FIRELAN em SIG:
- Pelos sistema físicos, biológicos e culturais
- Por componentes lineares ou áreas
- Na estrutura ou em áreas complementares

Estudos dos Usos Potenciais em 
cada componente

Análise da Transformação – matriz 
de transição

Identificação das espécies ou 
conjunto de espécies adequadas

Identificação das técnicas de 
recuperação e dos custos dessa 

transformação 



Transformação da Paisagem Rural

Aplicação do modelo de 
Ordenamento do Território à 
Pampilhosa da Serra



Entrevistas & Workshops Participativos





Fundos de vale e linhas de água

Planos de água

Cumeadas

Cabeços largos

Cabeceiras das linhas de água

Agricultura existente

Solos de elevado valor ecológico

Vegetação com interesse para conservação

Solos com baixo valor em terras altas (700 
m)
Áreas declivosas

Área de proteção aos aglomerados

Faixa de protecção às vias

Natura 2000

Faixa de proteção às infraestruturas 
elétricas

Aglomerados

Estradas

Estrutura FIRELAN



Posterior integração com o uso 
do solo atual e com os 
resultados da participação com 
os agentes da paisagem para 
definir o Plano de Recuperação 
e de Transformação da 
Paisagem

Ações de transformação da 
paisagem e de conservação por 
estrutura da Paisagem

USOS POTENCIAIS



Plano de Transformação 

67% a Transformar 

(transformação 
progressiva/faseada, 
várias técnicas de 
transformação)

33% a Manter



Matos
30%

Florestas de 
pinheiro-

bravo
45%

Florestas 
de 

eucalipto
23%

Áreas a converter em mata mista 
(12596,24 ha = 31,90 %)

Matos
33%

Florestas 
de 

pinheiro-
bravo
34%

Florestas 
de 

eucalipto
21%

Agricultu
ra

12%

Áreas a converter em galeria 
ripícola (1866,01 ha = 4,73 %)





Florestas de 
pinheiro-bravo

76%

Florestas de 
eucalipto

22%

Áreas a converter em prados ou floresta 
nativa ao longo das vias 

(283,02 ha = 0,72 %)





Matos
27%

Florestas de 
pinheiro-bravo

66%

Florestas de 
eucalipto

6%

Áreas a converter em agricultura
(130,72 ha = 0,33 %)

Florestas de 
pinheiro-bravo

68%

Florestas de 
eucalipto

31%

Áreas a converter em agricultura, prado ou pequenos 
arbustos autóctones sob infraestruturas elétricas 

(189,28 ha = 0,48 %)



Arbutus unedo
medronheiro 

Quercus pyrenaica
Carvalho-negral 

Quercus suber
sobreiro

Quercus robur
Carvalho-alvarinho

Aptidão a Espécies Autóctones



Aptidão ao Castanheiro (fruto e madeira)



• Para atingirmos objectivos de equilíbrio e resiliência da Paisagem, há uma 
necessidade de transformar a Paisagem no seu todo, usando um modelo de base 
ecológica 

• A transformação, tal como se viu na Pampilhosa da Serra, pode atingir os 67%, com 
possibilidade de ter uma intervenção faseada – importante discutir a importância 
do ordenamento do Território.

• A definição de um Plano permite identifica o Onde, o Quê e o Quanto? (o Como deve 
ser visto através de uma avaliação de custos de intervenção e de incentivos a essa 
mudança)

Recuperar linhas de água – 4,7% do município  a necessitar recuperação das linhas 
de água
31,9% do município a necessitar de intervenção prioritária (cabeceiras das linhas 
de água) 

Considerações Finais



• Há um potencial transformação para uma paisagem diversa composta por
espécies autóctones, com rendimento direto (castanheiro, sobreiro,
medronheiro, cogumelos, mel, aromáticas, gado) ou indirecto (futuro –
pagamento por serviços de ecossistemas)

• Melhorar a qualidade da paisagem, melhoria da biodiversidade

• Resiliência ao fogo – diminuir a propagação do fogo – com garantir de promoção
de formação do solo, conservação da água e biodiversidade

• Oportunidade para criação de empresas – recuperação da paisagem, viveiros de
espécies autóctones, gestão florestal

Considerações Finais
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