
usos  dominantes  em   espaço  rústico
zonas únicas, espaços silvestres de produção e protecção, espaços agrícolas

joão rocha pinho
II conferência “ordenamento do território e revisão dos pdm”, anmp, covilhã, 2006



espaços rústicos – evolução do uso do solo 1902-2005/06



funções dos espaços silvestres

produção protecção conservação fauna, flo. & hab.

silvopastor., caça & pesca recreio/enquadramento paisag.



‘laurissilva’ – madeira e açores 

perímetro florestal das serras de s. vicente,
ponta delgada e boaventura (madeira) 



eucalipto – litoral, açores e madeira



rede natura 2000
directiva habitats - dimensão média dos sítios (ha)

fonte: comissão europeia (outubro de 2005)

gestão da biodiversidade e planos municipais
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custo social dos incêndios florestais 

total da prevenção, combate, perdas de bens e serviços e
recuperação das áreas ardidas*:

2003:  1 026 758 000 €

2004:     319 976 000 €

* não incluindo outros investimentos nas políticas florestal, agrícola e ambiental.



protecção das infraestruturas nos espaços silvestres

condicionamento da edificação 
(mapa de perigosidade dos PMDFCI) tratamento de combustíveis



interface da zona edificada e da floresta,
com silvopastorícia  

faixa de redução
de combustíveis 
(arborizada)

adaptado de fao (2001)

vento dominante
faixa interrupção de comb. (agrícola)

pdm: 
recriar novas paisagens
mais resistentes ao fogo



Efeito de desmatação
recente na intensidade
do fogo, em sobreiral.

(Incêndio da Serra do
Caldeirão, Julho de 2004)

Fotografia de 
Pedro Jesus 
- APFSC

zonas de intervenção florestal



Programa de fogo controlado
da Circunscrição Florestal do Norte
(2005/06)

Rede de faixas e mosaico de 
parcelas de gestão estratégica
de combustível
no PF da Serra do Marão

Superfície tratada no Inverno de 
2005/06: 250 ha.
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Perímetro Florestal da Serra do Marão 
4 de Junho de 2006



criar novas paisagens florestais

pdm: definir gabinetes locais de intervenção florestal

- agir à escala da paisagem (+/- 10 000 ha)

- adoptar um programa operacional de longo prazo

- possuir um grau mínimo de autonomia técnica e operativa

- procurar a integração de funções: 
parques florestais de uso múltiplo

- exercer todas as vertentes da gestão dos espaços silvestres



criar novas paisagens florestais (séc. xix-xx)

dunas de quiaios, 1938



funchal – projecto «tampão verde»

forêt et pression urbanistique

sobre os espaços florestais do pdm,
2001-2005, aquisição de 1500 ha

intervir nos espaços silvestres



► fogo de arganil (agosto de 1992): 9 700 ha

► fogo de loriga-piódão (julho de 2005): 16 000 ha

nos grandes incêndios da actualidade está a
génese de ainda maiores incêndios no futuro

intervir nos espaços silvestres



todos os espaços rústicos necessitam de tratamento 
e vigilância permanentes

o pdm é fundamental como um instrumento complementar
de ordenamento dos espaços rústicos

o pdm devem ser instrumentos de fomento de acções positivas
que solucionem os principais problemas

conclusões


