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A AMAVE e o Projeto ADAPTACLIMA

O Vale do Ave apresenta caraterísticas geográficas e paisagísticas particulares: uma forte

industrialização e urbanização na sua área central e Oeste - o designado Médio e Baixo Ave -

e uma crescente importância da agricultura e floresta na medida em que caminhamos para o

interior - o Alto Ave.

As fortes alterações económicas e sociais que se têm verificado nas últimas décadas na nossa

região repercutem-se diretamente na paisagem: alguma desindustrialização e crescente importância

dos serviços (muitas vezes servindo-se precisamente de anteriores espaços industriais). A

agricultura e a floresta, por seu lado, continuam a ser um importante elemento económico do

território e marcantes na paisagem.

E no futuro, como será este Vale do Ave?

Com certeza que o futuro trar-nos-á muitas novidades, que não conseguimos visualizar desde

já. Mas alguma coisa conseguimos de algum modo já “espreitar”, designadamente ao nível da

paisagem.

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 12/07/20 17:19 Page 6 
C M Y CM MY CY CMY K

De forma resumida, é este exercício que procuramos realizar com a participação no Projeto

ADAPTACLIMA: estudar de que modo as alterações que se adivinham ao nível do clima poderão

repercurtir-se na paisagem da região.

É certo que os temas do aquecimento global e das alterações climáticas são recorrentes nos

dias de hoje - a imprensa escrita, a televisão e o cinema lembram-nos constantemente destas

questões - sem, no entanto, existir unanimidade científica quanto à sua existência, intensidade

e consequências presentes e futuras. De qualquer modo, estudando as medições de variáveis

climáticas (temperatura, pluviosidade, etc.) registadas na nossa região das últimas décadas

podemos, de forma consistente, visualizar as tendências presentes e antever as tendências

futuras do clima e, por arrasto, da paisagem no Vale do Ave.

Como se comportará a floresta? Haverá substancial alteração das espécies florestais? E em

termos de fogos florestais, eles tenderão a ser mais frequentes ou diminuirão? Estas foram

algumas das questões com que partimos para este Projeto e que, com o apoio científico do

Departamento de Geografia da Universidade do Minho, conseguimos de algum modo antecipar,

e que se apresentam resumidamente nestas páginas.

Este projeto foi desenvolvido no âmbito de uma parceria alargada entre diferentes regiões do

Sudoeste Europeu, no âmbito do programa INTERREG IV B - SUDOE. Para além da AMAVE,

participaram no ADAPTACLIMA a AGADER - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

(Espanha), o Centre détudes techniques Sud Ouest (França), Asociación para el Desarrollo del

Valle del Alagón (Espanha), o Centro Tecnológico del Mar, Fundación CETMAR (Espanha), a

Chambre dagriculture de la Dordogne (França), a Consejería de Medio Ambiente, Junta de

Andalucía (Espanha), a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Instituto

Galego de Vivienda e Solo (Espanha), o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño

de Galicia. (Espanha) e o Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Espanha).

Gabriel Pontes, Eng.

Secretário - Geral da AMAVE
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Introdução: o Projeto ADAPTACLIMA 
 

O projeto ADAPTACLIMA enquadra-se no marco da prioridade “prevenção de riscos naturais” do 

programa SUDOE que apoia o desenvolvimento das regiões financiando com fundos FEDER 

projetos de cooperação entre os diferentes territórios do Sudoeste europeu (Espanha, Portugal, 

França e Gibraltar). 

O projeto, em termos globais, tem como objetivo formular uma estratégia de cooperação conjunta 

de adaptação aos futuros cenários derivados da mudança climática.  

O objetivo principal do Adaptaclima em Portugal prende-se com a elaboração de um plano de 

adaptação aos impactes das mudanças climáticas nos incêndios florestais no AVE. 

 

 
Fotografia 1. Santoña – Cantabria (reunião do Adaptaclima – 16.06.2011) 

 

A coordenação científica do projeto, em Portugal, foi da responsabilidade de António Bento 

Gonçalves e António Vieira, com os quais colaborou Flora Ferreira Leite no seu desenvolvimento, 

tendo o apoio técnico sido prestado por José Martins, Domingos Silva e Vera Soares. 
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Introdução: o Projeto ADAPTACLIMA 
 

O projeto ADAPTACLIMA enquadra-se no marco da prioridade “prevenção de riscos naturais” do 

programa SUDOE que apoia o desenvolvimento das regiões financiando com fundos FEDER 

projetos de cooperação entre os diferentes territórios do Sudoeste europeu (Espanha, Portugal, 

França e Gibraltar). 

O projeto, em termos globais, tem como objetivo formular uma estratégia de cooperação conjunta 

de adaptação aos futuros cenários derivados da mudança climática.  

O objetivo principal do Adaptaclima em Portugal prende-se com a elaboração de um plano de 

adaptação aos impactes das mudanças climáticas nos incêndios florestais no AVE. 

 

 
Fotografia 1. Santoña – Cantabria (reunião do Adaptaclima – 16.06.2011) 

 

A coordenação científica do projeto, em Portugal, foi da responsabilidade de António Bento 

Gonçalves e António Vieira, com os quais colaborou Flora Ferreira Leite no seu desenvolvimento, 

tendo o apoio técnico sido prestado por José Martins, Domingos Silva e Vera Soares. 
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Figura 1. Projeto Adaptaclima 
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I. Localização e caracterização geográfica do AVE 
 

1. O Território 
 

Localizado no Minho, em pleno Noroeste Português, o território-alvo do presente estudo, o AVE, 

engloba 10 municípios (Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de 

Lanhoso, Santo Tirso, Trofa, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela), incorporando os 

concelhos da NUT III Ave e da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave1 (fig. 2). 

 

 
Figura 2. Ave: enquadramento administrativo 

(fonte: IGP) 

 

Este território, com 1660,10 Km2 (Cabeceiras de Basto - 241,84 Km2, Fafe - 219,09 Km2, 

Guimarães - 241,28 Km2, Mondim de Basto - 172,09 Km2, Póvoa de Lanhoso - 132,54 Km2, 

Santo Tirso - 136,50 Km2, Trofa - 71,88 Km2, Vieira do Minho - 218,48 Km2, Vila Nova de 

Famalicão - 201,70 Km2 e Vizela - 24,70 Km2) localiza-se entre os 41° 15’ e os 40° 45’ de latitude 

Norte e entre os 7° 45’ e os 8° 40’ de longitude Oeste, facto que se vai repercutir diretamente em 

termos climáticos, especialmente nos elevados quantitativos pluviométricos, e, indiretamente em 

termos florestais e paisagísticos (fot. 2). 

                                                 
1 A Comunidade Intermunicipal do Ave, também designada por CIM do Ave, foi constituída a 14 de Abril de 2009 como 

pessoa coletiva de direito público, ao abrigo da Lei nº 45/2008 de 27 de Agosto, que estabelece o regime jurídico do 

associativismo municipal. 
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Fotografia 2. Ave: vista geral 

 

O território do Ave tem sido dotado de processos regulares de planeamento estratégico, que 

visam, entre outros objetivos, enquadrar estrategicamente a nova configuração da NUTS III Ave 

proposta pela CCDR-N, concretizada na entrada dos Concelhos de Cabeceiras de Basto e de 

Mondim de Basto e na saída dos Concelhos da Trofa e de Santo Tirso. 

De facto, a nova composição da NUTS III Ave implica a perceção de um novo referencial 

geoestratégico para o Ave e para o papel que lhe cabe desempenhar no ordenamento territorial 

do Norte de Portugal (articulação com os trabalhos do PROT-Norte). 
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2. Cenário físico-geográfico 
2.1. Relevo 

 

Do ponto de vista estrutural, o Ave localiza-se no Maciço Hespérico, a mais velha unidade 

estrutural da Península, onde predominam rochas graníticas e xistosas, mas onde se encontram 

igualmente quartzitos e outras rochas metamórficas. 

Aí, são numerosos os vestígios da ação tectónica do “ciclo hercínico” e da tectónica fraturante do 

“ciclo alpino”, responsável pelo majestoso e movimentado relevo Minhoto. 

O relevo influencia, indiretamente, a ocupação vegetal através de características como o declive, 

a orientação e, naturalmente, a altitude. 

No Ave 8,9% do território localiza-se entre os 0 e os 100 metros, 50,3% entre os 100 e os 400 

metros, 28,36% entre os 400 e os 700 metros e os restantes 12,47% acima dos 700 metros de 

altitude (fig. 3). 

 

 
Figura 3. Ave: relevo 

(fonte: IGP e APAmbiente, 2010) 

 

Como ponto mais alto deste território, surge-nos o topo da Serra da Cabreira (fot. 3), serra essa 

que integra a chamada “barreira de condensação” (conjunto montanhoso que se dispõe em 

anfiteatro aberto para o mar e que vai desde a serra de Arga até à serra do Marão), e que se 

localiza no Concelho de Vieira do Minho, com 1261 metros, caracterizada por elevados 

quantitativos de precipitação. 
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Fotografia 3. Ave: serra da Cabreira 
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2.2. Clima 
 

A característica climática mais marcante do Noroeste Português, onde se incluem os concelhos 

do Ave, é inquestionavelmente a elevada precipitação, que se deve à frequente passagem de 

superfícies frontais, conjugadas com o efeito das montanhas, muito próximas do litoral, 

apresentando totais anuais médios de precipitação superiores a 1400 mm. 

De facto, trata-se de uma região com afinidades mediterrâneas mas com forte influência 

atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, com pequenas amplitudes térmicas 

e forte pluviosidade média, resultado da sua posição geográfica, da proximidade do Atlântico e 

da forma e disposição dos principais conjuntos montanhosos. 

De acordo com Atlas do Ambiente (1931-1960), a temperatura média diária da região varia entre 

os 12,5°C e os 15ºC, situando-se os valores de humidade atmosférica médios anuais entre os 

75% e os 80%. Para a precipitação, os valores médios variam entre os 1400 mm e os cerca de 
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Considerando a informação meteorológica recolhida na Estação Climatológica de Braga - Posto 

Agrário, localizada a 41º 33’ de latitude Norte, 8º 24’ de longitude Oeste e a uma altitude de 190 

metros, para o período 1951 a 1980 (fig. 4), verifica-se que a quantidade anual de precipitação 

ultrapassa os 1500 mm (1514,8 mm), repartidos por todo o ano, contando-se 130,4 dias com 

precipitação. 

 

 
Figura 4. Gráfico Termopluviométrico de Braga (1951-80) 

(fonte: INMG, 1991) 

 

A época do ano em que se registam os máximos de precipitação mensal corresponde aos meses 

de Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março) (>150 mm), destacando-se destes os meses 

de Janeiro e Fevereiro com mais de 200 mm de precipitação média. É nos meses de Julho e 

Agosto que ocorrem os mínimos de precipitação (<50 mm), podendo considerar-se estes dois 

meses como período seco2. 

A temperatura média mensal mais alta regista-se no mês de Julho (20,2ºC), ao passo que a mais 

baixa se verifica no mês de Janeiro (8,7ºC). A temperatura média anual ronda os 14ºC e a 

amplitude térmica anual os 12ºC.  

Considerando a informação meteorológica recolhida na Estação Climatológica de Santo Tirso, 

para o mesmo período (1951-1980) (fig. 5), localizada a 41º 21’ de latitude Norte, 8º 28’ de 

longitude Oeste e a uma altitude de 28 metros, verifica-se que a quantidade anual de 

precipitação ultrapassa os 1300 mm (1374,2 mm), repartidos por todo o ano, durante 128,9 dias. 

 

                                                 
2 Segundo o critério de GAUSSEN: P<2T (precipitação média mensal inferior ao dobro da temperatura média mensal). 
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Figura 5. Gráfico Termopluviométrico de Santo Tirso (1951-80) 

(fonte: INMG, 1991) 

 
Destacam-se, também neste caso, os meses de Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, 

Fevereiro e Março, por registarem os máximos de precipitação mensal (>150 mm), e os meses 

de Julho e Agosto, onde se registam os mínimos de precipitação (<50 mm), considerando-se 

estes como período seco (P<2T). 

A temperatura média mais alta regista-se no mês de Julho (20,8ºC), ao passo que a mais baixa 

se verifica no mês de Janeiro (9ºC). A temperatura média anual corresponde a 14,5ºC e a 

amplitude térmica anual ronda os 12ºC.  

Quando se comparam as Normais Climatológicas de 1931-1960, 1951-1980 e 1961-19903 (fig. 6 

e Tabela I, II e III), para a Estação Climatológica de Braga, verifica-se que nos três períodos, o 

mês mais frio sempre foi o de Janeiro (8,6ºC, 8,7ºC e 8,7ºC), enquanto o mês com a temperatura 

média anual mais elevada começou por ser o de Agosto com 20,4ºC (1931-1960) passando para 

Julho, nos dois períodos seguintes (20,2ºC e 20,4ºC) (fig. 6 e tabela I). 

Relativamente à Amplitude Térmica Anual e à Temperatura Média Anual verificou-se uma 

oscilação, descendo a Amplitude Térmica Anual de 11,8ºC em 1931-1960 para 11,5ºC em 1951-

1980 e voltando a subir para os 11,7ºC em 1951-1990, tal como a Temperatura Média Anual 

desceu de 14,4ºC para 14,0ºC, subindo posteriormente para os 14,2ºC, nos mesmos períodos. 

Tal facto está relacionado, entre outros aspetos, com os aquecimentos verificados nos meses de 

Fevereiro (9,2ºC, 9,1ºC e 9,5ºC), Setembro (18,4ºC, 18,4ºC e 18,9ºC) e Dezembro (8,9ºC, 8,9ºC 

e 9,3ºC) e com os arrefecimentos dos meses de Março (11,8ºC, 10,9ºC e 10,9ºC), Abril (13,6ºC, 

12,4ºC e 12,3ºC) e Maio (15,4ºC, 15,2ºC e 14,8ºC) (fig. 6 e Tabela I). 

                                                 
3 As normais de 1931-1960 e 1961-1990 são consideradas as Normais de referência. 
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3 As normais de 1931-1960 e 1961-1990 são consideradas as Normais de referência. 
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Tal facto está relacionado, entre outros aspetos, com os aquecimentos verificados nos meses de 

Fevereiro (9,2ºC, 9,1ºC e 9,5ºC), Setembro (18,4ºC, 18,4ºC e 18,9ºC) e Dezembro (8,9ºC, 8,9ºC 

e 9,3ºC) e com os arrefecimentos dos meses de Março (11,8ºC, 10,9ºC e 10,9ºC), Abril (13,6ºC, 

12,4ºC e 12,3ºC) e Maio (15,4ºC, 15,2ºC e 14,8ºC) (fig. 6 e Tabela I). 

                                                 
3 As normais de 1931-1960 e 1961-1990 são consideradas as Normais de referência. 
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Figura 6. Gráfico Termopluviométrico de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Tabela I. Temperatura mensal (°C), na Estação Climatológica de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 

1961-90) 

Mês 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1931-1960 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1951-1980 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1961-1990 

Média mensal Média mensal Média mensal 

Janeiro 8,6 8,7 8,7 

Fevereiro 9,2 9,1 9,5 

Março 11,8 10,9 10,9 

Abril 13,6 12,4 12,3 

Maio 15,4 15,2 14,8 

Junho 18,7 18,2 18,4 

Julho 20,3 20,2 20,4 

Agosto 20,4 19,8 20,1 

Setembro 18,4 18,4 18,9 

Outubro 15,4 15,3 15,5 

Novembro 11,6 11,2 11,4 

Dezembro 8,9 8,9 9,3 

Temperatura Média Anual 14,4 14,0 14,2 

Amplitude Térmica Anual 11,8 11,5 11,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

0

25

50

75

100

125

0

50

100

150

200

250

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

T°C 
R 

(m
m

) 

R (mm) (31-60) R (mm) (51-80) R (mm) (61-90)

T °C (31-60) T°C (51-80) T°C (61-90)

 

21 | A d a p t a c l i m a  

Relativamente à precipitação, verifica-se que do 1º para o 3º período houve uma redução média 

de 24,4 mm, mantendo-se, no entanto, o número de dias com precipitação (Tabela II). 

Entre os períodos considerados existem três meses que se destacam: Fevereiro, Março e 

Outubro. Enquanto Fevereiro e Outubro registaram os maiores aumentos médios de precipitação 

(47,1 mm e 17,6 mm), Março registou a maior perda (61,9 mm), havendo um total de sete meses 

em que diminuiu a precipitação média mensal (Janeiro, Março, Julho, Agosto, Setembro, 

Novembro e Dezembro) e cinco em que aumentou (Fevereiro, Abril, Maio, Junho e Outubro) (fig. 

6 e Tabela II). No primeiro período em análise, 1931-1960, o valor máximo era obtido em 

Dezembro com 225,2 mm, descendo no terceiro período (1961-1990) para 213,3 mm, igualmente 

em Dezembro. 

 

Tabela II. Precipitação (mm), média total e número de dias, para a Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação (mm) 
1931-1960 

Precipitação (mm) 
1951-1980 

Precipitação (mm) 
1961-1990 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de
dias 

Janeiro 214,3 14,0 217,1 15,6 212,7 16,4 

Fevereiro 161,5 12,0 208,9 14,6 208,6 14,8 

Março 204,9 15,0 180,3 15,3 143,0 13,9 

Abril 114,3 11,0 104,2 10,9 123,8 12,6 

Maio 107,7 12,0 110,0 11,5 108,0 12,1 

Junho 56,3 7,0 64,5 7,5 67,4 8,0 

Julho 23,8 5,0 20,9 4,4 20,4 5,0 

Agosto 33,3 6,0 30,6 5,0 25,7 4,4 

Setembro 80,6 10,0 77,7 8,0 77,9 7,2 

Outubro 129,4 13,0 132,4 11,5 147,0 11,7 

Novembro 187,6 14,0 174,0 12,8 166,7 13,4 

Dezembro 225,2 15,0 194,3 13,4 213,3 14,4 

Ano 1538,9 134,0 1514,8 130,4 1514,5 133,9 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Relativamente ao número médio de dias com precipitação, verifica-se que estes aumentaram em 

cinco meses (Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho), diminuíram em seis (Março, Agosto, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), mantendo-se apenas num (Julho) (Tabela II). No 

entanto, no período de 1931-1960 nenhum mês ultrapassava em média os 15 dias de 

precipitação (Março e Dezembro), enquanto em 1961-1990, Janeiro, passou a registar uma 

média de 16,4 dias de precipitação. 
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Figura 6. Gráfico Termopluviométrico de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Tabela I. Temperatura mensal (°C), na Estação Climatológica de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 

1961-90) 

Mês 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1931-1960 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1951-1980 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1961-1990 

Média mensal Média mensal Média mensal 

Janeiro 8,6 8,7 8,7 

Fevereiro 9,2 9,1 9,5 

Março 11,8 10,9 10,9 

Abril 13,6 12,4 12,3 

Maio 15,4 15,2 14,8 

Junho 18,7 18,2 18,4 

Julho 20,3 20,2 20,4 

Agosto 20,4 19,8 20,1 

Setembro 18,4 18,4 18,9 

Outubro 15,4 15,3 15,5 

Novembro 11,6 11,2 11,4 

Dezembro 8,9 8,9 9,3 

Temperatura Média Anual 14,4 14,0 14,2 

Amplitude Térmica Anual 11,8 11,5 11,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 
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Relativamente à precipitação, verifica-se que do 1º para o 3º período houve uma redução média 

de 24,4 mm, mantendo-se, no entanto, o número de dias com precipitação (Tabela II). 

Entre os períodos considerados existem três meses que se destacam: Fevereiro, Março e 

Outubro. Enquanto Fevereiro e Outubro registaram os maiores aumentos médios de precipitação 

(47,1 mm e 17,6 mm), Março registou a maior perda (61,9 mm), havendo um total de sete meses 

em que diminuiu a precipitação média mensal (Janeiro, Março, Julho, Agosto, Setembro, 

Novembro e Dezembro) e cinco em que aumentou (Fevereiro, Abril, Maio, Junho e Outubro) (fig. 

6 e Tabela II). No primeiro período em análise, 1931-1960, o valor máximo era obtido em 

Dezembro com 225,2 mm, descendo no terceiro período (1961-1990) para 213,3 mm, igualmente 

em Dezembro. 

 

Tabela II. Precipitação (mm), média total e número de dias, para a Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação (mm) 
1931-1960 

Precipitação (mm) 
1951-1980 

Precipitação (mm) 
1961-1990 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de
dias 

Janeiro 214,3 14,0 217,1 15,6 212,7 16,4 

Fevereiro 161,5 12,0 208,9 14,6 208,6 14,8 

Março 204,9 15,0 180,3 15,3 143,0 13,9 

Abril 114,3 11,0 104,2 10,9 123,8 12,6 

Maio 107,7 12,0 110,0 11,5 108,0 12,1 

Junho 56,3 7,0 64,5 7,5 67,4 8,0 

Julho 23,8 5,0 20,9 4,4 20,4 5,0 

Agosto 33,3 6,0 30,6 5,0 25,7 4,4 

Setembro 80,6 10,0 77,7 8,0 77,9 7,2 

Outubro 129,4 13,0 132,4 11,5 147,0 11,7 

Novembro 187,6 14,0 174,0 12,8 166,7 13,4 

Dezembro 225,2 15,0 194,3 13,4 213,3 14,4 

Ano 1538,9 134,0 1514,8 130,4 1514,5 133,9 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Relativamente ao número médio de dias com precipitação, verifica-se que estes aumentaram em 

cinco meses (Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho), diminuíram em seis (Março, Agosto, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), mantendo-se apenas num (Julho) (Tabela II). No 

entanto, no período de 1931-1960 nenhum mês ultrapassava em média os 15 dias de 

precipitação (Março e Dezembro), enquanto em 1961-1990, Janeiro, passou a registar uma 

média de 16,4 dias de precipitação. 
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Figura 6. Gráfico Termopluviométrico de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Tabela I. Temperatura mensal (°C), na Estação Climatológica de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 

1961-90) 

Mês 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1931-1960 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1951-1980 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1961-1990 

Média mensal Média mensal Média mensal 

Janeiro 8,6 8,7 8,7 

Fevereiro 9,2 9,1 9,5 

Março 11,8 10,9 10,9 

Abril 13,6 12,4 12,3 

Maio 15,4 15,2 14,8 

Junho 18,7 18,2 18,4 

Julho 20,3 20,2 20,4 

Agosto 20,4 19,8 20,1 

Setembro 18,4 18,4 18,9 

Outubro 15,4 15,3 15,5 

Novembro 11,6 11,2 11,4 

Dezembro 8,9 8,9 9,3 

Temperatura Média Anual 14,4 14,0 14,2 

Amplitude Térmica Anual 11,8 11,5 11,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 
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Relativamente à precipitação, verifica-se que do 1º para o 3º período houve uma redução média 

de 24,4 mm, mantendo-se, no entanto, o número de dias com precipitação (Tabela II). 

Entre os períodos considerados existem três meses que se destacam: Fevereiro, Março e 

Outubro. Enquanto Fevereiro e Outubro registaram os maiores aumentos médios de precipitação 

(47,1 mm e 17,6 mm), Março registou a maior perda (61,9 mm), havendo um total de sete meses 

em que diminuiu a precipitação média mensal (Janeiro, Março, Julho, Agosto, Setembro, 

Novembro e Dezembro) e cinco em que aumentou (Fevereiro, Abril, Maio, Junho e Outubro) (fig. 

6 e Tabela II). No primeiro período em análise, 1931-1960, o valor máximo era obtido em 

Dezembro com 225,2 mm, descendo no terceiro período (1961-1990) para 213,3 mm, igualmente 

em Dezembro. 

 

Tabela II. Precipitação (mm), média total e número de dias, para a Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação (mm) 
1931-1960 

Precipitação (mm) 
1951-1980 

Precipitação (mm) 
1961-1990 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de
dias 

Janeiro 214,3 14,0 217,1 15,6 212,7 16,4 

Fevereiro 161,5 12,0 208,9 14,6 208,6 14,8 

Março 204,9 15,0 180,3 15,3 143,0 13,9 

Abril 114,3 11,0 104,2 10,9 123,8 12,6 

Maio 107,7 12,0 110,0 11,5 108,0 12,1 

Junho 56,3 7,0 64,5 7,5 67,4 8,0 

Julho 23,8 5,0 20,9 4,4 20,4 5,0 

Agosto 33,3 6,0 30,6 5,0 25,7 4,4 

Setembro 80,6 10,0 77,7 8,0 77,9 7,2 

Outubro 129,4 13,0 132,4 11,5 147,0 11,7 

Novembro 187,6 14,0 174,0 12,8 166,7 13,4 

Dezembro 225,2 15,0 194,3 13,4 213,3 14,4 

Ano 1538,9 134,0 1514,8 130,4 1514,5 133,9 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Relativamente ao número médio de dias com precipitação, verifica-se que estes aumentaram em 

cinco meses (Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho), diminuíram em seis (Março, Agosto, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), mantendo-se apenas num (Julho) (Tabela II). No 

entanto, no período de 1931-1960 nenhum mês ultrapassava em média os 15 dias de 

precipitação (Março e Dezembro), enquanto em 1961-1990, Janeiro, passou a registar uma 

média de 16,4 dias de precipitação. 
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Figura 6. Gráfico Termopluviométrico de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Tabela I. Temperatura mensal (°C), na Estação Climatológica de Braga (1931-1960 / 1951-80 / 

1961-90) 

Mês 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1931-1960 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1951-1980 

Temperatura do 
Ar (ºC) 

1961-1990 

Média mensal Média mensal Média mensal 

Janeiro 8,6 8,7 8,7 

Fevereiro 9,2 9,1 9,5 

Março 11,8 10,9 10,9 

Abril 13,6 12,4 12,3 

Maio 15,4 15,2 14,8 

Junho 18,7 18,2 18,4 

Julho 20,3 20,2 20,4 

Agosto 20,4 19,8 20,1 

Setembro 18,4 18,4 18,9 

Outubro 15,4 15,3 15,5 

Novembro 11,6 11,2 11,4 

Dezembro 8,9 8,9 9,3 

Temperatura Média Anual 14,4 14,0 14,2 

Amplitude Térmica Anual 11,8 11,5 11,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 
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Relativamente à precipitação, verifica-se que do 1º para o 3º período houve uma redução média 

de 24,4 mm, mantendo-se, no entanto, o número de dias com precipitação (Tabela II). 

Entre os períodos considerados existem três meses que se destacam: Fevereiro, Março e 

Outubro. Enquanto Fevereiro e Outubro registaram os maiores aumentos médios de precipitação 

(47,1 mm e 17,6 mm), Março registou a maior perda (61,9 mm), havendo um total de sete meses 

em que diminuiu a precipitação média mensal (Janeiro, Março, Julho, Agosto, Setembro, 

Novembro e Dezembro) e cinco em que aumentou (Fevereiro, Abril, Maio, Junho e Outubro) (fig. 

6 e Tabela II). No primeiro período em análise, 1931-1960, o valor máximo era obtido em 

Dezembro com 225,2 mm, descendo no terceiro período (1961-1990) para 213,3 mm, igualmente 

em Dezembro. 

 

Tabela II. Precipitação (mm), média total e número de dias, para a Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação (mm) 
1931-1960 

Precipitação (mm) 
1951-1980 

Precipitação (mm) 
1961-1990 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de 
dias 

Média 
total 

Número de
dias 

Janeiro 214,3 14,0 217,1 15,6 212,7 16,4 

Fevereiro 161,5 12,0 208,9 14,6 208,6 14,8 

Março 204,9 15,0 180,3 15,3 143,0 13,9 

Abril 114,3 11,0 104,2 10,9 123,8 12,6 

Maio 107,7 12,0 110,0 11,5 108,0 12,1 

Junho 56,3 7,0 64,5 7,5 67,4 8,0 

Julho 23,8 5,0 20,9 4,4 20,4 5,0 

Agosto 33,3 6,0 30,6 5,0 25,7 4,4 

Setembro 80,6 10,0 77,7 8,0 77,9 7,2 

Outubro 129,4 13,0 132,4 11,5 147,0 11,7 

Novembro 187,6 14,0 174,0 12,8 166,7 13,4 

Dezembro 225,2 15,0 194,3 13,4 213,3 14,4 

Ano 1538,9 134,0 1514,8 130,4 1514,5 133,9 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Relativamente ao número médio de dias com precipitação, verifica-se que estes aumentaram em 

cinco meses (Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho), diminuíram em seis (Março, Agosto, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), mantendo-se apenas num (Julho) (Tabela II). No 

entanto, no período de 1931-1960 nenhum mês ultrapassava em média os 15 dias de 

precipitação (Março e Dezembro), enquanto em 1961-1990, Janeiro, passou a registar uma 

média de 16,4 dias de precipitação. 
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Podemos ainda destacar os meses de Janeiro e de Outubro por apresentarem um 

comportamento totalmente oposto. Enquanto em Janeiro passou a chover menos, mas durante 

mais dias, no mês de Outubro passou a chover mais, mas em menos dias (Tabela II). 

O período de 1951-1980 apresenta-se como um período de transição entre a realidade existente 

em 1931-1960 e em 1961-1990. 

O número médio de dias com precipitação superior a 0,1 mm, 1 mm e 10 mm sofreu algumas 

alterações nos períodos considerados, tendo-se mantido quase inalterado no primeiro caso e 

aumentado nos segundo (3,6 dias) e terceiro (1,7 dias) casos (Tabela III). 

 

Tabela III. Precipitação (mm), 0,1 mm, 1,0 mm e 10,0 mm, na Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação R (mm) 
1931-1960 

Precipitação R (mm) 
1951-1980 

Precipitação R (mm) 
1961-1990 

R  0,1 R  1,0 
R  
10,0 

R  0,1 R  1,0
R  
10,0 

R  0,1 R  1,0 
R  
10,0 

Janeiro 14,0 13,0 7,0 15,6 14,8 7,7 16,4 15,3 8,0 

Fevereiro 12,0 11,0 5,0 14,6 13,6 7,5 14,8 13,6 7,3 

Março 15,0 14,0 7,0 15,3 14,0 6,3 13,9 12,2 5,0 

Abril 11,0 10,0 4,0 10,9 9,6 3,5 12,6 11,1 4,2 

Maio 12,0 10,0 4,0 11,5 10,1 3,9 12,1 10,5 3,6 

Junho 7,0 6,0 2,0 7,5 6,4 2,1 8,0 6,8 2,2 

Julho 5,0 3,0 1,0 4,4 3,3 0,7 5,0 3,4 0,7 

Agosto 6,0 4,0 1,0 5,0 4,2 0,8 4,4 3,3 0,8 

Setembro 10,0 8,0 2,0 8,0 6,8 2,7 7,2 6,2 2,3 

Outubro 13,0 10,0 4,0 11,5 9,8 4,8 11,7 9,8 4,8 

Novembro 14,0 12,0 6,0 12,8 11,9 5,7 13,4 12,3 5,6 

Dezembro 15,0 13,0 7,0 13,4 12,4 6,7 14,4 13,1 7,2 

Ano 134,0 114,0 50,0 130,4 116,9 52,3 133,9 117,6 51,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Outro aspeto a destacar é o facto de ter havido uma alteração relativamente ao mês que 

apresentava o maior número médio de dias (no conjunto das três variáveis), passando de Março 

em 1931-1960 para Janeiro em 1961-1990 (Tabela III). 

Esta região, segundo DAVEAU (1985), é caracterizada por invernos frescos e verões moderados a 

quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 2°C e 4ºC, 

verificando-se durante 10/15 a 30 dias, por ano, temperaturas negativas. A temperatura máxima 

média do mês mais quente varia entre 23 e 32ºC, observando-se durante 20 a 120 dias, por ano, 

temperaturas máximas superiores a 25ºC, sendo pois denominado de Clima Marítimo de Litoral 

Oeste.   
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2.3. Hidrografia 
 

O Rio Ave (fot. 5 e fig. 7), com as suas cabeceiras a mais de 1050 metros de altitude, na Serra 

da Cabreira, num percurso de cerca de 100 km e com uma bacia hidrográfica com 1391 km2, 

atravessa inicialmente o território de Nordeste para Sudoeste, infletindo posteriormente para 

Oeste para desaguar em Vila do Conde. 

 

 
Fotografia 5. Ave: rio Ave 

 

Os principais tributários do rio Ave são o rio Vizela, na sua margem esquerda, que drena uma 

área de 340 km2 e, na sua margem direita, o rio Este, com uma bacia de 247 km2.  

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave (DRAOT-NORTE, 2000) o escoamento anual 

na foz do Ave é, em média, de 1250 hm3, estimando-se que a precipitação média anual sobre a 

bacia seja de 1791 mm, o que corresponde a 2498 hm3. Desse total, 1248 hm3 perdem-se por 

evaporação e 1203 hm3 infiltram-se, recarregando os aquíferos, o que resulta num escoamento 
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Podemos ainda destacar os meses de Janeiro e de Outubro por apresentarem um 

comportamento totalmente oposto. Enquanto em Janeiro passou a chover menos, mas durante 

mais dias, no mês de Outubro passou a chover mais, mas em menos dias (Tabela II). 

O período de 1951-1980 apresenta-se como um período de transição entre a realidade existente 

em 1931-1960 e em 1961-1990. 

O número médio de dias com precipitação superior a 0,1 mm, 1 mm e 10 mm sofreu algumas 

alterações nos períodos considerados, tendo-se mantido quase inalterado no primeiro caso e 

aumentado nos segundo (3,6 dias) e terceiro (1,7 dias) casos (Tabela III). 

 

Tabela III. Precipitação (mm), ≥0,1 mm, ≥1,0 mm e ≥10,0 mm, na Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação R (mm) 
1931-1960 

Precipitação R (mm) 
1951-1980 

Precipitação R (mm) 
1961-1990 

R ≥ 0,1 R ≥ 1,0 
R ≥ 
10,0 

R ≥ 0,1 R ≥ 1,0
R ≥ 
10,0 

R ≥ 0,1 R ≥ 1,0 
R ≥ 
10,0 

Janeiro 14,0 13,0 7,0 15,6 14,8 7,7 16,4 15,3 8,0 

Fevereiro 12,0 11,0 5,0 14,6 13,6 7,5 14,8 13,6 7,3 

Março 15,0 14,0 7,0 15,3 14,0 6,3 13,9 12,2 5,0 

Abril 11,0 10,0 4,0 10,9 9,6 3,5 12,6 11,1 4,2 

Maio 12,0 10,0 4,0 11,5 10,1 3,9 12,1 10,5 3,6 

Junho 7,0 6,0 2,0 7,5 6,4 2,1 8,0 6,8 2,2 

Julho 5,0 3,0 1,0 4,4 3,3 0,7 5,0 3,4 0,7 

Agosto 6,0 4,0 1,0 5,0 4,2 0,8 4,4 3,3 0,8 

Setembro 10,0 8,0 2,0 8,0 6,8 2,7 7,2 6,2 2,3 

Outubro 13,0 10,0 4,0 11,5 9,8 4,8 11,7 9,8 4,8 

Novembro 14,0 12,0 6,0 12,8 11,9 5,7 13,4 12,3 5,6 

Dezembro 15,0 13,0 7,0 13,4 12,4 6,7 14,4 13,1 7,2 

Ano 134,0 114,0 50,0 130,4 116,9 52,3 133,9 117,6 51,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Outro aspeto a destacar é o facto de ter havido uma alteração relativamente ao mês que 

apresentava o maior número médio de dias (no conjunto das três variáveis), passando de Março 

em 1931-1960 para Janeiro em 1961-1990 (Tabela III). 

Esta região, segundo DAVEAU (1985), é caracterizada por invernos frescos e verões moderados a 

quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 2°C e 4ºC, 

verificando-se durante 10/15 a 30 dias, por ano, temperaturas negativas. A temperatura máxima 

média do mês mais quente varia entre 23 e 32ºC, observando-se durante 20 a 120 dias, por ano, 

temperaturas máximas superiores a 25ºC, sendo pois denominado de Clima Marítimo de Litoral 

Oeste.   
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Podemos ainda destacar os meses de Janeiro e de Outubro por apresentarem um 

comportamento totalmente oposto. Enquanto em Janeiro passou a chover menos, mas durante 

mais dias, no mês de Outubro passou a chover mais, mas em menos dias (Tabela II). 

O período de 1951-1980 apresenta-se como um período de transição entre a realidade existente 

em 1931-1960 e em 1961-1990. 

O número médio de dias com precipitação superior a 0,1 mm, 1 mm e 10 mm sofreu algumas 

alterações nos períodos considerados, tendo-se mantido quase inalterado no primeiro caso e 

aumentado nos segundo (3,6 dias) e terceiro (1,7 dias) casos (Tabela III). 

 

Tabela III. Precipitação (mm), 0,1 mm, 1,0 mm e 10,0 mm, na Estação Climatológica de 

Braga (1931-1960 / 1951-80 / 1961-90) 

Mês 

Precipitação R (mm) 
1931-1960 

Precipitação R (mm) 
1951-1980 

Precipitação R (mm) 
1961-1990 

R  0,1 R  1,0 
R  
10,0 

R  0,1 R  1,0
R  
10,0 

R  0,1 R  1,0 
R  
10,0 

Janeiro 14,0 13,0 7,0 15,6 14,8 7,7 16,4 15,3 8,0 

Fevereiro 12,0 11,0 5,0 14,6 13,6 7,5 14,8 13,6 7,3 

Março 15,0 14,0 7,0 15,3 14,0 6,3 13,9 12,2 5,0 

Abril 11,0 10,0 4,0 10,9 9,6 3,5 12,6 11,1 4,2 

Maio 12,0 10,0 4,0 11,5 10,1 3,9 12,1 10,5 3,6 

Junho 7,0 6,0 2,0 7,5 6,4 2,1 8,0 6,8 2,2 

Julho 5,0 3,0 1,0 4,4 3,3 0,7 5,0 3,4 0,7 

Agosto 6,0 4,0 1,0 5,0 4,2 0,8 4,4 3,3 0,8 

Setembro 10,0 8,0 2,0 8,0 6,8 2,7 7,2 6,2 2,3 

Outubro 13,0 10,0 4,0 11,5 9,8 4,8 11,7 9,8 4,8 

Novembro 14,0 12,0 6,0 12,8 11,9 5,7 13,4 12,3 5,6 

Dezembro 15,0 13,0 7,0 13,4 12,4 6,7 14,4 13,1 7,2 

Ano 134,0 114,0 50,0 130,4 116,9 52,3 133,9 117,6 51,7 
(fonte: SMN, 1965; INMG, 1991; IM 2005) 

 

Outro aspeto a destacar é o facto de ter havido uma alteração relativamente ao mês que 

apresentava o maior número médio de dias (no conjunto das três variáveis), passando de Março 

em 1931-1960 para Janeiro em 1961-1990 (Tabela III). 

Esta região, segundo DAVEAU (1985), é caracterizada por invernos frescos e verões moderados a 

quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 2°C e 4ºC, 

verificando-se durante 10/15 a 30 dias, por ano, temperaturas negativas. A temperatura máxima 

média do mês mais quente varia entre 23 e 32ºC, observando-se durante 20 a 120 dias, por ano, 

temperaturas máximas superiores a 25ºC, sendo pois denominado de Clima Marítimo de Litoral 

Oeste.   
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2.3. Hidrografia 
 

O Rio Ave (fot. 5 e fig. 7), com as suas cabeceiras a mais de 1050 metros de altitude, na Serra 

da Cabreira, num percurso de cerca de 100 km e com uma bacia hidrográfica com 1391 km2, 

atravessa inicialmente o território de Nordeste para Sudoeste, infletindo posteriormente para 

Oeste para desaguar em Vila do Conde. 

 

 
Fotografia 5. Ave: rio Ave 

 

Os principais tributários do rio Ave são o rio Vizela, na sua margem esquerda, que drena uma 

área de 340 km2 e, na sua margem direita, o rio Este, com uma bacia de 247 km2.  

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave (DRAOT-NORTE, 2000) o escoamento anual 

na foz do Ave é, em média, de 1250 hm3, estimando-se que a precipitação média anual sobre a 

bacia seja de 1791 mm, o que corresponde a 2498 hm3. Desse total, 1248 hm3 perdem-se por 

evaporação e 1203 hm3 infiltram-se, recarregando os aquíferos, o que resulta num escoamento 
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superficial imediato de 47 hm3. Os 1203 hm3 que se infiltram surgem à superfície, perfazendo um 

escoamento superficial total de 1250 hm3. 

 

 
Figura 7. Ave: rede hidrográfica do rio Ave 
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2.4. Uso do solo  
 

O Ave apresenta um modelo de território urbano-disperso, caracterizado pelo predomínio dos 

padrões de urbanização e industrialização difusos onde a plurifuncionalidade do uso do solo (a 

agricultura familiar e a indústria) se interconectam, dando origem a um modelo difuso de indústria 

– comércio – exploração agrícola – serviços – habitação. 

O padrão difuso deste território é, assim, a sua imagem de marca, onde a dispersão não se 

poderá entender senão na sequência de um modelo historicamente construído e que é explicável 

pelas vicissitudes de uma indústria que surgiu na continuidade de um artesanato disseminado 

pelas explorações agrícolas (BENTO GONÇALVES e COSTA, 2002). 

A observação da figura 8 permite-nos constatar este quadro de ocupação e uso do solo, 

caracterizado, de uma maneira geral, pela dispersão dos diversos tipos de ocupação.  

 

 
Figura 8. Ave: uso do solo (2006) 

 

No entanto, é também fácil constatar uma acentuada ocupação humana/antrópica no sector mais 

ocidental, correspondente aos concelhos de Guimarães, Vizela e Famalicão, predominando aí a 

ocupação urbana/industrial e agrícola. Também os concelhos de Santo Tirso e Trofa partilham 

desta matriz de ocupação, embora com menor densidade de ocupação antrópica. Estes 

territórios caracterizam-se demograficamente por densidades populacionais elevadas, 

traduzindo-se, consequentemente, numa densa ocupação do espaço (fot. 6). 
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padrões de urbanização e industrialização difusos onde a plurifuncionalidade do uso do solo (a 

agricultura familiar e a indústria) se interconectam, dando origem a um modelo difuso de indústria 

– comércio – exploração agrícola – serviços – habitação. 

O padrão difuso deste território é, assim, a sua imagem de marca, onde a dispersão não se 

poderá entender senão na sequência de um modelo historicamente construído e que é explicável 

pelas vicissitudes de uma indústria que surgiu na continuidade de um artesanato disseminado 

pelas explorações agrícolas (BENTO GONÇALVES e COSTA, 2002). 

A observação da figura 8 permite-nos constatar este quadro de ocupação e uso do solo, 

caracterizado, de uma maneira geral, pela dispersão dos diversos tipos de ocupação.  

 

 
Figura 8. Ave: uso do solo (2006) 

 

No entanto, é também fácil constatar uma acentuada ocupação humana/antrópica no sector mais 

ocidental, correspondente aos concelhos de Guimarães, Vizela e Famalicão, predominando aí a 

ocupação urbana/industrial e agrícola. Também os concelhos de Santo Tirso e Trofa partilham 

desta matriz de ocupação, embora com menor densidade de ocupação antrópica. Estes 

territórios caracterizam-se demograficamente por densidades populacionais elevadas, 

traduzindo-se, consequentemente, numa densa ocupação do espaço (fot. 6). 
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O padrão difuso deste território é, assim, a sua imagem de marca, onde a dispersão não se 

poderá entender senão na sequência de um modelo historicamente construído e que é explicável 

pelas vicissitudes de uma indústria que surgiu na continuidade de um artesanato disseminado 

pelas explorações agrícolas (BENTO GONÇALVES e COSTA, 2002). 

A observação da figura 8 permite-nos constatar este quadro de ocupação e uso do solo, 

caracterizado, de uma maneira geral, pela dispersão dos diversos tipos de ocupação.  
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ocidental, correspondente aos concelhos de Guimarães, Vizela e Famalicão, predominando aí a 
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No entanto, é também fácil constatar uma acentuada ocupação humana/antrópica no sector mais 

ocidental, correspondente aos concelhos de Guimarães, Vizela e Famalicão, predominando aí a 

ocupação urbana/industrial e agrícola. Também os concelhos de Santo Tirso e Trofa partilham 

desta matriz de ocupação, embora com menor densidade de ocupação antrópica. Estes 

territórios caracterizam-se demograficamente por densidades populacionais elevadas, 

traduzindo-se, consequentemente, numa densa ocupação do espaço (fot. 6). 
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Fotografia 6. Ave: uso social 

 

Por outro lado, os espaços mais a oriente, de montanha, dotados de fatores orográficos mais 

desfavoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas (relevo mais acidentado), vão-se 

apresentar caracteristicamente mais rurais, com um predomínio da ocupação do solo agrícola 

(fot. 7) e, sobretudo, florestal/silvestre4 (fot. 8). 

 

 
Fotografia 7. Ave: uso agrícola 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Estão abrangidas nesta classe: Pastagens permanentes, Floresta de folhosas, Floresta de resinosas, Floresta mistas, 

Vegetação herbácea natural, Matos, Florestas abertas, cortes e novas plantações, Vegetação esparsa e Áreas ardidas. 
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Fotografia 8. Ave: uso florestal 

 

São efetivamente os Espaços Florestais/Silvestres que predominam no conjunto dos concelhos 

do Ave. Com base na “Corine Land Cover” de 2006, a área ocupada por estes espaços 

representa cerca de 57% do território total considerado. A agricultura ocupa cerca de 34% do 

território, enquanto as áreas sociais atingem quase 9% (fig. 9). 

 

 
Figura 9. Ave: uso do solo (2006) (%) 

  

Água 
,311 

Área 
Social 
8,753 

Espaços 
Agrícolas 
33,974 

Espaços 
Florestais 

56,683 

Outros 
,280 

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

26 | A d a p t a c l i m a  

 
Fotografia 6. Ave: uso social 

 

Por outro lado, os espaços mais a oriente, de montanha, dotados de fatores orográficos mais 

desfavoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas (relevo mais acidentado), vão-se 

apresentar caracteristicamente mais rurais, com um predomínio da ocupação do solo agrícola 

(fot. 7) e, sobretudo, florestal/silvestre4 (fot. 8). 
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Fotografia 8. Ave: uso florestal 

 

São efetivamente os Espaços Florestais/Silvestres que predominam no conjunto dos concelhos 

do Ave. Com base na “Corine Land Cover” de 2006, a área ocupada por estes espaços 

representa cerca de 57% do território total considerado. A agricultura ocupa cerca de 34% do 

território, enquanto as áreas sociais atingem quase 9% (fig. 9). 
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Fotografia 6. Ave: uso social 

 

Por outro lado, os espaços mais a oriente, de montanha, dotados de fatores orográficos mais 

desfavoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas (relevo mais acidentado), vão-se 

apresentar caracteristicamente mais rurais, com um predomínio da ocupação do solo agrícola 
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representa cerca de 57% do território total considerado. A agricultura ocupa cerca de 34% do 
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Fotografia 6. Ave: uso social 

 

Por outro lado, os espaços mais a oriente, de montanha, dotados de fatores orográficos mais 

desfavoráveis ao desenvolvimento das atividades humanas (relevo mais acidentado), vão-se 

apresentar caracteristicamente mais rurais, com um predomínio da ocupação do solo agrícola 
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4 Estão abrangidas nesta classe: Pastagens permanentes, Floresta de folhosas, Floresta de resinosas, Floresta mistas, 

Vegetação herbácea natural, Matos, Florestas abertas, cortes e novas plantações, Vegetação esparsa e Áreas ardidas. 
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Fotografia 8. Ave: uso florestal 

 

São efetivamente os Espaços Florestais/Silvestres que predominam no conjunto dos concelhos 

do Ave. Com base na “Corine Land Cover” de 2006, a área ocupada por estes espaços 
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Figura 9. Ave: uso do solo (2006) (%) 
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2.5. Unidades básicas dos sistemas paisagísticos 
 

A influência que o clima e o relevo exercem nos aspetos do meio físico estende-se às unidades 

básicas dos sistemas paisagísticos: as florestas, os matos arbustivos, as zonas agrícolas e as 

estruturas urbanizadas. 

“Tradicionalmente, distinguem-se dois grandes territórios biogeográficos na Península Ibérica 

(fig. 10). […] Nas nossas latitudes, é o regime hídrico o principal fator responsável pela fisionomia 

da paisagem, e a divisão entre a Ibéria seca e a Ibéria húmida, os tipos climáticos (atlanticidade 

face à mediterraneidade) e as grandes regiões fitocorológicas (eurossiberiana e mediterrânica) 

assinalam esta grande divisão da Península” (GOMES e BOTELHO, 2004), encontrando-se o 

Noroeste inserido na Região Eurossiberiana. 

 

 
Figura 10. Regiões biogeográficas  

(fonte: P. T. GOMES e A. BOTELHO, 2004) 
 

As características climáticas antes descritas vão determinar a vegetação que surge no território. 

Com uma aridez estival muito ligeira, onde o número de meses secos raramente é superior a 

dois, a vegetação climácica são bosques dominados por folhas brandas, planas, grandes e 

caducas durante o Inverno (COSTA et al., 1998). Ecologicamente o Noroeste português, com 

características climáticas que influenciam diretamente o tipo de comunidades vegetais 

autóctones, encontra-se inserido na Ibéria húmida e distingue-se do restante território nacional. 

Algumas espécies vegetais da Europa média têm o limite meridional da sua expansão no Norte 

de Portugal, onde formam os últimos povoamentos importantes. Tal facto prende-se, como já foi 

referido, com a ação do oceano, que atenua o calor e a secura estivais e mantém chuvas 

abundantes. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação é, pois, um excelente testemunho das 

condições orográficas, edafo-climáticas e da ação antrópica de uma dada região. 
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Biogeograficamente, o Noroeste português situa-se no Subsector Miniense e no Subsector 

Geresiano-Queixense5 (RIVAS-MARTINEZ, 1996), podendo ser feito um paralelo com as Terras 

Baixas do Minho e com a transição entre as referidas Terras Baixas e as Terras Altas de Trás-os-

Montes descritas por O. RIBEIRO (1970, 1991). 

“O Subsector Miniense caracteriza-se por ser um território predominantemente granítico, 

progressivamente enrugado em direção ao interior, de bioclima temperado hiperoceânico ou 

oceânico, maioritariamente posicionado nos andares termotemperado e mesotemperado, de 

ombroclima húmido a hiper-húmido. […] A vegetação climácica é constituída pelos Carvalhais 

galaico-portugueses de carvalho-alvarinho (Quercus robur L.) que sobrevivem em pequenas 

bolsas seriamente ameaçadas” (COSTA et al., 1998). 

Do ponto de vista biogeográfico o Subsector Miniense corresponde às Terras Baixas do Minho 

(RIBEIRO, 1970, 1991), as quais se caracterizam por um povoamento disperso e disseminado em 

que as habitações se encontram em estreita relação com a terra cultivada e em que a paisagem 

se encontra muito compartimentada, imperando a pequena propriedade, com os campos 

cercados por sebes arbóreas ou vinha em ramada. Nas encostas, onde os solos são mais pobres 

e menos irrigados, cresce a floresta constituída por plantação mista de pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster Aiton.) e eucalipto (Eucalyptus globulus Labill) com alguns carvalhos espontâneos e 

outras espécies correspondentes à fagossilva climácica6. 

O Subsector Geresiano-Queixense tem um relevo muito acidentado, onde os granitos hercínicos 

são largamente dominantes. Situa-se no andar supratemperado (Montano) de ombroclima hiper-

húmido (húmido), consoante a exposição em altitudes superiores a 600-800 metros. A vegetação 

climácica é composta por carvalhais de carvalho-alvarinho (Quercus robur L.) em áreas mais 

oceânicas e hiper-húmidas, ou de carvalho-negral (Quercus pyrenaica Wild.) em áreas de 

ombroclima húmido ou nos biótopos mais elevados e continentalizados (COSTA et al., 1998). 

Biogeograficamente, também o Subsector Geresiano-Queixense tem correspondência à 

transição entre as Terras Baixas e as Terras Altas, a qual se faz gradualmente, com um aumento 

da concentração do povoamento e onde o pinheiro é substituído pelo carvalho-alvarinho 

(Quercus robur L.) e pelo vidoeiro (Betula alba L.) e, nas encostas, por mato rasteiro (RIBEIRO, 

1991), consequência do aumento da altitude (mais frio e maior pluviosidade na estação húmida). 

 

2.5.1. Grandes Regiões de Arborização 
 

O esboço fitocorológico de ROTHMALER (1939), onde este autor demarcou as zonas de influência 

fisionómica de espécies silvícolas mais representativas de Portugal continental, foi importante 

para ALBUQUERQUE (1943, 1954, 1961, 1965) na elaboração da Carta Ecológica. Esta, consiste 

                                                 
5 Ambos pertencentes ao Sector Galaico-Português, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Província Cantabro-Atlântica, 

Subprovíncia Atlântica, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, da Regia Eurossiberiana. 
6 Nos nossos dias, os incêndios florestais e as mudanças nas práticas agrícolas (consequência das mudanças sociais) 

alteraram profundamente este panorama, surgindo extensas manchas de matos, em substituição dos pinhais e vinhas, e 

pomares, em substituição das ramadas e dos campos de milho. 
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5 Ambos pertencentes ao Sector Galaico-Português, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Província Cantabro-Atlântica, 

Subprovíncia Atlântica, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, da Regia Eurossiberiana. 
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alteraram profundamente este panorama, surgindo extensas manchas de matos, em substituição dos pinhais e vinhas, e 

pomares, em substituição das ramadas e dos campos de milho. 
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5 Ambos pertencentes ao Sector Galaico-Português, Subprovíncia Galaico-Asturiana, Província Cantabro-Atlântica, 

Subprovíncia Atlântica, Sub-Região Atlântica-Medioeuropeia, da Regia Eurossiberiana. 
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alteraram profundamente este panorama, surgindo extensas manchas de matos, em substituição dos pinhais e vinhas, e 

pomares, em substituição das ramadas e dos campos de milho. 
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em dois mapas, o primeiro de caracterização ecofisionómica com 12 Regiões Naturais: Noroeste 

Cismontano, Alto Portugal, Nordeste Transmontano, Beira Douro, Beira Litoral, Beira Alta, Beira 

Serra, Beira Baixa, Estremadura, Ribatejo e Sado, Alentejo, Algarve. Estas Regiões Naturais 

estão subdivididas em Sub-regiões e, por sua vez, estas em Sectores. Segunda a Carta 

Ecológica Fito-Edafo-Climática (1982), em que são definidas Zonas Ecológicas, são 

considerados Andares (Erminiano superior a 1 330 m, Altimontano entre 1 000 e 1 300 m, 

Montano entre 700 e 1 000 m, Submontano entre 400 e 700 m e Basal inferior a 400 m), Zonas 

Fitoclimáticas (Oroatlântica, Subatlântica, Ibérica, Termo-subatlântica, Atlântica, Mediterrâneo-

atlântica, Atlante-mediterrânea, Submediterrânea, Ibero-mediterrânea, Eumediterrânea, Termo-

atlante-mediterrânea) e Zonas Edafo-Climáticas (Calcomediterrânicas, Psamo-mediterrânicas, 

Eolo-mediterrânicas, Aluvio-mediterrânicas e Halomediterrânicas) (COSTA et al., 1998). 

Segundo A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA (2003), o Noroeste português pode ser dividido em 

quatro Grandes Regiões de Arborização, Zona Basal Atlântica7, Zona Submontana Subatlântica8, 

Zona Montana Subatlântica9 e Zona Altimontana10. 

O Noroeste português apresenta, pois, condições naturais, excelentes para a arborização, 

apenas condicionadas em altitude, onde a topografia desfavorável e a diminuição da temperatura 

podem impor algumas restrições. 

  

                                                 
7  Zona de elevada produtividade florestal, o “solar do carvalho-alvarinho” é onde espécies como o pinheiro-bravo, o 

pinheiro-insigne ou o eucalipto encontram as melhores condições para vegetar. 
8 Zona de características tipicamente florestais, com aptidão para inúmeras espécies. 
9 Zona tipicamente florestal, onde o castanheiro e o carvalho-negral encontram condições ótimas para vegetar. Em 

altitude, devido às restrições à expansão de algumas espécies, por exemplo o pinheiro-bravo pode dar lugar a resinosas 

exóticas. Nas áreas planálticas, de aptidão silvo-pastoril, as espécies florestais desempenham um papel fundamental na 

compartimentação e mesmo em soluções de pastagens sob coberto. 
10 A altitude impõe grandes limitações à expansão florestal. 
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II. Caracterização sócio económica do AVE 
 

1. População 
 

Segundo os censos de 2001 (INE 2001) residem no Ave 674 248 habitantes, o que representa 

6,5% da população total portuguesa. Guimarães e Famalicão, com 159 576 e 127 567 

habitantes, são os concelhos mais populosos, enquanto Mondim de Basto surge como o 

concelho menos povoado, com 8 573 habitantes.  

Se tivermos em conta a evolução da população residente nos dois últimos recenseamentos 

(1991, 2001) (fig. 11), é possível verificar dinâmicas demográficas bastante distintas. 

 

 
Figura 11. Ave: evolução da população residente (1991-2001) 

(fonte: INE, 2001) 

 

Com exceção dos concelhos de Mondim de Basto e Vieira do Minho, todos os concelhos do Ave 

viram a sua população aumentar no período 1991-2001. No total dos 10 concelhos, entre perdas 

e ganhos, verifica-se um aumento de 62 664 habitantes, ou seja, um aumento de 9,3%. 

Este apreciável dinamismo demográfico gerou uma das maiores concentrações humanas de 

Portugal, e sem dúvida uma das mais antigas. Atualmente, o Ave possui uma densidade 

demográfica que ronda os 406 hab/km2. No entanto, as diferenças inter-concelhias (fig. 12) 

mostram realidades diferentes, havendo uma relação inversa entre a orografia e a densidade 

populacional, aumentado, esta de Este para Oeste. 
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em dois mapas, o primeiro de caracterização ecofisionómica com 12 Regiões Naturais: Noroeste 

Cismontano, Alto Portugal, Nordeste Transmontano, Beira Douro, Beira Litoral, Beira Alta, Beira 

Serra, Beira Baixa, Estremadura, Ribatejo e Sado, Alentejo, Algarve. Estas Regiões Naturais 

estão subdivididas em Sub-regiões e, por sua vez, estas em Sectores. Segunda a Carta 

Ecológica Fito-Edafo-Climática (1982), em que são definidas Zonas Ecológicas, são 

considerados Andares (Erminiano superior a 1 330 m, Altimontano entre 1 000 e 1 300 m, 

Montano entre 700 e 1 000 m, Submontano entre 400 e 700 m e Basal inferior a 400 m), Zonas 

Fitoclimáticas (Oroatlântica, Subatlântica, Ibérica, Termo-subatlântica, Atlântica, Mediterrâneo-

atlântica, Atlante-mediterrânea, Submediterrânea, Ibero-mediterrânea, Eumediterrânea, Termo-

atlante-mediterrânea) e Zonas Edafo-Climáticas (Calcomediterrânicas, Psamo-mediterrânicas, 

Eolo-mediterrânicas, Aluvio-mediterrânicas e Halomediterrânicas) (COSTA et al., 1998). 

Segundo A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA (2003), o Noroeste português pode ser dividido em 

quatro Grandes Regiões de Arborização, Zona Basal Atlântica7, Zona Submontana Subatlântica8, 

Zona Montana Subatlântica9 e Zona Altimontana10. 

O Noroeste português apresenta, pois, condições naturais, excelentes para a arborização, 

apenas condicionadas em altitude, onde a topografia desfavorável e a diminuição da temperatura 

podem impor algumas restrições. 

  

                                                 
7  Zona de elevada produtividade florestal, o “solar do carvalho-alvarinho” é onde espécies como o pinheiro-bravo, o 

pinheiro-insigne ou o eucalipto encontram as melhores condições para vegetar. 
8 Zona de características tipicamente florestais, com aptidão para inúmeras espécies. 
9 Zona tipicamente florestal, onde o castanheiro e o carvalho-negral encontram condições ótimas para vegetar. Em 

altitude, devido às restrições à expansão de algumas espécies, por exemplo o pinheiro-bravo pode dar lugar a resinosas 

exóticas. Nas áreas planálticas, de aptidão silvo-pastoril, as espécies florestais desempenham um papel fundamental na 

compartimentação e mesmo em soluções de pastagens sob coberto. 
10 A altitude impõe grandes limitações à expansão florestal. 
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II. Caracterização sócio económica do AVE 
 

1. População 
 

Segundo os censos de 2001 (INE 2001) residem no Ave 674 248 habitantes, o que representa 

6,5% da população total portuguesa. Guimarães e Famalicão, com 159 576 e 127 567 

habitantes, são os concelhos mais populosos, enquanto Mondim de Basto surge como o 

concelho menos povoado, com 8 573 habitantes.  

Se tivermos em conta a evolução da população residente nos dois últimos recenseamentos 

(1991, 2001) (fig. 11), é possível verificar dinâmicas demográficas bastante distintas. 

 

 
Figura 11. Ave: evolução da população residente (1991-2001) 

(fonte: INE, 2001) 

 

Com exceção dos concelhos de Mondim de Basto e Vieira do Minho, todos os concelhos do Ave 

viram a sua população aumentar no período 1991-2001. No total dos 10 concelhos, entre perdas 

e ganhos, verifica-se um aumento de 62 664 habitantes, ou seja, um aumento de 9,3%. 

Este apreciável dinamismo demográfico gerou uma das maiores concentrações humanas de 

Portugal, e sem dúvida uma das mais antigas. Atualmente, o Ave possui uma densidade 

demográfica que ronda os 406 hab/km2. No entanto, as diferenças inter-concelhias (fig. 12) 

mostram realidades diferentes, havendo uma relação inversa entre a orografia e a densidade 

populacional, aumentado, esta de Este para Oeste. 
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II. Caracterização sócio económica do AVE 
 

1. População 
 

Segundo os censos de 2001 (INE 2001) residem na área de estudo do projeto 674 248 

habitantes, o que representa 6,5% da população total portuguesa. Guimarães e Famalicão, com 

159 576 e 127 567 habitantes, são os concelhos mais populosos, enquanto Mondim de Basto 

surge como o concelho menos povoado, com 8 573 habitantes.  

Se tivermos em conta a evolução da população residente nos dois últimos recenseamentos 

(1991, 2001) (fig. 11), é possível verificar dinâmicas demográficas bastante distintas. 

 

 
Figura 11. Ave: evolução da população residente (1991-2001) 

(fonte: INE, 2001) 

 

Com exceção dos concelhos de Mondim de Basto e Vieira do Minho, todos os concelhos do Ave 

viram a sua população aumentar no período 1991-2001. No total dos 10 concelhos, entre perdas 

e ganhos, verifica-se um aumento de 62 664 habitantes, ou seja, um aumento de 9,3%. 

Este apreciável dinamismo demográfico gerou uma das maiores concentrações humanas de 

Portugal, e sem dúvida uma das mais antigas. Atualmente, o Ave possui uma densidade 

demográfica que ronda os 406 hab/km2. No entanto, as diferenças inter-concelhias (fig. 12) 

mostram realidades diferentes, havendo uma relação inversa entre a orografia e a densidade 

populacional, aumentado, esta de Este para Oeste. 
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Figura 12. Ave: densidade populacional (hab/km2) (2008) 

 

No Ave, tendo por base a densidade populacional, é possível individualizar 3 grupos de 

concelhos: 

 Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto (densidade populacional 

inferior a 100 hab/km2); 

 Póvoa de Lanhoso e Fafe (densidade populacional entre 100 e 500 hab/km2); 

 Guimarães, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa (densidade populacional 

superior a 500 hab/km2). 
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Fotografia 9. Ave: população 
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Figura 12. Ave: densidade populacional (hab/km2) (2008) 

 

No Ave, tendo por base a densidade populacional, é possível individualizar 3 grupos de 

concelhos: 

 Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto (densidade populacional 

inferior a 100 hab/km2); 

 Póvoa de Lanhoso e Fafe (densidade populacional entre 100 e 500 hab/km2); 

 Guimarães, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa (densidade populacional 

superior a 500 hab/km2). 
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Fotografia 9. Ave: população 
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Figura 12. Ave: densidade populacional (hab/km2) (2008) 

 

No Ave, tendo por base a densidade populacional, é possível individualizar 3 grupos de 

concelhos: 

 Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto (densidade populacional 

inferior a 100 hab/km2); 

 Póvoa de Lanhoso e Fafe (densidade populacional entre 100 e 500 hab/km2); 

 Guimarães, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa (densidade populacional 

superior a 500 hab/km2). 
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Fotografia 9. Ave: população 
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Figura 12. Ave: densidade populacional (hab/km2) (2008) 

 

No Ave, tendo por base a densidade populacional, é possível individualizar 3 grupos de 

concelhos: 

 Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto (densidade populacional 

inferior a 100 hab/km2); 

 Póvoa de Lanhoso e Fafe (densidade populacional entre 100 e 500 hab/km2); 

 Guimarães, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa (densidade populacional 

superior a 500 hab/km2). 
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Fotografia 9. Ave: população 
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2. Agricultura 
 

Entre os vários fatores humanos e físicos de distribuição da população do Ave, há que destacar a 

organização agrária típica da paisagem minhota onde domina a pequena e média propriedade e 

a pequena exploração, exceto nas serras onde as pastagens cobrem as alturas desarborizadas. 

A vida rural representa um elemento preponderante das paisagens e é um fator complementar da 

economia familiar.  

A ocupação do solo compreende a policultura a que o campo de milho serve de núcleo, o que 

levou O. Ribeiro a designar aquelas parcelas por “campos-prados”. A policultura regada 

tradicionalmente, relacionada com condições naturais favoráveis (solos de boa qualidade e água 

abundante) tem exigências que implicam a reduzida dimensão das explorações (mão-de-obra 

que permita fazer face a múltiplos trabalhos, instalações de rega que é necessário manter 

funcionais, limitações da área que servem, num quadro familiar). A propriedade tende assim para 

a fragmentação (fot. 10). 

 

 
Fotografia 10. Ave: campos agrícolas 

 

No entanto, a partir dos anos 60 do século passado, a ruralidade no Ave sofreu importantes 

transformações na sua estruturação territorial. Uma das mais significativas foi, sem dúvida, o 

importante decréscimo do número de explorações agrícolas (fig. 13). 
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Figura 13. Ave: variação do número de explorações agrícolas (1989-1999) 

(fonte: INE) 

 

A mesma tendência se verifica no que diz respeito à área ocupada, mas com variações 

significativas em termos espaciais (fig. 14), acompanhada por uma drástica redução da 

população agrícola. Estas situações, embora diversas, confirmam a importância do 

emparcelamento rural demonstrado pelo aumento da área média da exploração agrícola no Ave 

– passou de 2,1 ha, em 1989, para 6 ha em 1999. 

 

 
Figura 14. Ave: variação da Superfície Agrícola Utilizável (hectares) (1989-1999) 

(fonte: INE) 
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2. Agricultura 
 

Entre os vários fatores humanos e físicos de distribuição da população do Ave, há que destacar a 

organização agrária típica da paisagem minhota onde domina a pequena e média propriedade e 

a pequena exploração, exceto nas serras onde as pastagens cobrem as alturas desarborizadas. 

A vida rural representa um elemento preponderante das paisagens e é um fator complementar da 

economia familiar.  

A ocupação do solo compreende a policultura a que o campo de milho serve de núcleo, o que 

levou O. Ribeiro a designar aquelas parcelas por “campos-prados”. A policultura regada 

tradicionalmente, relacionada com condições naturais favoráveis (solos de boa qualidade e água 

abundante) tem exigências que implicam a reduzida dimensão das explorações (mão-de-obra 

que permita fazer face a múltiplos trabalhos, instalações de rega que é necessário manter 

funcionais, limitações da área que servem, num quadro familiar). A propriedade tende assim para 

a fragmentação (fot. 10). 

 

 
Fotografia 10. Ave: campos agrícolas 

 

No entanto, a partir dos anos 60 do século passado, a ruralidade no Ave sofreu importantes 

transformações na sua estruturação territorial. Uma das mais significativas foi, sem dúvida, o 

importante decréscimo do número de explorações agrícolas (fig. 13). 
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Figura 13. Ave: variação do número de explorações agrícolas (1989-1999) 

(fonte: INE) 

 

A mesma tendência se verifica no que diz respeito à área ocupada, mas com variações 

significativas em termos espaciais (fig. 14), acompanhada por uma drástica redução da 

população agrícola. Estas situações, embora diversas, confirmam a importância do 

emparcelamento rural demonstrado pelo aumento da área média da exploração agrícola no Ave 

– passou de 2,1 ha, em 1989, para 6 ha em 1999. 

 

 
Figura 14. Ave: variação da Superfície Agrícola Utilizável (hectares) (1989-1999) 
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2. Agricultura 
 

Entre os vários fatores humanos e físicos de distribuição da população do Ave, há que destacar a 

organização agrária típica da paisagem minhota onde domina a pequena e média propriedade e 

a pequena exploração, exceto nas serras onde as pastagens cobrem as alturas desarborizadas. 

A vida rural representa um elemento preponderante das paisagens e é um fator complementar da 

economia familiar.  

A ocupação do solo compreende a policultura a que o campo de milho serve de núcleo, o que 

levou O. Ribeiro a designar aquelas parcelas por “campos-prados”. A policultura regada 

tradicionalmente, relacionada com condições naturais favoráveis (solos de boa qualidade e água 

abundante) tem exigências que implicam a reduzida dimensão das explorações (mão-de-obra 

que permita fazer face a múltiplos trabalhos, instalações de rega que é necessário manter 

funcionais, limitações da área que servem, num quadro familiar). A propriedade tende assim para 

a fragmentação (fot. 10). 

 

 
Fotografia 10. Ave: campos agrícolas 

 

No entanto, a partir dos anos 60 do século passado, a ruralidade no Ave sofreu importantes 

transformações na sua estruturação territorial. Uma das mais significativas foi, sem dúvida, o 

importante decréscimo do número de explorações agrícolas (fig. 13). 
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Figura 13. Ave: variação do número de explorações agrícolas (1989-1999) 

(fonte: INE) 

 

A mesma tendência se verifica no que diz respeito à área ocupada, mas com variações 

significativas em termos espaciais (fig. 14), acompanhada por uma drástica redução da 

população agrícola. Estas situações, embora diversas, confirmam a importância do 

emparcelamento rural demonstrado pelo aumento da área média da exploração agrícola no Ave 

– passou de 2,1 ha, em 1989, para 6 ha em 1999. 

 

 
Figura 14. Ave: variação da Superfície Agrícola Utilizável (hectares) (1989-1999) 

(fonte: INE) 
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Nas últimas décadas, desenvolveram-se formas muito variadas de rurbanização e de peri-

urbanização que cobrem espaços cada vez mais vastos onde o povoamento tradicional era já do 

tipo muito disseminado: as fábricas e as casas de residências modernas instalaram-se entre as 

velhas casas rurais enquanto novas vias de comunicação vão sendo abertas. O exemplo mais 

significativo observa-se no vale do Rio Ave onde se assiste ao desenvolvimento de uma 

dispersão linear que corre na base das encostas, deixando largos espaços intercalares para as 

atividades rurais (RIBEIRO, 1987: 897). 
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3. Paisagem e Floresta 
 

No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as de 

maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e intensidade do 

período de secura estival. Era nestas áreas que ocorriam as espécies mais nobres, como o 

carvalho-alvarinho ou o ácer, e onde, atualmente o pinheiro-bravo e o eucalipto encontram as 

melhores condições de crescimento (A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA, 2003). 

A área florestal no Ave é representativa dessa realidade, apresentando atualmente 45,6% da sua 

área com pinheiro-bravo, 35,1% com eucaliptos e 9,1% com carvalhos (fig. 15 e fot. 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 15. Ave: distribuição (%) da floresta, por espécie florestal  

(fonte: AFN) 
 

Estamos perante um território muito humanizado, onde a organização da paisagem apresenta 

contrastes acentuados, o que não impede de, ecologicamente, existir um sistema unitário, 

caracterizado pela fisionomia da sua paisagem, pelo conjunto de espécies que o habitam e pelas 

estratégias adaptativas próprias, diferentes do restante País. 

Assim, a área geográfica correspondente ao Ave apresenta sistemas paisagísticos muito 

contrastados, resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições 

físicas particulares, quer em termos de relevo, quer especialmente em termos de clima. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação, é um excelente testemunho das condições 

edafo-climáticas e da ação antrópica de uma dada região. 
 

carvalhos

castanheiro

eucalipto

outras folhosas

outras resinosas

pinheiro-bravo

pinheiro-manso

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% 

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

36 | A d a p t a c l i m a  

Nas últimas décadas, desenvolveram-se formas muito variadas de rurbanização e de peri-

urbanização que cobrem espaços cada vez mais vastos onde o povoamento tradicional era já do 

tipo muito disseminado: as fábricas e as casas de residências modernas instalaram-se entre as 

velhas casas rurais enquanto novas vias de comunicação vão sendo abertas. O exemplo mais 

significativo observa-se no vale do Rio Ave onde se assiste ao desenvolvimento de uma 

dispersão linear que corre na base das encostas, deixando largos espaços intercalares para as 

atividades rurais (RIBEIRO, 1987: 897). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 | A d a p t a c l i m a  

3. Paisagem e Floresta 
 

No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as de 

maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e intensidade do 

período de secura estival. Era nestas áreas que ocorriam as espécies mais nobres, como o 

carvalho-alvarinho ou o ácer, e onde, atualmente o pinheiro-bravo e o eucalipto encontram as 

melhores condições de crescimento (A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA, 2003). 

A área florestal no Ave é representativa dessa realidade, apresentando atualmente 45,6% da sua 

área com pinheiro-bravo, 35,1% com eucaliptos e 9,1% com carvalhos (fig. 15 e fot. 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 15. Ave: distribuição (%) da floresta, por espécie florestal  

(fonte: AFN) 
 

Estamos perante um território muito humanizado, onde a organização da paisagem apresenta 

contrastes acentuados, o que não impede de, ecologicamente, existir um sistema unitário, 

caracterizado pela fisionomia da sua paisagem, pelo conjunto de espécies que o habitam e pelas 

estratégias adaptativas próprias, diferentes do restante País. 

Assim, a área geográfica correspondente ao Ave apresenta sistemas paisagísticos muito 

contrastados, resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições 

físicas particulares, quer em termos de relevo, quer especialmente em termos de clima. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação, é um excelente testemunho das condições 

edafo-climáticas e da ação antrópica de uma dada região. 
 

carvalhos

castanheiro

eucalipto

outras folhosas

outras resinosas

pinheiro-bravo

pinheiro-manso

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% 

40



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

36 | A d a p t a c l i m a  

Nas últimas décadas, desenvolveram-se formas muito variadas de rurbanização e de peri-

urbanização que cobrem espaços cada vez mais vastos onde o povoamento tradicional era já do 

tipo muito disseminado: as fábricas e as casas de residências modernas instalaram-se entre as 

velhas casas rurais enquanto novas vias de comunicação vão sendo abertas. O exemplo mais 

significativo observa-se no vale do Rio Ave onde se assiste ao desenvolvimento de uma 

dispersão linear que corre na base das encostas, deixando largos espaços intercalares para as 

atividades rurais (RIBEIRO, 1987: 897). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 | A d a p t a c l i m a  

3. Paisagem e Floresta 
 

No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as de 

maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e intensidade do 

período de secura estival. Era nestas áreas que ocorriam as espécies mais nobres, como o 

carvalho-alvarinho ou o ácer, e onde, atualmente o pinheiro-bravo e o eucalipto encontram as 

melhores condições de crescimento (A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA, 2003). 

A área florestal no Ave é representativa dessa realidade, apresentando atualmente 45,6% da sua 

área com pinheiro-bravo, 35,1% com eucaliptos e 9,1% com carvalhos (fig. 15 e fot. 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 15. Ave: distribuição (%) da floresta, por espécie florestal  

(fonte: AFN) 
 

Estamos perante um território muito humanizado, onde a organização da paisagem apresenta 

contrastes acentuados, o que não impede de, ecologicamente, existir um sistema unitário, 

caracterizado pela fisionomia da sua paisagem, pelo conjunto de espécies que o habitam e pelas 

estratégias adaptativas próprias, diferentes do restante País. 

Assim, a área geográfica correspondente ao Ave apresenta sistemas paisagísticos muito 

contrastados, resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições 

físicas particulares, quer em termos de relevo, quer especialmente em termos de clima. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação, é um excelente testemunho das condições 

edafo-climáticas e da ação antrópica de uma dada região. 
 

carvalhos

castanheiro

eucalipto

outras folhosas

outras resinosas

pinheiro-bravo

pinheiro-manso

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% 

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

36 | A d a p t a c l i m a  

Nas últimas décadas, desenvolveram-se formas muito variadas de rurbanização e de peri-

urbanização que cobrem espaços cada vez mais vastos onde o povoamento tradicional era já do 

tipo muito disseminado: as fábricas e as casas de residências modernas instalaram-se entre as 

velhas casas rurais enquanto novas vias de comunicação vão sendo abertas. O exemplo mais 

significativo observa-se no vale do Rio Ave onde se assiste ao desenvolvimento de uma 

dispersão linear que corre na base das encostas, deixando largos espaços intercalares para as 

atividades rurais (RIBEIRO, 1987: 897). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 | A d a p t a c l i m a  

3. Paisagem e Floresta 
 

No que respeita à floresta, sabe-se que em Portugal as áreas de influência atlântica são as de 

maior produtividade florestal, determinada principalmente pela menor duração e intensidade do 

período de secura estival. Era nestas áreas que ocorriam as espécies mais nobres, como o 

carvalho-alvarinho ou o ácer, e onde, atualmente o pinheiro-bravo e o eucalipto encontram as 

melhores condições de crescimento (A. V. CORREIA e A. C. OLIVEIRA, 2003). 

A área florestal no Ave é representativa dessa realidade, apresentando atualmente 45,6% da sua 

área com pinheiro-bravo, 35,1% com eucaliptos e 9,1% com carvalhos (fig. 15 e fot. 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 15. Ave: distribuição (%) da floresta, por espécie florestal  

(fonte: AFN) 
 

Estamos perante um território muito humanizado, onde a organização da paisagem apresenta 

contrastes acentuados, o que não impede de, ecologicamente, existir um sistema unitário, 

caracterizado pela fisionomia da sua paisagem, pelo conjunto de espécies que o habitam e pelas 

estratégias adaptativas próprias, diferentes do restante País. 

Assim, a área geográfica correspondente ao Ave apresenta sistemas paisagísticos muito 

contrastados, resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições 

físicas particulares, quer em termos de relevo, quer especialmente em termos de clima. 

Elemento fundamental da paisagem, a vegetação, é um excelente testemunho das condições 

edafo-climáticas e da ação antrópica de uma dada região. 
 

carvalhos

castanheiro

eucalipto

outras folhosas

outras resinosas

pinheiro-bravo

pinheiro-manso

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
% 

41



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

38 | A d a p t a c l i m a  

 
Fotografia 11. Ave: pinhal 

 

 
Fotografia 12. Ave: eucaliptal 

 

Assim, em termos edáficos, o Vale do Ave caracteriza-se pela existência de solos com boa 

aptidão agrícola, de altas densidades populacionais e pela elevada concentração industrial, com 

todos os usos do solo muito disseminados na paisagem. Predominam os antropossolos seguidos 

dos regossolos, dos cambissolos e dos leptossolos. 
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Fotografia 13. Ave: carvalhal 

 

Neste contexto geográfico, recorrendo às unidades paisagísticas básicas, podem distinguir-se 

seis tipos básicos de utilização do terreno (GOMES 2001): 

• os sistemas agrícolas de planície, correspondentes à paisagem das terras 

baixas, de povoamento disperso; 

• os sistemas agrícolas de montanha, em que as povoações surgem 

agrupadas; 

• os sistemas urbanizados; 

• os sistemas de tipo inculto, compostos fundamentalmente por matos mais 

ou menos degradados e incluindo também regiões de solo esquelético e de 

rocha nua; 

• florestas de plantação, com predomínio do pinheiro-marítimo (Pinus 

pinaster) e do eucalipto (Eucalyptus globulos); 

• florestas de caducifólias, dominadas pelo carvalho-alvarinho (Quercus 

robur) e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica), correspondentes a 

manchas espontâneas ou sub-espontâneas. 
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aptidão agrícola, de altas densidades populacionais e pela elevada concentração industrial, com 

todos os usos do solo muito disseminados na paisagem. Predominam os antropossolos seguidos 

dos regossolos, dos cambissolos e dos leptossolos. 
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Fotografia 13. Ave: carvalhal 

 

Neste contexto geográfico, recorrendo às unidades paisagísticas básicas, podem distinguir-se 

seis tipos básicos de utilização do terreno (GOMES 2001): 

• os sistemas agrícolas de planície, correspondentes à paisagem das terras 

baixas, de povoamento disperso; 

• os sistemas agrícolas de montanha, em que as povoações surgem 

agrupadas; 

• os sistemas urbanizados; 

• os sistemas de tipo inculto, compostos fundamentalmente por matos mais 

ou menos degradados e incluindo também regiões de solo esquelético e de 

rocha nua; 

• florestas de plantação, com predomínio do pinheiro-marítimo (Pinus 

pinaster) e do eucalipto (Eucalyptus globulos); 

• florestas de caducifólias, dominadas pelo carvalho-alvarinho (Quercus 

robur) e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica), correspondentes a 

manchas espontâneas ou sub-espontâneas. 
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3.1. Incêndios florestais 
3.1.1. Evolução temporal do número de ocorrências e das áreas ardidas 

 
No que concerne à evolução do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas ardidas 

no Ave (considerado o conjunto dos 10 concelhos) (Anexo I) verifica-se um elevado número de 

deflagrações, que se traduz num total de 56473 ocorrências, no período entre 1980 e 2009, 

representando 10% do total das ocorrências verificadas a nível nacional. Já no que diz respeito à 

área ardida total registada, no mesmo período, contabilizaram-se 108836 hectares, corresponde 

a 3% da área ardida total registada ao nível do país11. 

 

 
Fotografia 14. Ave: incêndio florestal 

 

Ao analisarmos a evolução anual do número de ocorrências no período considerado (1980-

2009), podemos verificar que a década de 80 regista os valores mais reduzidos, verificando-se 

no final da década, no ano de 1989, um aumento de 93% do número de deflagrações 

relativamente ao ano anterior, sendo que a partir deste ano o número de ocorrências foi sempre 

superior a 1000. Os anos de 1995, 1998 e 2005 foram aqueles que registaram o maior número 

de ocorrências, 3540, 4110 e 3830, respetivamente, destacando-se o ano de 1998, como aquele 

com mais deflagrações no período considerado. 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação de sentido positivo 

entre o número de ocorrências e a evolução temporal, ou seja, verifica-se, a longo prazo, uma 

tendência para o aumento das referidas ocorrências. O quadrado de coeficiente de correlação 

                                                 
11 A área dos dez concelhos considerados corresponde a 1,87% do total da área de Portugal Continental (6,5% da 

população total), sendo 1,07% deste território área florestal/silvestre. 
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(R2) indica-nos que 50,8% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal 

(fig. 16). 

 

 
Figura 16. Ave: evolução do número anual de ocorrências (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Relativamente às áreas ardidas no Ave (1980-2009), a década de 80 representa, também neste 

caso, os valores mínimos registados, com os anos de 1983, 1986 e 1988 a apresentarem os 

valores mínimos da série (157, 32 e 354 hectares), com exceção do ano de 1989 (9150 hectares) 

que marca um período de viragem no que respeita à evolução da área ardida. Pela análise dos 

dados importa destacar o ano de 2005, com um total de área ardida de 15352 hectares, 

representando assim o valor máximo da série. 

 

 
Figura 17. Ave: evolução da área ardida total (hectares) (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 
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3.1. Incêndios florestais 
3.1.1. Evolução temporal do número de ocorrências e das áreas ardidas 

 
No que concerne à evolução do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas ardidas 

no Ave (considerado o conjunto dos 10 concelhos) (Anexo I) verifica-se um elevado número de 

deflagrações, que se traduz num total de 56473 ocorrências, no período entre 1980 e 2009, 

representando 10% do total das ocorrências verificadas a nível nacional. Já no que diz respeito à 

área ardida total registada, no mesmo período, contabilizaram-se 108836 hectares, corresponde 

a 3% da área ardida total registada ao nível do país11. 

 

 
Fotografia 14. Ave: incêndio florestal 

 

Ao analisarmos a evolução anual do número de ocorrências no período considerado (1980-

2009), podemos verificar que a década de 80 regista os valores mais reduzidos, verificando-se 

no final da década, no ano de 1989, um aumento de 93% do número de deflagrações 

relativamente ao ano anterior, sendo que a partir deste ano o número de ocorrências foi sempre 

superior a 1000. Os anos de 1995, 1998 e 2005 foram aqueles que registaram o maior número 

de ocorrências, 3540, 4110 e 3830, respetivamente, destacando-se o ano de 1998, como aquele 

com mais deflagrações no período considerado. 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação de sentido positivo 

entre o número de ocorrências e a evolução temporal, ou seja, verifica-se, a longo prazo, uma 

tendência para o aumento das referidas ocorrências. O quadrado de coeficiente de correlação 

                                                 
11 A área dos dez concelhos considerados corresponde a 1,87% do total da área de Portugal Continental (6,5% da 

população total), sendo 1,07% deste território área florestal/silvestre. 
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(R2) indica-nos que 50,8% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal 

(fig. 16). 

 

 
Figura 16. Ave: evolução do número anual de ocorrências (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Relativamente às áreas ardidas no Ave (1980-2009), a década de 80 representa, também neste 

caso, os valores mínimos registados, com os anos de 1983, 1986 e 1988 a apresentarem os 

valores mínimos da série (157, 32 e 354 hectares), com exceção do ano de 1989 (9150 hectares) 

que marca um período de viragem no que respeita à evolução da área ardida. Pela análise dos 

dados importa destacar o ano de 2005, com um total de área ardida de 15352 hectares, 

representando assim o valor máximo da série. 

 

 
Figura 17. Ave: evolução da área ardida total (hectares) (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 
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3.1. Incêndios florestais 
3.1.1. Evolução temporal do número de ocorrências e das áreas ardidas 

 
No que concerne à evolução do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas ardidas 

no Ave (considerado o conjunto dos 10 concelhos) (Anexo I) verifica-se um elevado número de 

deflagrações, que se traduz num total de 56473 ocorrências, no período entre 1980 e 2009, 

representando 10% do total das ocorrências verificadas a nível nacional. Já no que diz respeito à 

área ardida total registada, no mesmo período, contabilizaram-se 108836 hectares, corresponde 

a 3% da área ardida total registada ao nível do país11. 

 

 
Fotografia 14. Ave: incêndio florestal 

 

Ao analisarmos a evolução anual do número de ocorrências no período considerado (1980-

2009), podemos verificar que a década de 80 regista os valores mais reduzidos, verificando-se 

no final da década, no ano de 1989, um aumento de 93% do número de deflagrações 

relativamente ao ano anterior, sendo que a partir deste ano o número de ocorrências foi sempre 

superior a 1000. Os anos de 1995, 1998 e 2005 foram aqueles que registaram o maior número 

de ocorrências, 3540, 4110 e 3830, respetivamente, destacando-se o ano de 1998, como aquele 

com mais deflagrações no período considerado. 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação de sentido positivo 

entre o número de ocorrências e a evolução temporal, ou seja, verifica-se, a longo prazo, uma 

tendência para o aumento das referidas ocorrências. O quadrado de coeficiente de correlação 

                                                 
11 A área dos dez concelhos considerados corresponde a 1,87% do total da área de Portugal Continental (6,5% da 

população total), sendo 1,07% deste território área florestal/silvestre. 
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(R2) indica-nos que 50,8% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal 

(fig. 16). 

 

 
Figura 16. Ave: evolução do número anual de ocorrências (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Relativamente às áreas ardidas no Ave (1980-2009), a década de 80 representa, também neste 

caso, os valores mínimos registados, com os anos de 1983, 1986 e 1988 a apresentarem os 

valores mínimos da série (157, 32 e 354 hectares), com exceção do ano de 1989 (9150 hectares) 

que marca um período de viragem no que respeita à evolução da área ardida. Pela análise dos 

dados importa destacar o ano de 2005, com um total de área ardida de 15352 hectares, 

representando assim o valor máximo da série. 

 

 
Figura 17. Ave: evolução da área ardida total (hectares) (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 
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3.1. Incêndios florestais 
3.1.1. Evolução temporal do número de ocorrências e das áreas ardidas 

 
No que concerne à evolução do número de ocorrências de incêndios florestais e áreas ardidas 

no Ave (considerado o conjunto dos 10 concelhos) (Anexo I) verifica-se um elevado número de 

deflagrações, que se traduz num total de 56473 ocorrências, no período entre 1980 e 2009, 

representando 10% do total das ocorrências verificadas a nível nacional. Já no que diz respeito à 

área ardida total registada, no mesmo período, contabilizaram-se 108836 hectares, corresponde 

a 3% da área ardida total registada ao nível do país11. 

 

 
Fotografia 14. Ave: incêndio florestal 

 

Ao analisarmos a evolução anual do número de ocorrências no período considerado (1980-

2009), podemos verificar que a década de 80 regista os valores mais reduzidos, verificando-se 

no final da década, no ano de 1989, um aumento de 93% do número de deflagrações 

relativamente ao ano anterior, sendo que a partir deste ano o número de ocorrências foi sempre 

superior a 1000. Os anos de 1995, 1998 e 2005 foram aqueles que registaram o maior número 

de ocorrências, 3540, 4110 e 3830, respetivamente, destacando-se o ano de 1998, como aquele 

com mais deflagrações no período considerado. 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação de sentido positivo 

entre o número de ocorrências e a evolução temporal, ou seja, verifica-se, a longo prazo, uma 

tendência para o aumento das referidas ocorrências. O quadrado de coeficiente de correlação 

                                                 
11 A área dos dez concelhos considerados corresponde a 1,87% do total da área de Portugal Continental (6,5% da 

população total), sendo 1,07% deste território área florestal/silvestre. 
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(R2) indica-nos que 50,8% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal 

(fig. 16). 

 

 
Figura 16. Ave: evolução do número anual de ocorrências (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Relativamente às áreas ardidas no Ave (1980-2009), a década de 80 representa, também neste 

caso, os valores mínimos registados, com os anos de 1983, 1986 e 1988 a apresentarem os 

valores mínimos da série (157, 32 e 354 hectares), com exceção do ano de 1989 (9150 hectares) 

que marca um período de viragem no que respeita à evolução da área ardida. Pela análise dos 

dados importa destacar o ano de 2005, com um total de área ardida de 15352 hectares, 

representando assim o valor máximo da série. 

 

 
Figura 17. Ave: evolução da área ardida total (hectares) (1980 e 2009) 

(fonte: AFN, 2010) 
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É de realçar também aqui a tendência de diminuição da área ardida nos anos de 2006, 2007 e 

2008, com valores inferiores a 5000 hectares, sendo que o ano de 2009, com um total de 8854 

hectares de área queimada, vem contrariar essa tendência (fig. 17). 

A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações anuais, entre 

os 18 hectares (registados no ano de 1986), que representa o valor mínimo da série, e os 7921 

hectares (em 2005), valor máximo da série, constituindo este um ano de exceção por apresentar 

valores anormalmente elevados no contexto de Ave (fig. 18). 

 

 
Figura 18. Ave: evolução da área ardida de povoamentos (hectares) (1980-2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação positiva entre a área 

ardida de povoamentos e a evolução temporal, verificando-se uma tendência para o aumento da 

referida área ardida ao longo dos anos. O quadrado de coeficiente de correlação (R2) indica-nos 

que 13,3% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal. 

No que respeita à área de matos ardida anualmente, esta caracteriza-se por uma variação ao 

longo dos anos, entre os 15 hectares, atingidos em 1986, e os 7430 hectares, em 2005. Verifica-

se que desde 1980 apenas 10 anos registaram valores de área ardida de matos inferiores a 1000 

hectares. Observa-se que existe também para a área ardida de matos uma tendência a longo 

prazo para o aumento desta, com uma correlação entre a evolução temporal e as referidas áreas 

ardidas (R2) de 26,6% (fig. 19). 
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Figura 19. Ave: evolução da área ardida de matos (hectares) (1980-2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Concluindo, observa-se uma variabilidade anual das áreas ardidas (povoamentos e matos), 

assim como das ocorrências de incêndios florestais, apesar da tendência a longo prazo para o 

aumento do número de ocorrências e da área ardida, com as áreas ardidas de mato a 

contribuírem mais do que as de povoamento (+ 21330 hectares) (fig. 20). 

 

 
Figura 20. Ave: evolução do número anual de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida total (povoamentos e matos) (hectares) (1980 e 2009) 
(fonte: AFN, 2010) 
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É de realçar também aqui a tendência de diminuição da área ardida nos anos de 2006, 2007 e 

2008, com valores inferiores a 5000 hectares, sendo que o ano de 2009, com um total de 8854 

hectares de área queimada, vem contrariar essa tendência (fig. 17). 

A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações anuais, entre 

os 18 hectares (registados no ano de 1986), que representa o valor mínimo da série, e os 7921 

hectares (em 2005), valor máximo da série, constituindo este um ano de exceção por apresentar 

valores anormalmente elevados no contexto de Ave (fig. 18). 

 

 
Figura 18. Ave: evolução da área ardida de povoamentos (hectares) (1980-2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação positiva entre a área 

ardida de povoamentos e a evolução temporal, verificando-se uma tendência para o aumento da 

referida área ardida ao longo dos anos. O quadrado de coeficiente de correlação (R2) indica-nos 

que 13,3% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal. 

No que respeita à área de matos ardida anualmente, esta caracteriza-se por uma variação ao 

longo dos anos, entre os 15 hectares, atingidos em 1986, e os 7430 hectares, em 2005. Verifica-

se que desde 1980 apenas 10 anos registaram valores de área ardida de matos inferiores a 1000 

hectares. Observa-se que existe também para a área ardida de matos uma tendência a longo 

prazo para o aumento desta, com uma correlação entre a evolução temporal e as referidas áreas 

ardidas (R2) de 26,6% (fig. 19). 
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Figura 19. Ave: evolução da área ardida de matos (hectares) (1980-2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Concluindo, observa-se uma variabilidade anual das áreas ardidas (povoamentos e matos), 

assim como das ocorrências de incêndios florestais, apesar da tendência a longo prazo para o 

aumento do número de ocorrências e da área ardida, com as áreas ardidas de mato a 

contribuírem mais do que as de povoamento (+ 21330 hectares) (fig. 20). 

 

 
Figura 20. Ave: evolução do número anual de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida total (povoamentos e matos) (hectares) (1980 e 2009) 
(fonte: AFN, 2010) 
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É de realçar também aqui a tendência de diminuição da área ardida nos anos de 2006, 2007 e 

2008, com valores inferiores a 5000 hectares, sendo que o ano de 2009, com um total de 8854 

hectares de área queimada, vem contrariar essa tendência (fig. 17). 

A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações anuais, entre 

os 18 hectares (registados no ano de 1986), que representa o valor mínimo da série, e os 7921 

hectares (em 2005), valor máximo da série, constituindo este um ano de exceção por apresentar 

valores anormalmente elevados no contexto de Ave (fig. 18). 

 

 
Figura 18. Ave: evolução da área ardida de povoamentos (hectares) (1980-2009) 

(fonte: AFN, 2010) 

 

Através da linha de tendência linear observa-se que existe uma correlação positiva entre a área 

ardida de povoamentos e a evolução temporal, verificando-se uma tendência para o aumento da 

referida área ardida ao longo dos anos. O quadrado de coeficiente de correlação (R2) indica-nos 

que 13,3% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal. 

No que respeita à área de matos ardida anualmente, esta caracteriza-se por uma variação ao 

longo dos anos, entre os 15 hectares, atingidos em 1986, e os 7430 hectares, em 2005. Verifica-

se que desde 1980 apenas 10 anos registaram valores de área ardida de matos inferiores a 1000 

hectares. Observa-se que existe também para a área ardida de matos uma tendência a longo 

prazo para o aumento desta, com uma correlação entre a evolução temporal e as referidas áreas 

ardidas (R2) de 26,6% (fig. 19). 
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É de realçar também aqui a tendência de diminuição da área ardida nos anos de 2006, 2007 e 

2008, com valores inferiores a 5000 hectares, sendo que o ano de 2009, com um total de 8854 

hectares de área queimada, vem contrariar essa tendência (fig. 17). 

A evolução da área de povoamentos ardida anualmente é marcada por variações anuais, entre 

os 18 hectares (registados no ano de 1986), que representa o valor mínimo da série, e os 7921 

hectares (em 2005), valor máximo da série, constituindo este um ano de exceção por apresentar 

valores anormalmente elevados no contexto de Ave (fig. 18). 
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(fonte: AFN, 2010) 
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que 13,3% desse crescimento pode ser correlacionado com a evolução temporal. 

No que respeita à área de matos ardida anualmente, esta caracteriza-se por uma variação ao 

longo dos anos, entre os 15 hectares, atingidos em 1986, e os 7430 hectares, em 2005. Verifica-

se que desde 1980 apenas 10 anos registaram valores de área ardida de matos inferiores a 1000 

hectares. Observa-se que existe também para a área ardida de matos uma tendência a longo 

prazo para o aumento desta, com uma correlação entre a evolução temporal e as referidas áreas 

ardidas (R2) de 26,6% (fig. 19). 
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Os valores da área ardida e do número de ocorrências de um determinado ano não parecem 

influenciar os valores do ano seguinte (APIF/ISA, 2005). Este comportamento estocástico 

verificado pode ser em parte explicado pela variabilidade das características meteorológicas.  

 

3.1.2. Distribuição geográfica das áreas ardidas 
 

A distribuição das áreas ardidas no Ave não é uniforme. É marcada pela existência de uma 

diferença acentuada entre os concelhos do litoral e os do interior, que é bem visível quando se 

analisa a cartografia das áreas ardidas por concelho, entre 1990 e 2008, onde os concelhos do 

interior, montanhosos, com debilidades demográficas e um predomínio dos espaços silvestres 

sobre os restantes usos do solo, apresentam áreas ardidas mais extensas, como é o caso dos 

concelhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso e Fafe 

(fig. 21). 

 

 
Figura 21. Ave: repartição espacial das ocorrências (1990-2008) 

 

No entanto, é possível destacar ainda o sector Norte do concelho de Guimarães, bem como a 

área de fronteira entre Santo Tirso e a Trofa. 

Em termos anuais, podemos observar que se destacam os anos de 1995, 1998 e 2005 por 

apresentarem as mais extensas áreas ardidas, com expressão mais significativa nos concelhos 

montanhosos, referidos anteriormente (Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, 

Póvoa de Lanhoso e Fafe). 
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3.1.2.1. Recorrência de incêndios florestais 
 

Partindo da representação cartográfica da área ardida nos concelhos do Ave, no período 1990-

2008, é possível calcular e representar cartograficamente, com recurso ao software SIG ArcGIS 

da ESRI (Environmental Systems Research Institute), o número de vezes que cada área foi 

afetada pelo fogo (figura 22 e Anexo II). 

 

 
Figura 22. Ave: recorrência de incêndios florestais 

 

A cartografia relativa à distribuição espacial da recorrência das áreas ardidas nesta região 

confirma a elevada vulnerabilidade dos concelhos mais interiores, montanhosos, com debilidades 

demográficas e um predomínio dos espaços silvestres sobre os restantes usos do solo, 

destacando-se os concelhos de Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, que apresentam os 

valores mais elevados de recorrência de incêndios, e destes, destaca-se largamente Fafe, 

especialmente na chamada serra de Fafe. 

É ainda de realçar que esta região, no período de 19 anos em análise, apresenta áreas que 

foram percorridas pelo fogo 8 vezes, sendo este igualmente o grau máximo verificado para o 

território nacional, quando analisado, a esta mesma escala e com a mesma informação 

cartográfica. 

 

 
 

Figura 21. Ave: repartição espacial das áreas ardidas (1990-2008)
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foram percorridas pelo fogo 8 vezes, sendo este igualmente o grau máximo verificado para o 

território nacional, quando analisado, a esta mesma escala e com a mesma informação 

cartográfica. 
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Os valores da área ardida e do número de ocorrências de um determinado ano não parecem 

influenciar os valores do ano seguinte (APIF/ISA, 2005). Este comportamento estocástico 

verificado pode ser em parte explicado pela variabilidade das características meteorológicas.  

 

3.1.2. Distribuição geográfica das áreas ardidas 
 

A distribuição das áreas ardidas no Ave não é uniforme. É marcada pela existência de uma 

diferença acentuada entre os concelhos do litoral e os do interior, que é bem visível quando se 

analisa a cartografia das áreas ardidas por concelho, entre 1990 e 2008, onde os concelhos do 

interior, montanhosos, com debilidades demográficas e um predomínio dos espaços silvestres 

sobre os restantes usos do solo, apresentam áreas ardidas mais extensas, como é o caso dos 

concelhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso e Fafe 

(fig. 21 e anexo II). 

 

 
Figura 21. Ave: repartição espacial das ocorrências (1990-2008) 

 

No entanto, é possível destacar ainda o sector Norte do concelho de Guimarães, bem como a 

área de fronteira entre Santo Tirso e a Trofa. 

Em termos anuais, podemos observar que se destacam os anos de 1995, 1998 e 2005 por 

apresentarem as mais extensas áreas ardidas, com expressão mais significativa nos concelhos 

montanhosos, referidos anteriormente (Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, 

Póvoa de Lanhoso e Fafe). 
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3.1.2.1. Recorrência de incêndios florestais 
 

Partindo da representação cartográfica da área ardida nos concelhos do Ave, no período 1990-

2008, é possível calcular e representar cartograficamente, com recurso ao software SIG ArcGIS 

da ESRI (Environmental Systems Research Institute), o número de vezes que cada área foi 

afetada pelo fogo (figura 22 e Anexo II). 

 

 
Figura 22. Ave: recorrência de incêndios florestais 

 

A cartografia relativa à distribuição espacial da recorrência das áreas ardidas nesta região 

confirma a elevada vulnerabilidade dos concelhos mais interiores, montanhosos, com debilidades 

demográficas e um predomínio dos espaços silvestres sobre os restantes usos do solo, 

destacando-se os concelhos de Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, que apresentam os 

valores mais elevados de recorrência de incêndios, e destes, destaca-se largamente Fafe, 

especialmente na chamada serra de Fafe. 

É ainda de realçar que esta região, no período de 19 anos em análise, apresenta áreas que 

foram percorridas pelo fogo 8 vezes, sendo este igualmente o grau máximo verificado para o 

território nacional, quando analisado, a esta mesma escala e com a mesma informação 

cartográfica. 
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3.1.3. Grandes incêndios florestais 
 

Nos últimos anos, em Portugal continental, tem-se verificado um aumento médio quer do número 

quer da dimensão dos incêndios. Sendo considerados como ‘grandes incêndios’ por parte da 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) aqueles cuja área total afectada é igual ou superior a 100 

hectares. 

No Ave, no período 1996-2009, destacam-se os incêndios florestais inferiores a 1 hectare, que 

representam mais de 80% do total das ocorrências no conjunto dos anos analisados, seguindo-

se os incêndios entre 1 e 100 hectares com mais de 16% do total das ocorrências, representando 

os com dimensão superior a 100 hectares, ou seja, os grandes incêndios florestais, apenas 

0,22% do referido total (Tabela IV).  
 

Tabela IV. Ave: distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais, por 

classes de área ardida, entre 1996 e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 77,00 20,57 2,15 0,12 0,15 0,00 
1997 82,78 15,98 0,98 0,22 0,04 0,00 
1998 76,37 22,02 1,27 0,12 0,15 0,07 
1999 80,11 19,05 0,79 0,05 0,00 0,00 
2000 78,52 19,80 1,18 0,27 0,17 0,07 
2001 79,62 18,79 1,33 0,11 0,16 0,00 
2002 80,81 17,81 1,03 0,24 0,11 0,00 
2003 86,42 12,75 0,62 0,12 0,09 0,00 
2004 84,54 14,33 0,98 0,13 0,03 0,00 
2005 82,23 14,51 2,11 0,56 0,48 0,10 
2006 85,16 12,64 1,76 0,18 0,18 0,07 
2007 85,71 11,65 1,96 0,41 0,27 0,00 
2008 81,95 16,22 1,64 0,00 0,19 0,00 
2009 78,14 17,45 3,16 0,78 0,44 0,03 
Total 81,25 16,79 1,49 0,25 0,19 0,03 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Neste panorama destacam-se os anos de 2005 2009, em que os grandes incêndios foram 

responsáveis por 0,58% e 0,48% do total das ocorrências desses anos, respetivamente, e o ano 

de 1999, em que não se registou qualquer ocorrência de grandes incêndios (Tabela IV).  

Calculando a distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida em função da dimensão da área ardida na ocorrência para o conjunto dos concelhos 

considerados (Tabela V), verifica-se que, relativamente aos grandes incêndios florestais, estes, 

que representam apenas 0,22% do total das ocorrências, correspondem, no entanto, a 40,32% 

do total da área ardida, sendo que, 0,03% das ocorrências dizem respeito a incêndios com mais 
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de 500 hectares com uma percentagem de 16,80% de área ardida no conjunto dos concelhos do 

Ave no período considerado (1996-2009) (Tabela IV e V). 

 

  
Fotografia 15. Ave: grande incêndio florestal 

 

Tabela V. Ave: distribuição percentual da área ardida, por classes de área ardida, entre 1996 

e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 9,39 37,70 30,19 5,78 16,93 0,00 
1997 11,74 35,42 17,01 17,14 18,68 0,00 
1998 5,35 24,11 9,46 4,38 14,22 42,49 
1999 17,61 62,12 15,85 4,42 0,00 0,00 
2000 5,64 24,67 10,34 9,03 21,06 29,26 
2001 8,84 38,81 20,65 5,58 26,11 0,00 
2002 8,44 39,19 19,06 16,09 17,21 0,00 
2003 10,86 36,83 15,95 12,97 23,39 0,00 
2004 9,87 45,06 25,77 12,63 6,67 0,00 
2005 2,18 11,48 15,26 12,89 32,48 25,70 
2006 3,92 18,19 23,28 6,32 23,08 25,21 
2007 3,63 17,19 21,65 15,97 41,56 0,00 
2008 6,80 39,67 31,06 0,00 22,47 0,00 
2009 2,60 16,57 22,93 18,52 25,27 14,11 
Total 5,65 24,87 18,13 11,04 23,52 16,80 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Em oposição, os incêndios inferiores a 1 hectare, que correspondem a 81,25% do total das 

ocorrências, deram origem a 5,65% do total da área ardida no período em análise, sendo os 
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3.1.3. Grandes incêndios florestais 
 

Nos últimos anos, em Portugal continental, tem-se verificado um aumento médio quer do número 

quer da dimensão dos incêndios. Sendo considerados como ‘grandes incêndios’ por parte da 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) aqueles cuja área total afectada é igual ou superior a 100 

hectares. 

No Ave, no período 1996-2009, destacam-se os incêndios florestais inferiores a 1 hectare, que 

representam mais de 80% do total das ocorrências no conjunto dos anos analisados, seguindo-

se os incêndios entre 1 e 100 hectares com mais de 16% do total das ocorrências, representando 

os com dimensão superior a 100 hectares, ou seja, os grandes incêndios florestais, apenas 

0,22% do referido total (Tabela IV).  
 

Tabela IV. Ave: distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais, por 

classes de área ardida, entre 1996 e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 77,00 20,57 2,15 0,12 0,15 0,00 
1997 82,78 15,98 0,98 0,22 0,04 0,00 
1998 76,37 22,02 1,27 0,12 0,15 0,07 
1999 80,11 19,05 0,79 0,05 0,00 0,00 
2000 78,52 19,80 1,18 0,27 0,17 0,07 
2001 79,62 18,79 1,33 0,11 0,16 0,00 
2002 80,81 17,81 1,03 0,24 0,11 0,00 
2003 86,42 12,75 0,62 0,12 0,09 0,00 
2004 84,54 14,33 0,98 0,13 0,03 0,00 
2005 82,23 14,51 2,11 0,56 0,48 0,10 
2006 85,16 12,64 1,76 0,18 0,18 0,07 
2007 85,71 11,65 1,96 0,41 0,27 0,00 
2008 81,95 16,22 1,64 0,00 0,19 0,00 
2009 78,14 17,45 3,16 0,78 0,44 0,03 
Total 81,25 16,79 1,49 0,25 0,19 0,03 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Neste panorama destacam-se os anos de 2005 2009, em que os grandes incêndios foram 

responsáveis por 0,58% e 0,48% do total das ocorrências desses anos, respetivamente, e o ano 

de 1999, em que não se registou qualquer ocorrência de grandes incêndios (Tabela IV).  

Calculando a distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida em função da dimensão da área ardida na ocorrência para o conjunto dos concelhos 

considerados (Tabela V), verifica-se que, relativamente aos grandes incêndios florestais, estes, 

que representam apenas 0,22% do total das ocorrências, correspondem, no entanto, a 40,32% 

do total da área ardida, sendo que, 0,03% das ocorrências dizem respeito a incêndios com mais 
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de 500 hectares com uma percentagem de 16,80% de área ardida no conjunto dos concelhos do 

Ave no período considerado (1996-2009) (Tabela IV e V). 

 

  
Fotografia 15. Ave: grande incêndio florestal 

 

Tabela V. Ave: distribuição percentual da área ardida, por classes de área ardida, entre 1996 

e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 9,39 37,70 30,19 5,78 16,93 0,00 
1997 11,74 35,42 17,01 17,14 18,68 0,00 
1998 5,35 24,11 9,46 4,38 14,22 42,49 
1999 17,61 62,12 15,85 4,42 0,00 0,00 
2000 5,64 24,67 10,34 9,03 21,06 29,26 
2001 8,84 38,81 20,65 5,58 26,11 0,00 
2002 8,44 39,19 19,06 16,09 17,21 0,00 
2003 10,86 36,83 15,95 12,97 23,39 0,00 
2004 9,87 45,06 25,77 12,63 6,67 0,00 
2005 2,18 11,48 15,26 12,89 32,48 25,70 
2006 3,92 18,19 23,28 6,32 23,08 25,21 
2007 3,63 17,19 21,65 15,97 41,56 0,00 
2008 6,80 39,67 31,06 0,00 22,47 0,00 
2009 2,60 16,57 22,93 18,52 25,27 14,11 
Total 5,65 24,87 18,13 11,04 23,52 16,80 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Em oposição, os incêndios inferiores a 1 hectare, que correspondem a 81,25% do total das 

ocorrências, deram origem a 5,65% do total da área ardida no período em análise, sendo os 
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3.1.3. Grandes incêndios florestais 
 

Nos últimos anos, em Portugal continental, tem-se verificado um aumento médio quer do número 

quer da dimensão dos incêndios. Sendo considerados como ‘grandes incêndios’ por parte da 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) aqueles cuja área total afectada é igual ou superior a 100 

hectares. 

No Ave, no período 1996-2009, destacam-se os incêndios florestais inferiores a 1 hectare, que 

representam mais de 80% do total das ocorrências no conjunto dos anos analisados, seguindo-

se os incêndios entre 1 e 100 hectares com mais de 16% do total das ocorrências, representando 

os com dimensão superior a 100 hectares, ou seja, os grandes incêndios florestais, apenas 

0,22% do referido total (Tabela IV).  
 

Tabela IV. Ave: distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais, por 

classes de área ardida, entre 1996 e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 77,00 20,57 2,15 0,12 0,15 0,00 
1997 82,78 15,98 0,98 0,22 0,04 0,00 
1998 76,37 22,02 1,27 0,12 0,15 0,07 
1999 80,11 19,05 0,79 0,05 0,00 0,00 
2000 78,52 19,80 1,18 0,27 0,17 0,07 
2001 79,62 18,79 1,33 0,11 0,16 0,00 
2002 80,81 17,81 1,03 0,24 0,11 0,00 
2003 86,42 12,75 0,62 0,12 0,09 0,00 
2004 84,54 14,33 0,98 0,13 0,03 0,00 
2005 82,23 14,51 2,11 0,56 0,48 0,10 
2006 85,16 12,64 1,76 0,18 0,18 0,07 
2007 85,71 11,65 1,96 0,41 0,27 0,00 
2008 81,95 16,22 1,64 0,00 0,19 0,00 
2009 78,14 17,45 3,16 0,78 0,44 0,03 
Total 81,25 16,79 1,49 0,25 0,19 0,03 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Neste panorama destacam-se os anos de 2005 2009, em que os grandes incêndios foram 

responsáveis por 0,58% e 0,48% do total das ocorrências desses anos, respetivamente, e o ano 

de 1999, em que não se registou qualquer ocorrência de grandes incêndios (Tabela IV).  

Calculando a distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida em função da dimensão da área ardida na ocorrência para o conjunto dos concelhos 

considerados (Tabela V), verifica-se que, relativamente aos grandes incêndios florestais, estes, 

que representam apenas 0,22% do total das ocorrências, correspondem, no entanto, a 40,32% 

do total da área ardida, sendo que, 0,03% das ocorrências dizem respeito a incêndios com mais 
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de 500 hectares com uma percentagem de 16,80% de área ardida no conjunto dos concelhos do 

Ave no período considerado (1996-2009) (Tabela IV e V). 

 

  
Fotografia 15. Ave: grande incêndio florestal 

 

Tabela V. Ave: distribuição percentual da área ardida, por classes de área ardida, entre 1996 

e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 9,39 37,70 30,19 5,78 16,93 0,00 
1997 11,74 35,42 17,01 17,14 18,68 0,00 
1998 5,35 24,11 9,46 4,38 14,22 42,49 
1999 17,61 62,12 15,85 4,42 0,00 0,00 
2000 5,64 24,67 10,34 9,03 21,06 29,26 
2001 8,84 38,81 20,65 5,58 26,11 0,00 
2002 8,44 39,19 19,06 16,09 17,21 0,00 
2003 10,86 36,83 15,95 12,97 23,39 0,00 
2004 9,87 45,06 25,77 12,63 6,67 0,00 
2005 2,18 11,48 15,26 12,89 32,48 25,70 
2006 3,92 18,19 23,28 6,32 23,08 25,21 
2007 3,63 17,19 21,65 15,97 41,56 0,00 
2008 6,80 39,67 31,06 0,00 22,47 0,00 
2009 2,60 16,57 22,93 18,52 25,27 14,11 
Total 5,65 24,87 18,13 11,04 23,52 16,80 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Em oposição, os incêndios inferiores a 1 hectare, que correspondem a 81,25% do total das 

ocorrências, deram origem a 5,65% do total da área ardida no período em análise, sendo os 
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3.1.3. Grandes incêndios florestais 
 

Nos últimos anos, em Portugal continental, tem-se verificado um aumento médio quer do número 

quer da dimensão dos incêndios. Sendo considerados como ‘grandes incêndios’ por parte da 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) aqueles cuja área total afectada é igual ou superior a 100 

hectares. 

No Ave, no período 1996-2009, destacam-se os incêndios florestais inferiores a 1 hectare, que 

representam mais de 80% do total das ocorrências no conjunto dos anos analisados, seguindo-

se os incêndios entre 1 e 100 hectares com mais de 16% do total das ocorrências, representando 

os com dimensão superior a 100 hectares, ou seja, os grandes incêndios florestais, apenas 

0,22% do referido total (Tabela IV).  
 

Tabela IV. Ave: distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais, por 

classes de área ardida, entre 1996 e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 77,00 20,57 2,15 0,12 0,15 0,00 
1997 82,78 15,98 0,98 0,22 0,04 0,00 
1998 76,37 22,02 1,27 0,12 0,15 0,07 
1999 80,11 19,05 0,79 0,05 0,00 0,00 
2000 78,52 19,80 1,18 0,27 0,17 0,07 
2001 79,62 18,79 1,33 0,11 0,16 0,00 
2002 80,81 17,81 1,03 0,24 0,11 0,00 
2003 86,42 12,75 0,62 0,12 0,09 0,00 
2004 84,54 14,33 0,98 0,13 0,03 0,00 
2005 82,23 14,51 2,11 0,56 0,48 0,10 
2006 85,16 12,64 1,76 0,18 0,18 0,07 
2007 85,71 11,65 1,96 0,41 0,27 0,00 
2008 81,95 16,22 1,64 0,00 0,19 0,00 
2009 78,14 17,45 3,16 0,78 0,44 0,03 
Total 81,25 16,79 1,49 0,25 0,19 0,03 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Neste panorama destacam-se os anos de 2005 2009, em que os grandes incêndios foram 

responsáveis por 0,58% e 0,48% do total das ocorrências desses anos, respetivamente, e o ano 

de 1999, em que não se registou qualquer ocorrência de grandes incêndios (Tabela IV).  

Calculando a distribuição percentual do número de ocorrências de incêndios florestais e da área 

ardida em função da dimensão da área ardida na ocorrência para o conjunto dos concelhos 

considerados (Tabela V), verifica-se que, relativamente aos grandes incêndios florestais, estes, 

que representam apenas 0,22% do total das ocorrências, correspondem, no entanto, a 40,32% 

do total da área ardida, sendo que, 0,03% das ocorrências dizem respeito a incêndios com mais 
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de 500 hectares com uma percentagem de 16,80% de área ardida no conjunto dos concelhos do 

Ave no período considerado (1996-2009) (Tabela IV e V). 

 

  
Fotografia 15. Ave: grande incêndio florestal 

 

Tabela V. Ave: distribuição percentual da área ardida, por classes de área ardida, entre 1996 

e 2009 

 <1ha 1 - 10ha 10 - 50ha 50 - 100ha 100 - 500ha > 500 

1996 9,39 37,70 30,19 5,78 16,93 0,00 
1997 11,74 35,42 17,01 17,14 18,68 0,00 
1998 5,35 24,11 9,46 4,38 14,22 42,49 
1999 17,61 62,12 15,85 4,42 0,00 0,00 
2000 5,64 24,67 10,34 9,03 21,06 29,26 
2001 8,84 38,81 20,65 5,58 26,11 0,00 
2002 8,44 39,19 19,06 16,09 17,21 0,00 
2003 10,86 36,83 15,95 12,97 23,39 0,00 
2004 9,87 45,06 25,77 12,63 6,67 0,00 
2005 2,18 11,48 15,26 12,89 32,48 25,70 
2006 3,92 18,19 23,28 6,32 23,08 25,21 
2007 3,63 17,19 21,65 15,97 41,56 0,00 
2008 6,80 39,67 31,06 0,00 22,47 0,00 
2009 2,60 16,57 22,93 18,52 25,27 14,11 
Total 5,65 24,87 18,13 11,04 23,52 16,80 

  (fonte: AFN, 2010) 

 

Em oposição, os incêndios inferiores a 1 hectare, que correspondem a 81,25% do total das 

ocorrências, deram origem a 5,65% do total da área ardida no período em análise, sendo os 
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incêndios de dimensão intermédia (1 a 100 hectares), apesar de darem origem a 18,53% das 

ocorrências, os que mais contribuíram, entre 1996 e 2009, para a área ardida total (54,03%), 

existindo anos em que são responsáveis por mais de 80% do total da área ardida, como em 1999 

e 2004 (Tabela IV e V). 

Como foi dito, os grandes incêndios florestais, que correspondem apenas a 0,22% do total das 

ocorrências, são responsáveis por 40,32% do total da área ardida, a qual não se reparte de igual 

modo, nem no tempo nem no espaço. 

O primeiro aspeto a destacar é que os 3 maiores incêndios ocorreram em Agosto, dois em 1998, 

no concelho de Vieira do Minho (1735,2 hectares e 1410 hectares) e um em 2009, no município 

de cabeceiras de Basto (1250 hectares), mas todos eles consumiram preferencialmente mato e 

não áreas de povoamento (Anexo II). 

Em termos de número de grandes incêndios florestais, os anos de 2005 com 29 e o ano de 2009 

com 14 destacam-se pela negativa de todos os outros, enquanto os anos de 1999 e de 2008, 

ambos sem grandes incêndios florestais, se destacam pela positiva (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Ave: número de grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 
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1996 2 1  1  1     5
1997         1  1
1998 5  1  3   9
1999           0
2000 1   4  2     7
2001 2 1  1   1 1   6
2002  1  1  1  1   4
2003 2 1 1        4
2004   1        1
2005 4 8 2 5 2 3  4 1  29
2006 1 2 1     3   7
2007 1 2  2    1   6
2008           0
2009 7 3  1    3   14

Total 25 19 6 15 2 7 1 16 2 0 93
(fonte: AFN. 2010) 

 

Com efeito, sendo 2005 o ano que mais grandes incêndios florestais registou, foi igualmente o 

ano em que esses mesmos incêndios mais área queimaram (8932,7 hectares), ao contrário de 

2009, que apesar de ser o ano com o segundo maior número de grandes incêndios florestais é 

ultrapassado pelo ano de 1998 como o segundo onde esse tipo de incêndio queimou a segunda 

maior área (4865,2 hectares) (Tabela VI e VII e fig. 23). 
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No entanto, o ano de 2005 destaca-se ainda pela negativa, tal como o ano de 2000 pelo facto de 

nesses anos a área de povoamentos ardida em grandes incêndios florestais ter sido superior à 

área de matos ardida em grandes incêndios florestais (Tabela VII e fig. 23). 

 

Tabela VII. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

 Mato Povoamento Total 

1996 656,0 73,0 729,0 
1997 0 420,0 420,0 
1998 3204,5 1660,7 4865,2 
1999 0 0 0 
2000 374,5 2652,5 3027,0 
2001 620,0 502,3 1122,3 
2002 307,0 375,0 682,0 
2003 480,5 249,0 729,5 
2004 45,0 113,0 158,0 
2005 4338,9 4593,8 8932,7 
2006 1767,0 433,0 2200,0 
2007 1041,0 561,5 1602,5 
2008 0,0 0 0 
2009 3173,5 314,0 3487,5 
Total 16007,9 11947,8 27955,7 

(fonte: AFN, 2010) 

 

 
Figura 23. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

(fonte: AFN, 2010) 

 
De referir que, ao contrário de boa parte do país, no ano de 2003 apenas se registaram 4 

grandes incêndios florestais, tendo esses, queimado “apenas” 729,5 hectares. 
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incêndios de dimensão intermédia (1 a 100 hectares), apesar de darem origem a 18,53% das 

ocorrências, os que mais contribuíram, entre 1996 e 2009, para a área ardida total (54,03%), 

existindo anos em que são responsáveis por mais de 80% do total da área ardida, como em 1999 

e 2004 (Tabela IV e V). 

Como foi dito, os grandes incêndios florestais, que correspondem apenas a 0,22% do total das 

ocorrências, são responsáveis por 40,32% do total da área ardida, a qual não se reparte de igual 

modo, nem no tempo nem no espaço. 

O primeiro aspeto a destacar é que os 3 maiores incêndios ocorreram em Agosto, dois em 1998, 

no concelho de Vieira do Minho (1735,2 hectares e 1410 hectares) e um em 2009, no município 

de cabeceiras de Basto (1250 hectares), mas todos eles consumiram preferencialmente mato e 

não áreas de povoamento (Anexo II). 

Em termos de número de grandes incêndios florestais, os anos de 2005 com 29 e o ano de 2009 

com 14 destacam-se pela negativa de todos os outros, enquanto os anos de 1999 e de 2008, 

ambos sem grandes incêndios florestais, se destacam pela positiva (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Ave: número de grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 
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1996 2 1  1  1     5
1997         1  1
1998 5  1  3   9
1999           0
2000 1   4  2     7
2001 2 1  1   1 1   6
2002  1  1  1  1   4
2003 2 1 1        4
2004   1        1
2005 4 8 2 5 2 3  4 1  29
2006 1 2 1     3   7
2007 1 2  2    1   6
2008           0
2009 7 3  1    3   14

Total 25 19 6 15 2 7 1 16 2 0 93
(fonte: AFN. 2010) 

 

Com efeito, sendo 2005 o ano que mais grandes incêndios florestais registou, foi igualmente o 

ano em que esses mesmos incêndios mais área queimaram (8932,7 hectares), ao contrário de 

2009, que apesar de ser o ano com o segundo maior número de grandes incêndios florestais é 

ultrapassado pelo ano de 1998 como o segundo onde esse tipo de incêndio queimou a segunda 

maior área (4865,2 hectares) (Tabela VI e VII e fig. 23). 
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No entanto, o ano de 2005 destaca-se ainda pela negativa, tal como o ano de 2000 pelo facto de 

nesses anos a área de povoamentos ardida em grandes incêndios florestais ter sido superior à 

área de matos ardida em grandes incêndios florestais (Tabela VII e fig. 23). 

 

Tabela VII. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

 Mato Povoamento Total 

1996 656,0 73,0 729,0 
1997 0 420,0 420,0 
1998 3204,5 1660,7 4865,2 
1999 0 0 0 
2000 374,5 2652,5 3027,0 
2001 620,0 502,3 1122,3 
2002 307,0 375,0 682,0 
2003 480,5 249,0 729,5 
2004 45,0 113,0 158,0 
2005 4338,9 4593,8 8932,7 
2006 1767,0 433,0 2200,0 
2007 1041,0 561,5 1602,5 
2008 0,0 0 0 
2009 3173,5 314,0 3487,5 
Total 16007,9 11947,8 27955,7 

(fonte: AFN, 2010) 

 

 
Figura 23. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

(fonte: AFN, 2010) 

 
De referir que, ao contrário de boa parte do país, no ano de 2003 apenas se registaram 4 

grandes incêndios florestais, tendo esses, queimado “apenas” 729,5 hectares. 
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incêndios de dimensão intermédia (1 a 100 hectares), apesar de darem origem a 18,53% das 

ocorrências, os que mais contribuíram, entre 1996 e 2009, para a área ardida total (54,03%), 

existindo anos em que são responsáveis por mais de 80% do total da área ardida, como em 1999 

e 2004 (Tabela IV e V). 

Como foi dito, os grandes incêndios florestais, que correspondem apenas a 0,22% do total das 

ocorrências, são responsáveis por 40,32% do total da área ardida, a qual não se reparte de igual 

modo, nem no tempo nem no espaço. 

O primeiro aspeto a destacar é que os 3 maiores incêndios ocorreram em Agosto, dois em 1998, 

no concelho de Vieira do Minho (1735,2 hectares e 1410 hectares) e um em 2009, no município 

de cabeceiras de Basto (1250 hectares), mas todos eles consumiram preferencialmente mato e 

não áreas de povoamento (Anexo II). 

Em termos de número de grandes incêndios florestais, os anos de 2005 com 29 e o ano de 2009 

com 14 destacam-se pela negativa de todos os outros, enquanto os anos de 1999 e de 2008, 

ambos sem grandes incêndios florestais, se destacam pela positiva (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Ave: número de grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 
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1996 2 1  1  1     5
1997         1  1
1998 5  1  3   9
1999           0
2000 1   4  2     7
2001 2 1  1   1 1   6
2002  1  1  1  1   4
2003 2 1 1        4
2004   1        1
2005 4 8 2 5 2 3  4 1  29
2006 1 2 1     3   7
2007 1 2  2    1   6
2008           0
2009 7 3  1    3   14

Total 25 19 6 15 2 7 1 16 2 0 93
(fonte: AFN. 2010) 

 

Com efeito, sendo 2005 o ano que mais grandes incêndios florestais registou, foi igualmente o 

ano em que esses mesmos incêndios mais área queimaram (8932,7 hectares), ao contrário de 

2009, que apesar de ser o ano com o segundo maior número de grandes incêndios florestais é 

ultrapassado pelo ano de 1998 como o segundo onde esse tipo de incêndio queimou a segunda 

maior área (4865,2 hectares) (Tabela VI e VII e fig. 23). 
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No entanto, o ano de 2005 destaca-se ainda pela negativa, tal como o ano de 2000 pelo facto de 

nesses anos a área de povoamentos ardida em grandes incêndios florestais ter sido superior à 

área de matos ardida em grandes incêndios florestais (Tabela VII e fig. 23). 

 

Tabela VII. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

 Mato Povoamento Total 

1996 656,0 73,0 729,0 
1997 0 420,0 420,0 
1998 3204,5 1660,7 4865,2 
1999 0 0 0 
2000 374,5 2652,5 3027,0 
2001 620,0 502,3 1122,3 
2002 307,0 375,0 682,0 
2003 480,5 249,0 729,5 
2004 45,0 113,0 158,0 
2005 4338,9 4593,8 8932,7 
2006 1767,0 433,0 2200,0 
2007 1041,0 561,5 1602,5 
2008 0,0 0 0 
2009 3173,5 314,0 3487,5 
Total 16007,9 11947,8 27955,7 

(fonte: AFN, 2010) 

 

 
Figura 23. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

(fonte: AFN, 2010) 

 
De referir que, ao contrário de boa parte do país, no ano de 2003 apenas se registaram 4 

grandes incêndios florestais, tendo esses, queimado “apenas” 729,5 hectares. 
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incêndios de dimensão intermédia (1 a 100 hectares), apesar de darem origem a 18,53% das 

ocorrências, os que mais contribuíram, entre 1996 e 2009, para a área ardida total (54,03%), 

existindo anos em que são responsáveis por mais de 80% do total da área ardida, como em 1999 

e 2004 (Tabela IV e V). 

Como foi dito, os grandes incêndios florestais, que correspondem apenas a 0,22% do total das 

ocorrências, são responsáveis por 40,32% do total da área ardida, a qual não se reparte de igual 

modo, nem no tempo nem no espaço. 

O primeiro aspeto a destacar é que os 3 maiores incêndios ocorreram em Agosto, dois em 1998, 

no concelho de Vieira do Minho (1735,2 hectares e 1410 hectares) e um em 2009, no município 

de cabeceiras de Basto (1250 hectares), mas todos eles consumiram preferencialmente mato e 

não áreas de povoamento (Anexo II). 

Em termos de número de grandes incêndios florestais, os anos de 2005 com 29 e o ano de 2009 

com 14 destacam-se pela negativa de todos os outros, enquanto os anos de 1999 e de 2008, 

ambos sem grandes incêndios florestais, se destacam pela positiva (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Ave: número de grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 
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1996 2 1  1  1     5
1997         1  1
1998 5  1  3   9
1999           0
2000 1   4  2     7
2001 2 1  1   1 1   6
2002  1  1  1  1   4
2003 2 1 1        4
2004   1        1
2005 4 8 2 5 2 3  4 1  29
2006 1 2 1     3   7
2007 1 2  2    1   6
2008           0
2009 7 3  1    3   14

Total 25 19 6 15 2 7 1 16 2 0 93
(fonte: AFN. 2010) 

 

Com efeito, sendo 2005 o ano que mais grandes incêndios florestais registou, foi igualmente o 

ano em que esses mesmos incêndios mais área queimaram (8932,7 hectares), ao contrário de 

2009, que apesar de ser o ano com o segundo maior número de grandes incêndios florestais é 

ultrapassado pelo ano de 1998 como o segundo onde esse tipo de incêndio queimou a segunda 

maior área (4865,2 hectares) (Tabela VI e VII e fig. 23). 
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No entanto, o ano de 2005 destaca-se ainda pela negativa, tal como o ano de 2000 pelo facto de 

nesses anos a área de povoamentos ardida em grandes incêndios florestais ter sido superior à 

área de matos ardida em grandes incêndios florestais (Tabela VII e fig. 23). 

 

Tabela VII. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

 Mato Povoamento Total 

1996 656,0 73,0 729,0 
1997 0 420,0 420,0 
1998 3204,5 1660,7 4865,2 
1999 0 0 0 
2000 374,5 2652,5 3027,0 
2001 620,0 502,3 1122,3 
2002 307,0 375,0 682,0 
2003 480,5 249,0 729,5 
2004 45,0 113,0 158,0 
2005 4338,9 4593,8 8932,7 
2006 1767,0 433,0 2200,0 
2007 1041,0 561,5 1602,5 
2008 0,0 0 0 
2009 3173,5 314,0 3487,5 
Total 16007,9 11947,8 27955,7 

(fonte: AFN, 2010) 

 

 
Figura 23. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009 

(fonte: AFN, 2010) 

 
De referir que, ao contrário de boa parte do país, no ano de 2003 apenas se registaram 4 

grandes incêndios florestais, tendo esses, queimado “apenas” 729,5 hectares. 
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Relativamente à repartição espacial podemos observar que existem quatro grupos de municípios: 

- Cabeceiras de Basto (25 grandes incêndios florestais); 

- Fafe, Vieira do Minho e Mondim de Bastos (15-19 grandes incêndios florestais); 

- Santo Tirso e Guimarães (6-7 grandes incêndios florestais); 

- Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Trofa e Vizela (0-2 grandes incêndios florestais). 

No concelho de Vizela, pela sua reduzida dimensão territorial, não regista qualquer grande 

incêndio florestal, encontrando-se Cabeceiras de Basto no outro extremo, registando 25, desses 

incêndios (Tabela VI). 

No que diz respeito à área ardida na sequência de grandes incêndios florestais, verifica-se que 

os dois concelhos que mais se destacam são Cabeceiras de Basto (8467,0 hectares) e Vieira do 

Minho (6316,2 hectares), havendo igualmente a referir, ainda pela negativa, os municípios de 

Mondim de Bastos (3468,1 hectares), Santo Tirso (3464,2 hectares) e Fafe (3476,2) (Tabela VIII 

e fig. 24). 

 

Tabela VIII – Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

 Mato Povoamento Total 

Cabeceiras de Basto 5721,5 2745,5 8467,0 
Fafe 2758,4 717,9 3476,2 
Guimarães 415,9 581,2 997,1 
Mondim de Basto 915,0 2553,1 3468,1 
Póvoa de Lanhoso 661,5 283,3 944,7 
Santo Tirso 496,0 2968,2 3464,2 
Trofa 0,0 282,0 282,0 
Vieira do Minho 5013,6 1302,7 6316,2 
Vila Nova de 26,1 514,0 540,1 
Vizela 0,0 0,0 0,0 

Total 16007,9 11947,8 27955,4 
(fonte: AFN, 2010) 
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Figura 24. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

(fonte: AFN, 2010) 

 

No entanto estes três últimos concelhos apresentam comportamentos diferentes no que toca às 

áreas que ardem, ardendo preferencialmente mato em Fafe, enquanto em Mondim de Bastos e 

Santo Tirso ardeu principalmente área de povoamentos (Tabela VIII e fig. 24). 

 

3.1.4. As Interfaces Urbano-Rurais no Ave 
 

Os incêndios em áreas de Interface Urbano-Rural (IUR), considerados, até há pouco tempo, 

sobretudo como um problema específico de outras regiões do Globo (EUA, Canadá e Austrália), 

estão a gerar grande preocupação também na Europa, devido à expansão das construções, 

permanentes e secundárias, em áreas florestais. No entanto, existem algumas diferenças entre 

as IUR nos EUA, Austrália ou Canadá e as IUR na Europa (Caballero et al., 2007), devidas quer 

a fatores físicos, quer às respetivas condicionantes humanas. 

Como é conhecido, os incêndios florestais na Europa concentram-se na Bacia Mediterrânea. As 

áreas florestais aí existentes são propensas a incêndios, têm lenta recuperação e são um pólo de 

expansão para outras atividades humanas, em particular as relacionadas com o desenvolvimento 

urbanístico junto a zonas costeiras. 

Também em Portugal os incêndios em IUR têm vindo a ganhar relevância. Com efeito, já em 

1995, dois incêndios florestais entraram dentro do perímetro urbano de Coimbra, respetivamente 

a 13 e 15 de Agosto, tendo lançado o pânico na cidade (Lourenço, 1999). Depois disso, 

sobretudo nas povoações vizinhas, as chamas voltaram a aproximar-se com perigo, por diversas 

vezes, de casas de habitação. 

Mas, foi sobretudo em 2005 que uma sucessão de situações não usuais, deu origem à 

ocorrência de incêndios florestais a invadirem áreas urbanas, causando elevados prejuízos 

materiais, a perda de vidas humanas e trazendo a questão dos incêndios em IUR para a agenda 

pública e científica (Ferreira et al., 2006; Lourenço e Rainha, 2006). 
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Relativamente à repartição espacial podemos observar que existem quatro grupos de municípios: 

- Cabeceiras de Basto (25 grandes incêndios florestais); 

- Fafe, Vieira do Minho e Mondim de Bastos (15-19 grandes incêndios florestais); 

- Santo Tirso e Guimarães (6-7 grandes incêndios florestais); 

- Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Trofa e Vizela (0-2 grandes incêndios florestais). 

No concelho de Vizela, pela sua reduzida dimensão territorial, não regista qualquer grande 

incêndio florestal, encontrando-se Cabeceiras de Basto no outro extremo, registando 25, desses 

incêndios (Tabela VI). 

No que diz respeito à área ardida na sequência de grandes incêndios florestais, verifica-se que 

os dois concelhos que mais se destacam são Cabeceiras de Basto (8467,0 hectares) e Vieira do 

Minho (6316,2 hectares), havendo igualmente a referir, ainda pela negativa, os municípios de 

Mondim de Bastos (3468,1 hectares), Santo Tirso (3464,2 hectares) e Fafe (3476,2) (Tabela VIII 

e fig. 24). 

 

Tabela VIII – Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

 Mato Povoamento Total 

Cabeceiras de Basto 5721,5 2745,5 8467,0 
Fafe 2758,4 717,9 3476,2 
Guimarães 415,9 581,2 997,1 
Mondim de Basto 915,0 2553,1 3468,1 
Póvoa de Lanhoso 661,5 283,3 944,7 
Santo Tirso 496,0 2968,2 3464,2 
Trofa 0,0 282,0 282,0 
Vieira do Minho 5013,6 1302,7 6316,2 
Vila Nova de 26,1 514,0 540,1 
Vizela 0,0 0,0 0,0 

Total 16007,9 11947,8 27955,4 
(fonte: AFN, 2010) 
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Figura 24. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

(fonte: AFN, 2010) 

 

No entanto estes três últimos concelhos apresentam comportamentos diferentes no que toca às 

áreas que ardem, ardendo preferencialmente mato em Fafe, enquanto em Mondim de Bastos e 

Santo Tirso ardeu principalmente área de povoamentos (Tabela VIII e fig. 24). 
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permanentes e secundárias, em áreas florestais. No entanto, existem algumas diferenças entre 
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a fatores físicos, quer às respetivas condicionantes humanas. 

Como é conhecido, os incêndios florestais na Europa concentram-se na Bacia Mediterrânea. As 

áreas florestais aí existentes são propensas a incêndios, têm lenta recuperação e são um pólo de 

expansão para outras atividades humanas, em particular as relacionadas com o desenvolvimento 

urbanístico junto a zonas costeiras. 

Também em Portugal os incêndios em IUR têm vindo a ganhar relevância. Com efeito, já em 

1995, dois incêndios florestais entraram dentro do perímetro urbano de Coimbra, respetivamente 

a 13 e 15 de Agosto, tendo lançado o pânico na cidade (Lourenço, 1999). Depois disso, 

sobretudo nas povoações vizinhas, as chamas voltaram a aproximar-se com perigo, por diversas 

vezes, de casas de habitação. 

Mas, foi sobretudo em 2005 que uma sucessão de situações não usuais, deu origem à 

ocorrência de incêndios florestais a invadirem áreas urbanas, causando elevados prejuízos 

materiais, a perda de vidas humanas e trazendo a questão dos incêndios em IUR para a agenda 

pública e científica (Ferreira et al., 2006; Lourenço e Rainha, 2006). 
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Relativamente à repartição espacial podemos observar que existem quatro grupos de municípios: 

- Cabeceiras de Basto (25 grandes incêndios florestais); 

- Fafe, Vieira do Minho e Mondim de Bastos (15-19 grandes incêndios florestais); 

- Santo Tirso e Guimarães (6-7 grandes incêndios florestais); 

- Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Trofa e Vizela (0-2 grandes incêndios florestais). 

No concelho de Vizela, pela sua reduzida dimensão territorial, não regista qualquer grande 

incêndio florestal, encontrando-se Cabeceiras de Basto no outro extremo, registando 25, desses 

incêndios (Tabela VI). 

No que diz respeito à área ardida na sequência de grandes incêndios florestais, verifica-se que 

os dois concelhos que mais se destacam são Cabeceiras de Basto (8467,0 hectares) e Vieira do 

Minho (6316,2 hectares), havendo igualmente a referir, ainda pela negativa, os municípios de 

Mondim de Bastos (3468,1 hectares), Santo Tirso (3464,2 hectares) e Fafe (3476,2) (Tabela VIII 

e fig. 24). 

 

Tabela VIII – Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

 Mato Povoamento Total 

Cabeceiras de Basto 5721,5 2745,5 8467,0 
Fafe 2758,4 717,9 3476,2 
Guimarães 415,9 581,2 997,1 
Mondim de Basto 915,0 2553,1 3468,1 
Póvoa de Lanhoso 661,5 283,3 944,7 
Santo Tirso 496,0 2968,2 3464,2 
Trofa 0,0 282,0 282,0 
Vieira do Minho 5013,6 1302,7 6316,2 
Vila Nova de 26,1 514,0 540,1 
Vizela 0,0 0,0 0,0 

Total 16007,9 11947,8 27955,4 
(fonte: AFN, 2010) 
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Figura 24. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

(fonte: AFN, 2010) 

 

No entanto estes três últimos concelhos apresentam comportamentos diferentes no que toca às 

áreas que ardem, ardendo preferencialmente mato em Fafe, enquanto em Mondim de Bastos e 

Santo Tirso ardeu principalmente área de povoamentos (Tabela VIII e fig. 24). 
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expansão para outras atividades humanas, em particular as relacionadas com o desenvolvimento 

urbanístico junto a zonas costeiras. 

Também em Portugal os incêndios em IUR têm vindo a ganhar relevância. Com efeito, já em 

1995, dois incêndios florestais entraram dentro do perímetro urbano de Coimbra, respetivamente 

a 13 e 15 de Agosto, tendo lançado o pânico na cidade (Lourenço, 1999). Depois disso, 

sobretudo nas povoações vizinhas, as chamas voltaram a aproximar-se com perigo, por diversas 

vezes, de casas de habitação. 

Mas, foi sobretudo em 2005 que uma sucessão de situações não usuais, deu origem à 

ocorrência de incêndios florestais a invadirem áreas urbanas, causando elevados prejuízos 

materiais, a perda de vidas humanas e trazendo a questão dos incêndios em IUR para a agenda 

pública e científica (Ferreira et al., 2006; Lourenço e Rainha, 2006). 
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incêndio florestal, encontrando-se Cabeceiras de Basto no outro extremo, registando 25, desses 

incêndios (Tabela VI). 
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Minho (6316,2 hectares), havendo igualmente a referir, ainda pela negativa, os municípios de 

Mondim de Bastos (3468,1 hectares), Santo Tirso (3464,2 hectares) e Fafe (3476,2) (Tabela VIII 

e fig. 24). 
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Figura 24. Ave: área ardida, em grandes incêndios florestais, entre 1996 e 2009, por concelho 

(fonte: AFN, 2010) 
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Aliás, nesse mesmo ano, o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) já 

definia como um dos seus objetivos operacionais, com vista ao aumento da resiliência do 

território aos incêndios florestais, a proteção das zonas de interface urbano/florestal (Lourenço, 

2005). 

Com efeito, nas IUR, o problema dos incêndios é devido, na maioria das situações e em primeiro 

lugar, ao fracasso da implementação de uma estratégia de ordenamento do território, bem como 

à ausência de planeamento, quer a nível urbano, quer a nível florestal e, em especial, ao nível da 

defesa da floresta contra incêndios (Lourenço e Rainha, 2006; Cruz, 2007). 

Algumas das principais dificuldades relacionam-se com a falta de Ordenamento do Território, que 

se traduz em: inexistência de uma delimitação clara dos aglomerados populacionais; presença 

de habitações dispersas e, normalmente, muradas; existência de grandes quantidades de 

vegetação combustível em redor e no interior dos logradouros das edificações; presença de 

infraestruturas de risco que requerem atenção imediata (zonas de concentração humana com 

reduzida mobilidade: lares, escolas, etc.; locais de armazenamento de produtos inflamáveis no 

interior dos logradouros ou em áreas contíguas: bombas/depósitos de combustíveis, de lenhas, 

etc.) (Duarte, 2005; Lourenço e Rainha, 2006). 

Baseando-nos na metodologia apresentada por Vieira et al. (2009), procedeu-se à identificação 

das Interfaces Urbano-Rurais no AVE (fot. 16) e análise da sua relação com a ocorrência de 

incêndios florestais, no que diz respeito ao período entre 1990 e 2008. 

 

  
Fotografia 16. Ave: áreas de Interface Urbano-Rural 

 

A metodologia adotada nesta análise das IUR baseou-se na aplicação e adaptação da tipologia 

das áreas urbanas, elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística, a qual teve em conta fatores 

estatísticos, bem como aspetos ligados ao ordenamento e planeamento do território, propostos 

pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), e que 
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foi implementada pelo Conselho Superior de Estatística (Deliberação n.º 488/98) no âmbito do 

Sistema Estatístico Nacional. 

Esta tipologia define três conjuntos de áreas. A primeira delas corresponde às Áreas 

Predominantemente Urbanas (APU). Pelo facto dos limites destas áreas serem coincidentes com 

os das freguesias, entendemos ser mais correto denominá-las por Freguesias 

Predominantemente Urbanas (FPU). 

O segundo conjunto diz respeito às Áreas Mediamente Urbanas (AMU), que designamos por 

Freguesias Mediamente Urbanas (FMU). 

Por último, as Áreas Predominantemente Rurais (APR), que apelidamos de Freguesias 

Predominantemente Rurais (FPR). 

No que diz respeito à distribuição espacial das diferentes tipologias de ocupação do espaço 

consideradas, observa-se uma concentração das FPR nos sectores mais montanhosos da região 

em análise, especialmente nos concelhos de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de 

Basto, enquanto as FPU se localizam nos concelhos mais densamente ocupados pela 

população, nomeadamente Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso (fig. 25). 

Porém, também alguns destes concelhos apresentam um número significativo de freguesias 

integradas nas IUR, sendo mais numerosas nos concelhos de Fafe e Póvoa do Lanhoso. Por sua 

vez, o concelho de Vizela, pelas suas características peculiares, apresenta todas as freguesias 

suas constituintes enquadradas exclusivamente nas FPU.  

 

 
Figura 25. Ave: identificação das IUR 
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Figura 25. Ave: identificação das IUR 

 

56



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

52 | A d a p t a c l i m a  

Aliás, nesse mesmo ano, o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) já 

definia como um dos seus objetivos operacionais, com vista ao aumento da resiliência do 

território aos incêndios florestais, a proteção das zonas de interface urbano/florestal (Lourenço, 

2005). 

Com efeito, nas IUR, o problema dos incêndios é devido, na maioria das situações e em primeiro 

lugar, ao fracasso da implementação de uma estratégia de ordenamento do território, bem como 

à ausência de planeamento, quer a nível urbano, quer a nível florestal e, em especial, ao nível da 

defesa da floresta contra incêndios (Lourenço e Rainha, 2006; Cruz, 2007). 

Algumas das principais dificuldades relacionam-se com a falta de Ordenamento do Território, que 

se traduz em: inexistência de uma delimitação clara dos aglomerados populacionais; presença 

de habitações dispersas e, normalmente, muradas; existência de grandes quantidades de 

vegetação combustível em redor e no interior dos logradouros das edificações; presença de 

infraestruturas de risco que requerem atenção imediata (zonas de concentração humana com 

reduzida mobilidade: lares, escolas, etc.; locais de armazenamento de produtos inflamáveis no 

interior dos logradouros ou em áreas contíguas: bombas/depósitos de combustíveis, de lenhas, 

etc.) (Duarte, 2005; Lourenço e Rainha, 2006). 

Baseando-nos na metodologia apresentada por Vieira et al. (2009), procedeu-se à identificação 

das Interfaces Urbano-Rurais no AVE (fot. 16) e análise da sua relação com a ocorrência de 

incêndios florestais, no que diz respeito ao período entre 1990 e 2008. 

 

  
Fotografia 16. Ave: áreas de Interface Urbano-Rural 

 

A metodologia adotada nesta análise das IUR baseou-se na aplicação e adaptação da tipologia 

das áreas urbanas, elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística, a qual teve em conta fatores 

estatísticos, bem como aspetos ligados ao ordenamento e planeamento do território, propostos 

pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), e que 

 

53 | A d a p t a c l i m a  

foi implementada pelo Conselho Superior de Estatística (Deliberação n.º 488/98) no âmbito do 

Sistema Estatístico Nacional. 

Esta tipologia define três conjuntos de áreas. A primeira delas corresponde às Áreas 

Predominantemente Urbanas (APU). Pelo facto dos limites destas áreas serem coincidentes com 

os das freguesias, entendemos ser mais correto denominá-las por Freguesias 

Predominantemente Urbanas (FPU). 

O segundo conjunto diz respeito às Áreas Mediamente Urbanas (AMU), que designamos por 

Freguesias Mediamente Urbanas (FMU). 

Por último, as Áreas Predominantemente Rurais (APR), que apelidamos de Freguesias 

Predominantemente Rurais (FPR). 

No que diz respeito à distribuição espacial das diferentes tipologias de ocupação do espaço 

consideradas, observa-se uma concentração das FPR nos sectores mais montanhosos da região 

em análise, especialmente nos concelhos de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Mondim de 

Basto, enquanto as FPU se localizam nos concelhos mais densamente ocupados pela 

população, nomeadamente Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso (fig. 25). 

Porém, também alguns destes concelhos apresentam um número significativo de freguesias 

integradas nas IUR, sendo mais numerosas nos concelhos de Fafe e Póvoa do Lanhoso. Por sua 

vez, o concelho de Vizela, pelas suas características peculiares, apresenta todas as freguesias 

suas constituintes enquadradas exclusivamente nas FPU.  

 

 
Figura 25. Ave: identificação das IUR 

 

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

52 | A d a p t a c l i m a  

Aliás, nesse mesmo ano, o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) já 

definia como um dos seus objetivos operacionais, com vista ao aumento da resiliência do 

território aos incêndios florestais, a proteção das zonas de interface urbano/florestal (Lourenço, 

2005). 

Com efeito, nas IUR, o problema dos incêndios é devido, na maioria das situações e em primeiro 

lugar, ao fracasso da implementação de uma estratégia de ordenamento do território, bem como 

à ausência de planeamento, quer a nível urbano, quer a nível florestal e, em especial, ao nível da 

defesa da floresta contra incêndios (Lourenço e Rainha, 2006; Cruz, 2007). 

Algumas das principais dificuldades relacionam-se com a falta de Ordenamento do Território, que 

se traduz em: inexistência de uma delimitação clara dos aglomerados populacionais; presença 

de habitações dispersas e, normalmente, muradas; existência de grandes quantidades de 

vegetação combustível em redor e no interior dos logradouros das edificações; presença de 

infraestruturas de risco que requerem atenção imediata (zonas de concentração humana com 

reduzida mobilidade: lares, escolas, etc.; locais de armazenamento de produtos inflamáveis no 

interior dos logradouros ou em áreas contíguas: bombas/depósitos de combustíveis, de lenhas, 

etc.) (Duarte, 2005; Lourenço e Rainha, 2006). 

Baseando-nos na metodologia apresentada por Vieira et al. (2009), procedeu-se à identificação 

das Interfaces Urbano-Rurais no AVE (fot. 16) e análise da sua relação com a ocorrência de 

incêndios florestais, no que diz respeito ao período entre 1990 e 2008. 

 

  
Fotografia 16. Ave: áreas de Interface Urbano-Rural 

 

A metodologia adotada nesta análise das IUR baseou-se na aplicação e adaptação da tipologia 

das áreas urbanas, elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística, a qual teve em conta fatores 

estatísticos, bem como aspetos ligados ao ordenamento e planeamento do território, propostos 

pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), e que 

 

53 | A d a p t a c l i m a  

foi implementada pelo Conselho Superior de Estatística (Deliberação n.º 488/98) no âmbito do 

Sistema Estatístico Nacional. 

Esta tipologia define três conjuntos de áreas. A primeira delas corresponde às Áreas 

Predominantemente Urbanas (APU). Pelo facto dos limites destas áreas serem coincidentes com 

os das freguesias, entendemos ser mais correto denominá-las por Freguesias 

Predominantemente Urbanas (FPU). 

O segundo conjunto diz respeito às Áreas Mediamente Urbanas (AMU), que designamos por 

Freguesias Mediamente Urbanas (FMU). 

Por último, as Áreas Predominantemente Rurais (APR), que apelidamos de Freguesias 

Predominantemente Rurais (FPR). 

No que diz respeito à distribuição espacial das diferentes tipologias de ocupação do espaço 

consideradas, observa-se uma concentração das FPR nos sectores mais montanhosos da região 
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Figura 25. Ave: identificação das IUR 
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No conjunto da região do Ave, verifica-se um predomínio das freguesias integradas nas IUR e 

nas FPU (fig. 26), embora, ao nível da área ocupada, se observe um predomínio das FPR, 

apresentando cerca de 625 km², seguindo-se, depois, as IUR, com cerca de 596 km², valor que 

ainda é muito significativo. 

 
Figura 26. Ave: número e área das freguesias, por tipologia 
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tipologia implementada. Deste modo, a distribuição das áreas ardidas ocorre maioritariamente 

nas FPR, que também registam os incêndios florestais de maiores extensões.  
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Figura 28. Ave: área ardida, por tipologia 

 

As áreas ardidas em IUR, apesar de apresentarem valores inferiores, são, ainda assim, bastante 

significativas, contabilizando cerca de 150 km². Aspeto relevante é a recorrência de incêndios 

nas IUR, atingindo, nalgumas situações, sete ou mesmo oito ocorrências no mesmo local, para o 

período considerado (19 anos). 

A cartografia com a localização dos pontos de início dos incêndios (fig. 29) permite observar que 

uma parte bastante significativa deles ocorreu em IUR, contabilizando 42% do total (fig. 30 e fig. 

31).  

 
Figura 29. Ave: pontos de início dos incêndios (2001-2008) 
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No conjunto da região do Ave, verifica-se um predomínio das freguesias integradas nas IUR e 

nas FPU (fig. 26), embora, ao nível da área ocupada, se observe um predomínio das FPR, 

apresentando cerca de 625 km², seguindo-se, depois, as IUR, com cerca de 596 km², valor que 

ainda é muito significativo. 
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No conjunto da região do Ave, verifica-se um predomínio das freguesias integradas nas IUR e 

nas FPU (fig. 26), embora, ao nível da área ocupada, se observe um predomínio das FPR, 

apresentando cerca de 625 km², seguindo-se, depois, as IUR, com cerca de 596 km², valor que 

ainda é muito significativo. 
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Com efeito, foi nestas áreas que, no período analisado, se identificou o maior número de focos 

de incêndio. As características de elevada proximidade entre fonte de ignição (frequentemente 

relacionadas com as atividades humanas) e material combustível, torna estas áreas mais 

vulneráveis à ignição de incêndios florestais, ainda que isso não se traduza diretamente num 

maior número de ocorrências ou em maior área ardida, quer pela maior probabilidade de um 

alerta prematuro ou atempado, quer pela maior proximidade de maior número de meios de 

combate aos incêndios, do que acontece nas FPR. 

 

 
Figura 30. Ave: pontos de início dos incêndios, por tipologia (2001-2008) 

 

 
Figura 31. Ave: focos de incêndio (%), por tipologia (2001-2008) 
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Com efeito, as freguesias integradas nas IUR, obtidas a partir da metodologia adotada, 

apresentaram comportamento uniforme, caracterizado por elevado número de focos de incêndio 

e áreas ardidas com valores significativos, embora inferiores aos das FPR. 

As IUR constituem pois áreas críticas, tanto em termos do ordenamento do território, como na 

gestão dos incêndios florestais, havendo uma elevada interpenetração do espaço construído no 

espaço agrícola e florestal existentes neste território, uma vez que o maior número de freguesias 

corresponde a IUR, ainda que, em termos de superfície, sejam as áreas rurais as mais 

expressivas, seguidas pelas IUR. 

Do cruzamento destes resultados com a análise dos incêndios ocorridos no AVE, no período 

1990/2008, ressalta o elevado número de focos de incêndio ocorridos nas IUR, bem como a 

elevada área ardida registada nas IUR, ainda que seja inferior à ocorrida nas áreas 

predominantemente rurais. 

Contudo, a metodologia testada não tem em conta a realidade específica a nível local, embora 

permita a aferição de áreas de interface urbano-rural genericamente mais vulneráveis, pelo que 

consideramos que se trata de um instrumento com elevado valor para as análises à escala 

regional ou de âmbito nacional. 

 

  
Fotografia 17. Ave: incêndio em Interface Urbano-Rural 
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Fotografia 18. Ave: área queimada em Interface Urbano-Rural 
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III. Mudanças climáticas 
 

1. As mudanças climáticas 
 
As últimas décadas têm sido marcadas por uma crescente preocupação em torno das 

problemáticas relacionadas com as mudanças climáticas e os seus efeitos diretos e indiretos 

para a sociedade. 

A acompanhar esta tendência, também se multiplicou a investigação, procurando-se identificar 

causas, efeitos e medidas de mitigação. 

A nível internacional esta investigação tem vindo a ser liderada pelo ‘Painel Intergovernamental 

sobre as Mudanças Climáticas’ (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), promovido 

pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. 

Este órgão tem desenvolvido esforços no sentido de compreender os mecanismos que 

condicionam as mudanças climáticas, seus potenciais impactes no planeta e nas atividades 

humanas e definição de estratégias de adaptação ou mitigação deste fenómeno. 

É mais ou menos consensual que, a partir dos dados obtidos até ao momento e de acordo com a 

sua análise, se tem vindo a registar um aquecimento global do planeta. Também tem sido 

apontada a influência antropogénica para o incremento deste fenómeno. 

A análise dos dados climáticos e das suas tendências, bem como as influências de origem 

humana têm vindo a ser objeto de reflexão e de modelação, com o objetivo de perspetivar e 

prever o comportamento do sistema climático e avaliar estas mudanças climáticas. 

Para este efeito, têm sido empregues alguns modelos físico-matemáticos do clima (Modelos 

Globais do Clima - GCM), de forma a obter projeções globais da tendência das mudanças 

climáticas para o futuro. Estes modelos permitiram estabelecer diferentes cenários 

socioeconómicos futuros hipotéticos. 

Em virtude da fraca resolução espacial destes modelos globais, de que decorre a impossibilidade 

de uma análise regional detalhada, têm vindo a ser propostos metodologias para a definição de 

cenários regionais de mudança climática, com vários exemplos a nível europeu ou mesmo 

ibérico (Gutiérrez et al., 2010). 

 

1.1. Mudanças climáticas e incêndios florestais 
 

Na Europa Ocidental, a maior parte dos fogos ocorre no Verão, nas regiões de clima 

mediterrâneo. Como salienta Stephen Pyne (1996), o clima mediterrâneo poderia servir como 

definição de ambiente propício a incêndios. Os países europeus da região mediterrânea sofrem, 

em média, 50 000 fogos por ano que queimam cerca de 600 000 hectares floresta (Rowell e 

Moore, 2000). Por outro lado, há evidência da existência de uma relação entre o aumento da 

frequência e intensidade dos incêndios florestais e as mudanças climáticas globais e regionais 

(Dale et al., 2001), nomeadamente no que diz respeito ao aumento na frequência de fenómenos 
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Fotografia 18. Ave: área queimada em Interface Urbano-Rural 
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sobre as Mudanças Climáticas’ (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), promovido 

pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente. 

Este órgão tem desenvolvido esforços no sentido de compreender os mecanismos que 

condicionam as mudanças climáticas, seus potenciais impactes no planeta e nas atividades 

humanas e definição de estratégias de adaptação ou mitigação deste fenómeno. 

É mais ou menos consensual que, a partir dos dados obtidos até ao momento e de acordo com a 

sua análise, se tem vindo a registar um aquecimento global do planeta. Também tem sido 

apontada a influência antropogénica para o incremento deste fenómeno. 

A análise dos dados climáticos e das suas tendências, bem como as influências de origem 

humana têm vindo a ser objeto de reflexão e de modelação, com o objetivo de perspetivar e 

prever o comportamento do sistema climático e avaliar estas mudanças climáticas. 

Para este efeito, têm sido empregues alguns modelos físico-matemáticos do clima (Modelos 

Globais do Clima - GCM), de forma a obter projeções globais da tendência das mudanças 

climáticas para o futuro. Estes modelos permitiram estabelecer diferentes cenários 

socioeconómicos futuros hipotéticos. 

Em virtude da fraca resolução espacial destes modelos globais, de que decorre a impossibilidade 

de uma análise regional detalhada, têm vindo a ser propostos metodologias para a definição de 

cenários regionais de mudança climática, com vários exemplos a nível europeu ou mesmo 

ibérico (Gutiérrez et al., 2010). 

 

1.1. Mudanças climáticas e incêndios florestais 
 

Na Europa Ocidental, a maior parte dos fogos ocorre no Verão, nas regiões de clima 

mediterrâneo. Como salienta Stephen Pyne (1996), o clima mediterrâneo poderia servir como 

definição de ambiente propício a incêndios. Os países europeus da região mediterrânea sofrem, 

em média, 50 000 fogos por ano que queimam cerca de 600 000 hectares floresta (Rowell e 

Moore, 2000). Por outro lado, há evidência da existência de uma relação entre o aumento da 

frequência e intensidade dos incêndios florestais e as mudanças climáticas globais e regionais 

(Dale et al., 2001), nomeadamente no que diz respeito ao aumento na frequência de fenómenos 
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extremos que se traduzem no aumento do número de dias quentes e secos (Durão e Corte Real, 

2006). 

De facto, o clima determina de uma forma muito importante a quantidade e o tipo de vegetação 

de cada região e a dinâmica sazonal do seu teor de humidade, influenciando direta e 

indiretamente a ocorrência de fogos florestais e respetiva propagação (Pyne et al., 1996). 

Atualmente, tal como no passado, a estrutura e composição da floresta é influenciada pelo 

regime de fogo (Heinselman, 1973; Wright e Bailey, 1982), definido pela distribuição das 

dimensões dos fogos, pela frequência dos eventos (incluindo a sua sazonalidade), pela 

intensidade e severidade, e pelo padrão espacial das áreas ardidas (Ventura e Vasconcelos, 

2006) 

Neste contexto, numerosos estudos têm usado GCMs (Global Climate Model) para simular o 

clima futuro, de forma a estimar o impacte das mudanças climáticas no regime de fogo. A maioria 

dos modelos parece predizer um agravamento do aquecimento a altas latitudes no Inverno. 

Relativamente à precipitação, muitos modelos sugerem um aumento dos deficits de humidade, 

sobretudo no interior dos continentes durante o Verão. 

Também a variabilidade dos eventos extremos pode ser alterada (Mearns et al., 1989; Solomon e 

Leemans, 1997), o que pode ter um impacte significativo na atividade do fogo uma vez que 

muitos dos maiores incêndios ocorrem num pequeno número de dias com clima extremo de fogo 

(Flanningan e Wotton, 2001). 

A maioria destes estudos mostra uma grande variação regional da resposta da severidade do 

fogo às mudanças climáticas, que vão desde aumentos significativos em determinadas regiões a 

mudanças pouco significativas ou mesmo diminuição da severidade do fogo noutras (Bergeron e 

Flanningan, 1995; Flanningan et al., 2000). 

Flannigan e Van Wagner (1991) investigaram também o impacto da mudança climática sobre a 

severidade da época de incêndios florestais (no Canadá). Os resultados do estudo sugerem um 

aumento de 46% na classificação de gravidade sazonal, com um possível aumento similar para a 

área queimada (num cenário de duplicação de CO2). 
É esperado que as mudanças climáticas que se traduzem num aquecimento global, aumentem a 

duração da época de fogos (Wotton e Flannigan, 1993), o que poderá ter um impacte significativo 

sobre os incêndios florestais, criando as condições propícias para o desenvolvimento de grandes 

incêndios florestais (Skinner et al., 1999, 2001).   
Vega et al., (2009) chegou a um resultado semelhante ao analisar as possíveis consequências 

das mudanças climáticas sobre o perigo de incêndio florestal através da análise das tendências 

de diferentes índices de perigo de incêndios florestais calculados através de uma simulação 

climática para o período 2000 – 2060 para a Galiza. Esta análise mostrou um pronunciado 

agravamento dos índices de perigo de incêndios no Verão: o mês de Julho apresentou a 

tendência mais acentuada na diminuição da humidade dos combustíveis finos mortos enquanto o 

aumento de perigo, quantificado pelos índices canadenses utilizados, foi mais pronunciado em 

Agosto. Um resultado também evidente da simulação foi o forte aumento do número de dias de 

risco de incêndio elevado para o período 2000- 2060, que poderá representar um aumento 
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correlativo da probabilidade de ocorrência de incêndios e do aumento da severidade dos 

mesmos. A simulação do número de incêndios e da área queimada mostrou ser consistente com 

o aumento dos índices de perigo, reforçando a gravidade do problema evidenciado na análise de 

tendências. 
Assim, julga-se que o principal impacte do aquecimento global ficará a dever-se a alterações na 

frequência e na severidade dos extremos climáticos, o que terá inevitavelmente por 

consequência o aumento do risco meteorológico de incêndio, sendo que a frequência de 

ocorrência de condições extremas é um fator de maior importância para a ocorrência de fogos do 

que as alterações nos valores médios das variáveis meteorológicas (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2001). Portanto, o aumento do risco meteorológico de incêndio dever-se-á à 

maior frequência de ocorrência de fenómenos extremos, que se poderão traduzir no aumento do 

número de dias secos e quentes, na maior duração e intensidade de ondas de calor e no 

alargamento da época de incêndios. 

O mesmo se verifica nos estudos realizados para o território nacional, de facto, alguns cenários 

climáticos para o futuro sugerem um agravamento do risco meteorológico de incêndio no 

território do continente português (Pereira & Santos, 2003). 

O agravamento substancial do risco meteorológico de incêndios surge como uma consequência 

do extremar das condições meteorológicas num cenário futuro. Consequentemente, é de esperar 

um aumento da ocorrência e intensidade de incêndios florestais em Portugal (Durão e Corte 

Real, 2006). 

As medidas de adaptação ao maior risco meteorológico de incêndio decorrente das alterações 

climáticas, como simuladas, terão que contemplar valores ambientais e económicos; os recursos 

hídricos, naturais e florestais; o uso do solo; as vidas e bens das populações. 

Consequentemente, deverá ser dada prioridade a investimentos na prevenção e a políticas de 

gestão de fogo projetadas para um clima futuro mais quente e mais seco que o atual. As 

consequências do alargamento da época de fogos são um desafio importante para as 

organizações de prevenção e combate aos fogos florestais, que vão ter que se manter em alerta 

durante um período mais alargado do ano. 
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território do continente português (Pereira & Santos, 2003). 

O agravamento substancial do risco meteorológico de incêndios surge como uma consequência 

do extremar das condições meteorológicas num cenário futuro. Consequentemente, é de esperar 

um aumento da ocorrência e intensidade de incêndios florestais em Portugal (Durão e Corte 

Real, 2006). 

As medidas de adaptação ao maior risco meteorológico de incêndio decorrente das alterações 

climáticas, como simuladas, terão que contemplar valores ambientais e económicos; os recursos 

hídricos, naturais e florestais; o uso do solo; as vidas e bens das populações. 

Consequentemente, deverá ser dada prioridade a investimentos na prevenção e a políticas de 

gestão de fogo projetadas para um clima futuro mais quente e mais seco que o atual. As 

consequências do alargamento da época de fogos são um desafio importante para as 

organizações de prevenção e combate aos fogos florestais, que vão ter que se manter em alerta 

durante um período mais alargado do ano. 
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correlativo da probabilidade de ocorrência de incêndios e do aumento da severidade dos 
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2. As mudanças climáticas em Portugal 
 
O projeto SIAM iniciou-se em 1999 com o objetivo de realizar a primeira avaliação integrada da 

vulnerabilidade e da adaptabilidade à mudança climática em Portugal durante o século XXI. O 

trabalho realizado está focado num conjunto de impactes socioeconómicos e biofísicos e baseia-

se em cenários climáticos produzidos por modelos climáticos. 

É importante salientar que os cenários climáticos resultam de simulações obtidas através de 

modelos do sistema climático, obviamente simplificados, incapazes de reproduzir a sua 

complexidade especialmente à escala regional e a escalas de menor dimensão.  

No projeto SIAM, procurou-se identificar as incertezas mais importantes e utilizar o conjunto de 

termos adotados pelo IPCC para procurar relacionar o grau de incerteza com probabilidades. A 

incerteza resulta principalmente da falta de informação, falta de conhecimento científico dos 

processos, variações estatísticas, erros de medição, variabilidade, aproximações e afirmações 

subjetivas.  

Nos últimos anos, diferentes GCMs têm sido utilizados para produzir cenários de mudança 

climática para o século XXI. Dada a incerteza dos cenários de emissão, a maior parte destes 

modelos utilizam um dos cenários centrais do IPCC, o cenário IS92a. 

Series temporais da anomalia da temperatura média (diferença em relação aos cenários de 

controle) na Península Ibérica, obtidas a partir de vários GCMs com o cenário IS92a (dados 

disponíveis no IPCC Data Distribution Center) (figura 30), mostram claramente uma tendência 

crescente e um aquecimento significativo durante o século XXI. O aumento da temperatura na 

Península Ibérica na última metade do século XX é da ordem de 1°C, o que é comparável com 

as observações climáticas. Para 2100 a maioria dos GCMs projetam um aumento de temperatura 

no intervalo 4°C - 7°C (fig. 32). 

 

 
Figura 32. Evolução prevista da temperatura média na Península Ibérica obtida com as diferentes 

simulações dos GCMs 
(fonte: SIAM) 
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Relativamente à precipitação, todas as simulações, com uma única exceção, indicam um 

decréscimo da precipitação. A magnitude do decréscimo é contudo fortemente dependente do 

modelo utilizado (fig. 33). 

 

 
Figura 33. Anomalias da precipitação anual na parte Oeste da Península Ibérica obtidas com os 

diferentes GCMs em três pontos situados em Portugal e na Galiza. 
(fonte: SIAM) 

 

O cenário mais provável é uma diminuição da precipitação anual da ordem de 100 mm. As 

mudanças climáticas afetaram igualmente o ciclo anual da precipitação. O padrão geral da 

distribuição da precipitação mensal, obtida com o mesmo conjunto de GCMs, mostra um 

aumento no Inverno, um decréscimo substancial nos meses de Primavera, particularmente em 

Abril e Maio, e diminuições mais pequenas nos meses de Verão e Outono. 

A resolução horizontal dos GCMs é tipicamente na ordem dos 300 km, o que implica que, no 

máximo, apenas 2 pontos de grelha coincidam com Portugal Continental. Esta resolução é 

insuficiente. Por essa razão, este estudo baseia-se fundamentalmente nas simulações da 

mudança climática produzidas pelo Modelo Climático Regional (RCM) HadRM, versão regional 

do modelo climático do Hadley Centre, utilizado para simular o clima na Europa entre 2080 e 

2100, com uma resolução horizontal de 50 km. 

A simulação de controlo do clima recente de Portugal Continental obtida com o modelo regional 

HadRM representa satisfatoriamente o clima observado, incluindo muitos detalhes da sua 

estrutura espacial, embora apresente um pequeno desvio para as temperaturas mais frias (0.5 a 

2°C na temperatura média) e um pequeno desvio húmido (precipitações ligeiramente mais 

elevadas do que as observações). No período 2080-2100, a média das temperaturas mínimas no 

Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro), projetada pelo modelo, varia entre 6°C e 16°C, enquanto 

na simulação de controlo do clima recente varia entre 2°C e 12°C. A média da temperatura 

máxima no Verão (Junho, Julho, Agosto) sofre um aumento ainda mais substancial, que pode 
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Relativamente à precipitação, todas as simulações, com uma única exceção, indicam um 

decréscimo da precipitação. A magnitude do decréscimo é contudo fortemente dependente do 

modelo utilizado (fig. 33). 
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mudança climática produzidas pelo Modelo Climático Regional (RCM) HadRM, versão regional 

do modelo climático do Hadley Centre, utilizado para simular o clima na Europa entre 2080 e 

2100, com uma resolução horizontal de 50 km. 

A simulação de controlo do clima recente de Portugal Continental obtida com o modelo regional 

HadRM representa satisfatoriamente o clima observado, incluindo muitos detalhes da sua 

estrutura espacial, embora apresente um pequeno desvio para as temperaturas mais frias (0.5 a 

2°C na temperatura média) e um pequeno desvio húmido (precipitações ligeiramente mais 

elevadas do que as observações). No período 2080-2100, a média das temperaturas mínimas no 

Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro), projetada pelo modelo, varia entre 6°C e 16°C, enquanto 

na simulação de controlo do clima recente varia entre 2°C e 12°C. A média da temperatura 

máxima no Verão (Junho, Julho, Agosto) sofre um aumento ainda mais substancial, que pode 
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Relativamente à precipitação, todas as simulações, com uma única exceção, indicam um 

decréscimo da precipitação. A magnitude do decréscimo é contudo fortemente dependente do 

modelo utilizado (fig. 33). 
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estrutura espacial, embora apresente um pequeno desvio para as temperaturas mais frias (0.5 a 

2°C na temperatura média) e um pequeno desvio húmido (precipitações ligeiramente mais 

elevadas do que as observações). No período 2080-2100, a média das temperaturas mínimas no 

Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro), projetada pelo modelo, varia entre 6°C e 16°C, enquanto 

na simulação de controlo do clima recente varia entre 2°C e 12°C. A média da temperatura 

máxima no Verão (Junho, Julho, Agosto) sofre um aumento ainda mais substancial, que pode 
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Figura 32. Evolução prevista da temperatura média na Península Ibérica obtida com as diferentes 

simulações dos GCMs 
(fonte: SIAM) 

 

 

63 | A d a p t a c l i m a  

Relativamente à precipitação, todas as simulações, com uma única exceção, indicam um 

decréscimo da precipitação. A magnitude do decréscimo é contudo fortemente dependente do 

modelo utilizado (fig. 33). 

 

 
Figura 33. Anomalias da precipitação anual na parte Oeste da Península Ibérica obtidas com os 

diferentes GCMs em três pontos situados em Portugal e na Galiza. 
(fonte: SIAM) 

 

O cenário mais provável é uma diminuição da precipitação anual da ordem de 100 mm. As 

mudanças climáticas afetaram igualmente o ciclo anual da precipitação. O padrão geral da 

distribuição da precipitação mensal, obtida com o mesmo conjunto de GCMs, mostra um 

aumento no Inverno, um decréscimo substancial nos meses de Primavera, particularmente em 

Abril e Maio, e diminuições mais pequenas nos meses de Verão e Outono. 

A resolução horizontal dos GCMs é tipicamente na ordem dos 300 km, o que implica que, no 

máximo, apenas 2 pontos de grelha coincidam com Portugal Continental. Esta resolução é 

insuficiente. Por essa razão, este estudo baseia-se fundamentalmente nas simulações da 

mudança climática produzidas pelo Modelo Climático Regional (RCM) HadRM, versão regional 

do modelo climático do Hadley Centre, utilizado para simular o clima na Europa entre 2080 e 

2100, com uma resolução horizontal de 50 km. 

A simulação de controlo do clima recente de Portugal Continental obtida com o modelo regional 

HadRM representa satisfatoriamente o clima observado, incluindo muitos detalhes da sua 

estrutura espacial, embora apresente um pequeno desvio para as temperaturas mais frias (0.5 a 

2°C na temperatura média) e um pequeno desvio húmido (precipitações ligeiramente mais 

elevadas do que as observações). No período 2080-2100, a média das temperaturas mínimas no 

Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro), projetada pelo modelo, varia entre 6°C e 16°C, enquanto 

na simulação de controlo do clima recente varia entre 2°C e 12°C. A média da temperatura 

máxima no Verão (Junho, Julho, Agosto) sofre um aumento ainda mais substancial, que pode 

67



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

64 | A d a p t a c l i m a  

ultrapassar os 9°C em certas regiões do Interior centro (fig. 34). O número de dias em que a 

temperatura máxima excede os 35°C aumenta significativamente em todo o país. 

 

 
Figura 34. Temperatura máxima em Portugal Continental no Verão (Junho, Julho, Agosto) obtida 

com o modelo regional de clima HadRM para  

a) simulação de controlo; b) simulação 2080 - 2100. 
(fonte: SIAM) 

 

A precipitação anual projetada pelo modelo regional para o período 2080-2100 decresce 

praticamente em todo o país. A precipitação aumenta no Inverno em cerca de 20% - 50% dos 

valores na simulação de controlo, e decresce em todas as outras estações do ano. Os 

decréscimos de precipitação mais importantes dão-se na Primavera (até 30% da precipitação de 

controlo) e no Outono (35% - 60%). Além disso, a precipitação acumulada em dias de 

precipitação intensa (> 10 mm/dia) tende a aumentar e estes dias tendem a acumular-se nos 

meses de Inverno. 
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2.1. Incêndios florestais  
 

As estimativas apresentadas traduzem os dados de que se dispõe neste momento para traçar 

cenários de alterações climáticas em Portugal. Tendo em consideração o conhecimento 

disponível sobre a forma como o clima influencia a estrutura e composição da floresta, caso se 

verifiquem as alterações na precipitação e na temperatura previstas, poderão ser espectáveis 

impactes ao nível da produtividade da floresta e do risco de incêndio florestal. 

As florestas em Portugal cobrem 3200000 ha o que corresponde a cerca de 36% da área total do 

país. A importância do sector florestal é reconhecida, sendo um dos principais sectores da 

economia nacional. Para além do valor económico direto da floresta como fonte de matérias-

primas, os ecossistemas florestais desempenham funções importantes no domínio ambiental e 

dos serviços. Por outro lado as florestas constituem uma importante reserva de biodiversidade 

que deve ser preservada. 

Prevê-se um aumento do risco meteorológico de incêndio em todo o País. Nas regiões do Norte 

e Centro espera-se um aumento de três a cinco vezes do número de dias com valores do índice 

climático de risco de incêndio (FWI, Fire Weather Index) correspondentes a situações de risco 

muito alto e extremo. Os resultados sugerem também o prolongamento da época de incêndios, 

uma vez que os valores do FWI são mais elevados que os atuais no final da Primavera e 

princípio do Outono. 
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IV. Mudanças climáticas e a floresta no Ave 
 

1. Cenários Regionais de Mudanças Climáticas para o Ave 
 
O objetivo principal do projeto Adaptaclima prende-se com a elaboração de um plano de 

adaptação ao impacte das alterações climáticas nos incêndios florestais no AVE. Neste sentido, 

torna-se imperioso proceder à análise das variáveis climáticas e realizar uma avaliação da 

magnitude das alterações climáticas na área considerada, num enquadramento temporal futuro 

específico. 

Consequentemente, foram implementados modelos climáticos baseados nas variáveis climáticas 

regionais consideradas adequadas, levados a cabo pelo Meteo Galicia (MeteoGalicia, 2010a). 

 

1.1. Cenário teórico 
 

Numa primeira fase, com base em projeções de modelos climáticos regionais, procedeu-se à 

análise da variabilidade e das alterações na temperatura e precipitação previstos em cenários de 

alterações climáticas futuras. Tendo como ponto de partida os resultados do Projeto 

PRUDENCE, que apresentava projeções de alterações para o período de 2071-2100, definiram-

se dois cenários de evolução: o cenário A2 e o cenário B2. 

Estes cenários enquadram-se na tipologia de cenários evolutivos definidos pelo IPCC, tendo em 

consideração a influência dos fatores socioeconómicos nas alterações climáticas. 

Desta forma, o cenário A2 prevê um maior acréscimo do número de emissões devido à 

continuação do rápido crescimento da população à escala global e a um crescimento económico 

à escala regional, enquanto o cenário B2 pressupõe um menor incremento das emissões devido 

a um crescimento populacional moderado e níveis de crescimento económico e tecnológico mais 

lentos. 

Para a definição dos cenários para o AVE recorreu-se às séries de Temperatura (máxima, média 

e mínima) e Precipitação, projetados para o período de 2071-2100. 

Estabeleceram-se a partir dos dados referidos, as tendências de temperatura e precipitação, 

considerando a sua ocorrência anual, estacional e mensal e os valores extremos. 

Consequentemente, para o cenário A2 verifica-se que a temperatura apresenta uma tendência 

positiva, revelando uma previsão de aumento da Temperatura média anual entre 1,5ºC e 5ºC. 

estes valores resultam num aumento da Temperatura no AVE em média cerca de 0,56ºC/década 

para o período de 2071-2100. 

Estacionalmente observa-se, de uma forma geral, anomalias positivas, mais significativas no 

Verão, entre 1,5ºC e 8ºC. 

No que diz respeito à precipitação, verifica-se uma diminuição geral da sua ocorrência. 

Estacionalmente esta diminuição é mais sensível no Verão, verificando-se, no entanto, um 

aumento durante o período do Inverno. 
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Em consonância com estas tendências, observa-se também uma diminuição da frequência dos 

dias de chuva, registando-se um incremento dos dias de chuva muito intensa. 

No que diz respeito aos extremos de temperatura, prevê-se um aumento do número de dias e 

noites quentes, que se poderá traduzir, no cenário A2, por um aumento de 100 dias por ano. De 

igual modo se prevê uma ligeira diminuição do número de dias e de noites frias. 

Para o cenário B2 as previsões apontam igualmente para um aumento da Temperatura média 

anual, mas com uma tendência menos acentuada, situado entre o 1,5ºC e os 4ºC. 

Também a análise estacional das temperaturas nos mostra anomalias positivas, superiores no 

Verão, mas menos significativas do que no cenário A2. 

Relativamente à precipitação, as previsões para o cenário B2 são idênticas ao cenário A2, 

observando-se uma diminuição anual geral. Estacionalmente regista-se também diminuição, 

mais significativa no Verão, e aumento no Inverno. 

Verifica-se, igualmente, uma diminuição da frequência de dias de chuva e acréscimo dos dias de 

chuva muito intensa, embora com valores inferiores aos do cenário A2, para ambas as variáveis. 

Quanto aos extremos, tal como no cenário A2, prevê-se um aumento do número de dias e noites 

quentes (mais 86 dias por ano) e uma ligeira diminuição do número de dias e noites frias, ainda 

que menos pronunciada. 

 

1.2. Cenário com base em variáveis climáticas 
 

Na sequência dos cenários anteriores, procedeu-se a uma análise mais pormenorizada para o 

Ave (MeteoGalicia, 2010b), utilizando-se os dados referentes às estações meteorológicas de 

Braga, Pedras Rubras e Montalegre (fig. 35). 

As variáveis utilizadas pare este estudo correspondem às séries de Temperatura máxima, média 

e mínima, bem como as de Precipitação. 

A utilização das referidas estações coloca-nos alguns problemas metodológicos, que, no entanto, 

são impossíveis de eliminar. De facto, as referidas estações localizam-se todas fora da área 

geográfica do Ave, criando-nos um problema de efetiva representatividade dos dados. Porém, 

dada a reduzida densidade da rede nacional de estações meteorológicas, estas estações são 

aquelas que nos permitem uma expressão mais aproximada das características climáticas da 

área em estudo. 

Outro problema com o qual nos deparámos foi a mudança ocorrida quer ao nível dos 

equipamentos de registo dos elementos climáticos, em todas as estações, quer a mudança de 

localização da estação de Braga (Tabela IX). De facto, em momentos diferentes, os 

equipamentos de medição presentes nas estações utilizadas neste estudo foram objeto de 

modernização, passando de manuais a automáticas, com consequências ao nível dos dados 

recolhidos. O facto de esta alteração ter ocorrido em momentos diferentes em cada uma das 

estações impede o estabelecimento de correlações entre as estações manuais e automáticas. 
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Estabeleceram-se a partir dos dados referidos, as tendências de temperatura e precipitação, 

considerando a sua ocorrência anual, estacional e mensal e os valores extremos. 

Consequentemente, para o cenário A2 verifica-se que a temperatura apresenta uma tendência 

positiva, revelando uma previsão de aumento da Temperatura média anual entre 1,5ºC e 5ºC. 

estes valores resultam num aumento da Temperatura no AVE em média cerca de 0,56ºC/década 

para o período de 2071-2100. 

Estacionalmente observa-se, de uma forma geral, anomalias positivas, mais significativas no 

Verão, entre 1,5ºC e 8ºC. 

No que diz respeito à precipitação, verifica-se uma diminuição geral da sua ocorrência. 

Estacionalmente esta diminuição é mais sensível no Verão, verificando-se, no entanto, um 

aumento durante o período do Inverno. 
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Em consonância com estas tendências, observa-se também uma diminuição da frequência dos 

dias de chuva, registando-se um incremento dos dias de chuva muito intensa. 

No que diz respeito aos extremos de temperatura, prevê-se um aumento do número de dias e 

noites quentes, que se poderá traduzir, no cenário A2, por um aumento de 100 dias por ano. De 

igual modo se prevê uma ligeira diminuição do número de dias e de noites frias. 

Para o cenário B2 as previsões apontam igualmente para um aumento da Temperatura média 

anual, mas com uma tendência menos acentuada, situado entre o 1,5ºC e os 4ºC. 

Também a análise estacional das temperaturas nos mostra anomalias positivas, superiores no 

Verão, mas menos significativas do que no cenário A2. 

Relativamente à precipitação, as previsões para o cenário B2 são idênticas ao cenário A2, 

observando-se uma diminuição anual geral. Estacionalmente regista-se também diminuição, 

mais significativa no Verão, e aumento no Inverno. 

Verifica-se, igualmente, uma diminuição da frequência de dias de chuva e acréscimo dos dias de 

chuva muito intensa, embora com valores inferiores aos do cenário A2, para ambas as variáveis. 

Quanto aos extremos, tal como no cenário A2, prevê-se um aumento do número de dias e noites 

quentes (mais 86 dias por ano) e uma ligeira diminuição do número de dias e noites frias, ainda 

que menos pronunciada. 

 

1.2. Cenário com base em variáveis climáticas 
 

Na sequência dos cenários anteriores, procedeu-se a uma análise mais pormenorizada para o 

Ave (MeteoGalicia, 2010b), utilizando-se os dados referentes às estações meteorológicas de 

Braga, Pedras Rubras e Montalegre (fig. 35). 

As variáveis utilizadas pare este estudo correspondem às séries de Temperatura máxima, média 

e mínima, bem como as de Precipitação. 

A utilização das referidas estações coloca-nos alguns problemas metodológicos, que, no entanto, 

são impossíveis de eliminar. De facto, as referidas estações localizam-se todas fora da área 

geográfica do Ave, criando-nos um problema de efetiva representatividade dos dados. Porém, 

dada a reduzida densidade da rede nacional de estações meteorológicas, estas estações são 

aquelas que nos permitem uma expressão mais aproximada das características climáticas da 

área em estudo. 

Outro problema com o qual nos deparámos foi a mudança ocorrida quer ao nível dos 

equipamentos de registo dos elementos climáticos, em todas as estações, quer a mudança de 

localização da estação de Braga (Tabela IX). De facto, em momentos diferentes, os 

equipamentos de medição presentes nas estações utilizadas neste estudo foram objeto de 

modernização, passando de manuais a automáticas, com consequências ao nível dos dados 

recolhidos. O facto de esta alteração ter ocorrido em momentos diferentes em cada uma das 

estações impede o estabelecimento de correlações entre as estações manuais e automáticas. 
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IV. Mudanças climáticas e a floresta no Ave 
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Outro problema com o qual nos deparámos foi a mudança ocorrida quer ao nível dos 

equipamentos de registo dos elementos climáticos, em todas as estações, quer a mudança de 
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Figura 35. Ave: localização geográfica das estações meteorológicas utilizadas. 

 

Consequentemente, observa-se uma falta de homogeneidade bem evidente na série de Braga, 

no que diz respeito à Temperatura máxima, facto que não se reproduz de igual forma nas 

Temperaturas média e mínima. 

Além destes problemas, foram detectados ainda alguns erros e lacunas nos dados, 

nomeadamente: a ausência de dados, facto particularmente sensível na Precipitação; a presença 

de dados acumulados de Precipitação, quando estes deveriam ser diários; a presença de 

registos de Precipitação com valores inferiores a 0 litros. Por este motivo, foi necessário proceder 

ao controlo de qualidade dos dados e sua homogeneização, implementados pela Meteogalicia, 

responsável pelo tratamento dos dados. 

 

Tabela IX. Ave: estações meteorológicas usadas para a Temperatura 

Estações meteorológicas usadas para a Temperatura 

lista  Estação  Ano inicial  Ano final  Tipo estação  
1  Braga (Posto Agrário)  1970  2006  Manual  

1  Braga (Merelim)  2007  2009  Automática  

2  Montalegre  1970  1999  Manual  

2  Montalegre  2000  2009  Automática  

3  Porto/Pedras Rubras  1970  1998  Manual  
3  Pedras Rubras  1999  2009  Automática  

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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1.2.1. Temperatura 
 
A análise das séries de Temperatura permitiu-nos identificar as tendências observadas à escala 

anual, estacional e mensal, para o período de 1970-2009. 

No que diz respeito à tendência anual, observou-se um aumento significativo da Temperatura. 

Para as estações de Braga e Montalegre (fig. 36 e fig. 37) o aumento nas Temperaturas máxima, 

média e mínima foi de 0,5ºC/Década. Na estação de Pedras Rubras (fig. 38) o aumento foi de 

0,5ºC/Década para as Temperaturas média e mínima, mas de apenas 0,2ºC/Década para a 

Temperatura máxima. 

 

 
Figura 36. Tendências anuais – Braga 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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Figura 37. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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Figura 38. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 

 

Se por um lado se observa um comportamento da tendência das temperaturas semelhante nas 

diversas estações, já o mesmo não acontece se tivermos em consideração o período em análise. 

Com efeito, esta tendência não é homogénea ao longo do período considerado. Na realidade, é 

apenas a partir de meados dos anos 70 do século XX que se observa um crescimento acentuado 

das temperaturas. 

No que diz respeito à tendência estacional, verificamos que é a Primavera a estação do ano que 

apresenta um maior incremento da temperatura, atingindo em média valores em torno dos 

0,7ºC/Década. Este comportamento verifica-se em todas as séries e temperaturas consideradas, 

embora com menor intensidade. 

Relativamente à tendência mensal das temperaturas, destaca-se o mês de Março com aumentos 

mais significativos: nas estações de Braga e Montalegre o incremento observado é de cerca de 
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Figura 37. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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Figura 38. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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Figura 37. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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Figura 38. Tendências anuais – Montalegre 
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Figura 38. Tendências anuais – Montalegre 

(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 
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1ºC/Década, enquanto em Pedras Rubras o aumento é menos significativo, de cerca de 

0,6ºC/Década. 

Outro aspeto que tivemos em consideração, a partir dos dados diários das três séries de 

temperatura, foi a análise dos extremos12. Concluiu-se que ocorreu uma diminuição significativa 

da frequência de dias frios e noites frias. Esta tendência foi mais acentuada na Primavera e no 

Verão, tendo atingido os valores mais significativos em Pedras Rubras no Verão (decréscimo de 

noites frias de -3,34 dias/década). 

Quanto aos dias quentes, identificou-se um aumento, ocorrendo essencialmente na Primavera e 

Verão. Este aumento foi de cerca de 1,5 dias/década na Primavera (mais significativo em Braga) 

e de cerca de 2,5 dias/década no Verão (em Montalegre e Braga). Também se observou um 

acréscimo de noites quentes. No caso de Braga este acréscimo ocorreu não só na Primavera e 

Verão mas também no Outono. Em Pedras Rubras ocorreu em todas as estações do ano. 

 

1.2.2. Precipitação 
 

Tal como fizemos anteriormente para a Temperatura, procedemos à análise dos dados 

referentes à Precipitação para as estações meteorológicas de Braga, Montalegre e Pedras 

Rubras (Tabela X) tendo-nos a análise das séries permitido identificar as tendências observadas 

à escala anual, estacional e mensal, para o período de 1970-2009. 

 

Tabela X. Ave: estações meteorológicas usadas para a Precipitação. 

Estações meteorológicas usadas para a Precipitação 

lista  Estação  Ano inicial  Ano final  Tipo estação  
1  Braga (Posto Agrário)  1970  2006  Manual  

1  Braga (Merelim)  2007  2009  Automática  

2  Montalegre  1970  2009  Manual  

3  Porto/Pedras Rubras  1970  2009  Manual  
(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 

 

No que diz respeito à Precipitação acumulada anual, não se observa nenhuma tendência 

significativa em qualquer das três séries. 

Por seu lado, relativamente ao comportamento estacional da Precipitação, observa-se uma 

tendência positiva quase significativa em Braga, no Outono, correspondente a um provável 

aumento de 1,58%, enquanto em Montalegre se observa também uma tendência positiva quase 

significativa no Outono de cerca de 1,97%/década. 

                                                 
12 Para a análise dos extremos de temperatura a metodologia aplicada passou pelo cálculo dos percentis p95 e p5 para 

as temperaturas máxima e mínima, em cada série e para cada estação do ano. Designou-se por dias quentes aqueles 

em que a temperatura máxima superou o percentil 95 e noites quentes os dias em que a temperatura mínima superou o 

percentil 95. De igual forma, se designou por dias frios aqueles em que a temperatura máxima foi inferior ao percentil 5 e 

noites frias os dias em que a temperatura mínima foi inferior ao percentil 5. 

 

73 | A d a p t a c l i m a  

Ao nível das tendências mensais, identifica-se uma diminuição da Precipitação no mês de 

Fevereiro e um aumento no mês de Outubro. 

De referir que estes resultados estão de acordo com os obtidos no estudo das tendências para a 

Galiza, analisado para o período de 1960-2006, por Cruz et at. (2006). 

No que diz respeito aos extremos de Precipitação, na frequência de dias de chuva que superam 

determinados limites não existem tendências à escala anual. 
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Outro aspeto que tivemos em consideração, a partir dos dados diários das três séries de 

temperatura, foi a análise dos extremos12. Concluiu-se que ocorreu uma diminuição significativa 

da frequência de dias frios e noites frias. Esta tendência foi mais acentuada na Primavera e no 

Verão, tendo atingido os valores mais significativos em Pedras Rubras no Verão (decréscimo de 

noites frias de -3,34 dias/década). 

Quanto aos dias quentes, identificou-se um aumento, ocorrendo essencialmente na Primavera e 

Verão. Este aumento foi de cerca de 1,5 dias/década na Primavera (mais significativo em Braga) 

e de cerca de 2,5 dias/década no Verão (em Montalegre e Braga). Também se observou um 

acréscimo de noites quentes. No caso de Braga este acréscimo ocorreu não só na Primavera e 

Verão mas também no Outono. Em Pedras Rubras ocorreu em todas as estações do ano. 
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3  Porto/Pedras Rubras  1970  2009  Manual  
(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 

 

No que diz respeito à Precipitação acumulada anual, não se observa nenhuma tendência 

significativa em qualquer das três séries. 

Por seu lado, relativamente ao comportamento estacional da Precipitação, observa-se uma 

tendência positiva quase significativa em Braga, no Outono, correspondente a um provável 

aumento de 1,58%, enquanto em Montalegre se observa também uma tendência positiva quase 

significativa no Outono de cerca de 1,97%/década. 

                                                 
12 Para a análise dos extremos de temperatura a metodologia aplicada passou pelo cálculo dos percentis p95 e p5 para 

as temperaturas máxima e mínima, em cada série e para cada estação do ano. Designou-se por dias quentes aqueles 

em que a temperatura máxima superou o percentil 95 e noites quentes os dias em que a temperatura mínima superou o 

percentil 95. De igual forma, se designou por dias frios aqueles em que a temperatura máxima foi inferior ao percentil 5 e 

noites frias os dias em que a temperatura mínima foi inferior ao percentil 5. 
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Fevereiro e um aumento no mês de Outubro. 

De referir que estes resultados estão de acordo com os obtidos no estudo das tendências para a 

Galiza, analisado para o período de 1960-2006, por Cruz et at. (2006). 

No que diz respeito aos extremos de Precipitação, na frequência de dias de chuva que superam 

determinados limites não existem tendências à escala anual. 
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1ºC/Década, enquanto em Pedras Rubras o aumento é menos significativo, de cerca de 

0,6ºC/Década. 

Outro aspeto que tivemos em consideração, a partir dos dados diários das três séries de 

temperatura, foi a análise dos extremos12. Concluiu-se que ocorreu uma diminuição significativa 

da frequência de dias frios e noites frias. Esta tendência foi mais acentuada na Primavera e no 

Verão, tendo atingido os valores mais significativos em Pedras Rubras no Verão (decréscimo de 

noites frias de -3,34 dias/década). 

Quanto aos dias quentes, identificou-se um aumento, ocorrendo essencialmente na Primavera e 

Verão. Este aumento foi de cerca de 1,5 dias/década na Primavera (mais significativo em Braga) 

e de cerca de 2,5 dias/década no Verão (em Montalegre e Braga). Também se observou um 

acréscimo de noites quentes. No caso de Braga este acréscimo ocorreu não só na Primavera e 

Verão mas também no Outono. Em Pedras Rubras ocorreu em todas as estações do ano. 

 

1.2.2. Precipitação 
 

Tal como fizemos anteriormente para a Temperatura, procedemos à análise dos dados 

referentes à Precipitação para as estações meteorológicas de Braga, Montalegre e Pedras 

Rubras (Tabela X) tendo-nos a análise das séries permitido identificar as tendências observadas 

à escala anual, estacional e mensal, para o período de 1970-2009. 

 

Tabela X. Ave: estações meteorológicas usadas para a Precipitação. 

Estações meteorológicas usadas para a Precipitação 

lista  Estação  Ano inicial  Ano final  Tipo estação  
1  Braga (Posto Agrário)  1970  2006  Manual  

1  Braga (Merelim)  2007  2009  Automática  

2  Montalegre  1970  2009  Manual  

3  Porto/Pedras Rubras  1970  2009  Manual  
(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 

 

No que diz respeito à Precipitação acumulada anual, não se observa nenhuma tendência 

significativa em qualquer das três séries. 

Por seu lado, relativamente ao comportamento estacional da Precipitação, observa-se uma 

tendência positiva quase significativa em Braga, no Outono, correspondente a um provável 

aumento de 1,58%, enquanto em Montalegre se observa também uma tendência positiva quase 

significativa no Outono de cerca de 1,97%/década. 

                                                 
12 Para a análise dos extremos de temperatura a metodologia aplicada passou pelo cálculo dos percentis p95 e p5 para 

as temperaturas máxima e mínima, em cada série e para cada estação do ano. Designou-se por dias quentes aqueles 

em que a temperatura máxima superou o percentil 95 e noites quentes os dias em que a temperatura mínima superou o 

percentil 95. De igual forma, se designou por dias frios aqueles em que a temperatura máxima foi inferior ao percentil 5 e 

noites frias os dias em que a temperatura mínima foi inferior ao percentil 5. 

 

73 | A d a p t a c l i m a  

Ao nível das tendências mensais, identifica-se uma diminuição da Precipitação no mês de 

Fevereiro e um aumento no mês de Outubro. 

De referir que estes resultados estão de acordo com os obtidos no estudo das tendências para a 

Galiza, analisado para o período de 1960-2006, por Cruz et at. (2006). 

No que diz respeito aos extremos de Precipitação, na frequência de dias de chuva que superam 

determinados limites não existem tendências à escala anual. 
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1ºC/Década, enquanto em Pedras Rubras o aumento é menos significativo, de cerca de 

0,6ºC/Década. 

Outro aspeto que tivemos em consideração, a partir dos dados diários das três séries de 

temperatura, foi a análise dos extremos12. Concluiu-se que ocorreu uma diminuição significativa 

da frequência de dias frios e noites frias. Esta tendência foi mais acentuada na Primavera e no 

Verão, tendo atingido os valores mais significativos em Pedras Rubras no Verão (decréscimo de 

noites frias de -3,34 dias/década). 

Quanto aos dias quentes, identificou-se um aumento, ocorrendo essencialmente na Primavera e 

Verão. Este aumento foi de cerca de 1,5 dias/década na Primavera (mais significativo em Braga) 

e de cerca de 2,5 dias/década no Verão (em Montalegre e Braga). Também se observou um 

acréscimo de noites quentes. No caso de Braga este acréscimo ocorreu não só na Primavera e 

Verão mas também no Outono. Em Pedras Rubras ocorreu em todas as estações do ano. 

 

1.2.2. Precipitação 
 

Tal como fizemos anteriormente para a Temperatura, procedemos à análise dos dados 

referentes à Precipitação para as estações meteorológicas de Braga, Montalegre e Pedras 

Rubras (Tabela X) tendo-nos a análise das séries permitido identificar as tendências observadas 

à escala anual, estacional e mensal, para o período de 1970-2009. 

 

Tabela X. Ave: estações meteorológicas usadas para a Precipitação. 

Estações meteorológicas usadas para a Precipitação 

lista  Estação  Ano inicial  Ano final  Tipo estação  
1  Braga (Posto Agrário)  1970  2006  Manual  

1  Braga (Merelim)  2007  2009  Automática  

2  Montalegre  1970  2009  Manual  

3  Porto/Pedras Rubras  1970  2009  Manual  
(fonte: MeteoGalicia, 2010b) 

 

No que diz respeito à Precipitação acumulada anual, não se observa nenhuma tendência 

significativa em qualquer das três séries. 

Por seu lado, relativamente ao comportamento estacional da Precipitação, observa-se uma 

tendência positiva quase significativa em Braga, no Outono, correspondente a um provável 

aumento de 1,58%, enquanto em Montalegre se observa também uma tendência positiva quase 

significativa no Outono de cerca de 1,97%/década. 

                                                 
12 Para a análise dos extremos de temperatura a metodologia aplicada passou pelo cálculo dos percentis p95 e p5 para 

as temperaturas máxima e mínima, em cada série e para cada estação do ano. Designou-se por dias quentes aqueles 

em que a temperatura máxima superou o percentil 95 e noites quentes os dias em que a temperatura mínima superou o 

percentil 95. De igual forma, se designou por dias frios aqueles em que a temperatura máxima foi inferior ao percentil 5 e 

noites frias os dias em que a temperatura mínima foi inferior ao percentil 5. 
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Ao nível das tendências mensais, identifica-se uma diminuição da Precipitação no mês de 

Fevereiro e um aumento no mês de Outubro. 

De referir que estes resultados estão de acordo com os obtidos no estudo das tendências para a 

Galiza, analisado para o período de 1960-2006, por Cruz et at. (2006). 

No que diz respeito aos extremos de Precipitação, na frequência de dias de chuva que superam 

determinados limites não existem tendências à escala anual. 
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2. Impactes diretos e indiretos das mudanças climáticas nos incêndios 
florestais no Ave 

 

Na sequência do aumento de 0,2ºC/0,5ºC por década das temperaturas máxima, média e 

mínima, iremos assistir a um aumento do risco de incêndio florestal, ao estender da “época de 

fogos”, com um maior número de ocorrências, maior recorrência dos incêndios e a ocorrência de 

mais e maiores “grandes incêndios florestais”. 

Assim, irá haver condições para o aumento da área queimada, o que implicará uma 

desvalorização da paisagem e perda de atrativo turístico, um aumento da erosão e da mudança 

do uso do solo, com perda de biodiversidade (aumento das espécies não indígenas invasoras) e 

diminuição da produtividade. 

Com o previsível aumento, no mês de Março, da temperatura média entre 0,6ºC e 1ºC, 

conjugado com a diminuição da precipitação no mês de Fevereiro, irá aumentar o risco de 

incêndio no problemático mês de Março13, havendo igualmente a esperar um forte incremento da 

recorrência dos incêndios florestais nesse mês. Como consequência, teremos um aumento da 

área queimada, aumento da erosão e ainda, aumento dos conflitos silvopastoris. 

O relatório elaborado pela MeteoGalicia aponta para um aumento dos dias quentes na Primavera 

(1,5 dias por década) e no Verão (2,5 dias por década) e das noites quentes no Outono, o que 

propiciará condições favoráveis a um aumento do número de vagas de calor, aumento do risco 

de incêndio florestal, um aumento do número de ocorrências, maior recorrência dos incêndios e a 

ocorrência de mais e maiores “grandes incêndios florestais”, com o Outono a apresentar 

condições favoráveis para a ocorrência de “grandes incêndios florestais”. 

Estas condições serão geradoras de um aumento da área queimada, o que implicará uma 

desvalorização da paisagem e perda de atrativo turístico, um aumento da erosão (com 

empobrecimento dos solos) e da mudança do uso do solo, com perda de biodiversidade 

(aumento das espécies não indígenas invasoras) e diminuição da produtividade. 

Por último, temos a salientar o previsível aumento da precipitação no Outono e em particular em 

Outubro, período do ano em que os solos se encontram muitas vezes desprotegidos de 

vegetação na sequência dos incêndios florestais, o que poderá conduzir a um empobrecimento 

dos solos por lavagem dos nutrientes, implicando mudanças do uso do solo, perda de 

biodiversidade e diminuição de produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 No Ave, existe a prática ancestral das queimadas realizadas na Primavera nas encostas mais expostas ao quadrante 

Sul (Bento Gonçalves, A. J., 2006). 
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2.1. Análise dos impactes  
 

No Ave, a floresta de produção (eucalipto14 e pinheiro-bravo15) poderá ter um aumento de 

produtividade nos concelhos mais litorais e nos solos de boa qualidade. 

No interior e nas áreas montanhosas, poderá haver abandono ou substituição dos eucaliptais por 

matos ou por espécies não indígenas invasoras, quando percorridas pelo fogo. 

Devido ao aumento da temperatura, existe um potencial benefício para o sobreiro e para o 

aumento da produtividade no Inverno, mas igualmente para o aumento das áreas ardidas. 

Com a concentração da precipitação no Outono, haverá um importante empobrecimento dos 

solos percorridos pelo fogo, nas áreas de montanha, por lavagem dos nutrientes. 

No litoral haverá diminuição das espécies mais exigentes em água, com aumento da mortalidade 

de árvores mais velhas e menos resistentes. 

Com o aumento dos incêndios, poderão ocorrer mais frequentemente pragas e doenças, o que 

poderá ter impacte negativo na economia florestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 Eucaliptus globulus Labill - Clima oceânico, húmido e suave. Muito sensível a geadas fortes e contínuas. Temperatura 

média anual – 10-15,5°C. Precipitação média anual – 600-1500 mm. Altitude – 0-400 m (FPFP, 2001a) 
15 Pinus pinaster Aiton - Clima predominantemente atlântico. Pouco resistente aos frios continentais, prefere zonas com 

humidade atmosférica elevada e suporta 2 a 4 meses secos por ano. Temperatura média anual – 11-15°C. Precipitação 
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Tabela XI. Ave: mudanças climáticas e impactes na floresta 

 
 
 
  

Mudanças Climáticas Impactes principais Impactes secundários 

Temperaturas 
max, Tmed e Tmin 
aumento de 0,2 a 

0,5°C/década 
 

• Aumento do Risco de incêndios 
florestais 

• A época de fogos estende-se por 
mais meses 

• Maior número de ocorrências de 
incêndios florestais 

• Mais recorrência de incêndios 
florestais 

• Mais grandes incêndios florestais 

o Aumento da área 
queimada 

o Desvalorização da 
Paisagem 

o Perda de atrativo turístico 
o Aumento da erosão 
o Mudança do uso do solo 
o Perda de biodiversidade 
o Diminuição da 

produtividade 
 

Temperatura med 
aumento significativo na 

Primavera 
(Março – aumenta em 0,6 e 

1ºC) 
Precipitação 

descida em Fevereiro 
 

• Aumento dos IF em Março 
• Mais recorrência de incêndios 

florestais 

o Aumento da área 
queimada 

o Aumento da erosão 
o Aumento de conflitos 

silvopastoris 

Dias quentes 
aumento significativo na 

Primavera e Verão 
-cerca de 1,5 dias/década na 

Primavera 
-cerca de 2,5 dias/década no 

Verão 

• Aumento das ondas de calor 
• Aumento do Risco de incêndios 

florestais 
• Mais incêndios florestais 
• Mais recorrência de incêndios 

florestais 
• Mais grandes incêndios florestais  

o Aumento da área 
queimada 

o Desvalorização da 
Paisagem 

o Perda de atrativo turístico 
o Aumento da erosão 
o Mudança do uso do solo 
o Perda de biodiversidade 
o Diminuição da 

produtividade 

Noites quentes 
aumento significativo 

-no Outono, para as séries de 
Braga 

-em todas as estações, para 
as séries de Pedras Rubras 

 

• Aumento das ondas de calor 
• Aumento do Risco de incêndios 

florestais 
• Mais incêndios florestais 
• Mais recorrência de incêndios 

florestais 
• Mais grandes incêndios florestais  
• Os  grandes incêndios florestais  

estendem-se para o Outono 

o Aumento da área 
queimada 

o Desvalorização da 
Paisagem 

o Perda de atrativo turístico 
o Aumento da erosão 
o Empobrecimento dos 

solos  
o Mudança do uso do solo 
o Perda de biodiversidade 
o Diminuição da 

produtividade 
 

Precipitação 
Aumento quase significativo 

no Outono 
- 1.58%/década para Braga 

- 1.97%/década para 
Montalegre 

Aumento em Outubro 
 

• Empobrecimento dos solos (lavagem 
dos nutrientes) 

o Mudança do uso do solo 
o Perda de biodiversidade 
o Diminuição da 

produtividade 
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V. Estratégia / plano de adaptação aos cenários previstos 
 

1. As medidas de adaptação e mitigação 
1.1 Ordenamento Florestal e Defesa da Floresta contra Incêndios 
Florestais 

 

É um facto que as alterações climáticas no mediterrâneo terão impactes significativos ligados 

designadamente ao aumento das temperaturas e à concentração das chuvas, à menor 

disponibilidade dos recursos hídricos e ao aumento da frequência de fenómenos extremos.  

As medidas de atenuação devem, por conseguinte, ser completadas por medidas de adaptação 

destinadas a enfrentar esses impactes. A adaptação deve incidir tanto nas alterações atuais 

como nas alterações futuras e que devem ser antecipadas. 

Os sectores económicos que dependem das condições climáticas serão obviamente afetados 

pelas alterações climáticas. Assim, uma ação rápida de adaptação às alterações climáticas será 

muito menos onerosa que os danos que resultarão deste fenómeno. É o que indica, para a EU, 

entre outros, o Relatório Stern e os resultados de estudos como os realizados no âmbito do 

Projeto PESETA do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (COM(2007)). 

À escala comunitária, podem ser identificados quatro pilares de ação no âmbito da intervenção 

da UE com vista à adaptação (COM(2007)): 

1) a ação imediata na UE quando os conhecimentos são suficientes,  

2) a integração da adaptação na ação externa da UE,  

3) o aprofundamento dos conhecimentos onde subsistem lacunas e  

4) a participação de todas as partes interessadas na elaboração de estratégias de 

adaptação. 

No entanto, a temática da adaptação às alterações do clima é ainda tratada de forma 

relativamente incipiente pela maioria dos países. Mesmo no quadro da União Europeia, só em 

finais de 2007 a Comissão Europeia elaborou o Livro Verde, “PROPOSTA DE ESTRATÉGIA 

NACIONAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS” (Versão para Consulta Pública, 

17 de Julho de 2009 5/41) complementado em 2009 com o Livro Branco – “ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: PARA UM QUADRO DE ACÇÃO EUROPEU” – acompanhado de 

diversos relatórios focando alguns aspetos sectoriais. 

As experiências concretas de medidas de adaptação no terreno, desenhadas manifestamente 

com esse fim, são também ainda relativamente escassas, facto que em certo sentido dificulta a 

identificação de melhores práticas replicáveis.  

Com efeito, na Europa apenas um pequeno grupo de países tem já em vigor estratégias iniciais, 

essencialmente programáticas, de adaptação. 

No entanto, pode afirmar-se que diversas políticas e ações que contribuem para tornar a 

sociedade menos vulnerável às alterações climáticas têm vindo a ser implementadas.  

Entre nós, esta reflexão tem sido objeto de vários projetos de investigação, sendo de destacar a 

contribuição dada pelos Projectos SIAM e SIAM_II (Climate Change in Portugal, Scenarios, 
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contribuição dada pelos Projectos SIAM e SIAM_II (Climate Change in Portugal, Scenarios, 
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Impacts and Adaptation Measures), e pelo projeto CLIMAAT_II (Clima e Meteorologia dos 

Arquipélagos Atlânticos), bases fundamentais que permitiram o desenvolvimento dos trabalhos 

desta estratégia.  

Pelo referido, o Governo Português decidiu definir nesta estratégia um conjunto de linhas de 

força para que Portugal se possa preparar para as alterações de clima mais prováveis – e 

responder de forma conveniente com medidas de adaptação a implementar pelos mais diversos 

sectores. Com efeito, a temática das alterações climáticas em geral, e a adaptação aos seus 

efeitos em particular, são desafios eminentemente transversais, que requerem o envolvimento de 

um vasto conjunto de sectores e abordagem integradas.  

Esta estratégia tem assim, neste primeiro momento, um carácter eminentemente programático, 

porquanto se apresentam nesta fase os contornos gerais das linhas de ação a levar a cabo 

durante vários anos, com aproximações sucessivamente melhoradas e objeto de reflexão 

profunda por parte das administrações públicas e da considerável diversidade de parceiros 

sociais que terão uma importante palavra a dizer sobre esta matéria. Esta estratégia pretende, 

por isso, ser o primeiro passo no processo de preparar Portugal para os desafios da adaptação 

às alterações climáticas 

Assim, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril) encontra-se estruturada sob quatro 

objetivos, que pretendem também traduzir a metodologia geral de organização dos trabalhos 

(Tabela XI): 

 o primeiro objetivo – Informação e Conhecimento – constitui a base de todo o exercício 

de adaptação às alterações climáticas e foca-se sobre a necessidade de consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida; 

 o segundo objetivo – Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de 
Resposta – constitui o fulcro desta estratégia, e corresponde ao trabalho de 

identificação, definição de prioridades e implementação das principais medidas de 

adaptação; 

 o terceiro objetivo – Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo de levar 

a todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e a transmitir a 

necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte 

desses agentes na definição e implementação desta estratégia; 

 o quarto objetivo – Cooperar a Nível Internacional – aborda as responsabilidades de 

Portugal em matéria de cooperação internacional na área da adaptação às alterações 

climáticas, bem como no acompanhamento das negociações levadas a cabo nos 

diversos fora internacionais.  
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Tabela XII. Ave: objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – 

Quadro resumo  

Quadro resumo 
Objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

Objetivo 1: 

Informação e Conhecimento 
Conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes 

decorrentes das alterações climáticas nos vários sectores, e metodologias 

para a identificação de medidas de adaptação, análise da sua viabilidade e 

avaliação de custos benefícios 

Objetivo 2: 

Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta  
Identificar medidas; definir prioridades; implementar ações que reduzam a 

vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis e 

mais preocupantes; e implementar ações com vista a aumentar a eficiência 

de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas, em 

particular de fenómenos meteorológicos extremos  

Objetivo 3: 

Participar, Sensibilizar e Divulgar  
Suscitar um elevado grau de envolvimento e participação do público na 

definição e implementação da estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, 

empresas e demais agentes sociais os principais impactes esperados, 

assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação  

Objetivo 4: 

Cooperar a Nível Internacional  
Acompanhar as negociações internacionais sobre adaptação às Alterações 

Climáticas e apoiar a implementação de ações de adaptação nos países 

mais vulneráveis, em particular no quadro da CPLP  
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada) 

 

Naturalmente, as florestas são sensíveis a acontecimentos meteorológicos extremos, que se 

preveem mais frequentes no futuro, como tempestades, inundações, ondas de calor e secas 

severas, e ao recrudescimento dos incêndios florestais o que potenciará as perdas de recursos 

económicos e naturais associados às florestas (biodiversidade, solo e recursos hídricos) e dos 

custos sociais das alterações climáticas. 

Também a Estratégia Nacional para as Florestas, com um horizonte de planeamento até 2030, 

trata especificamente o problema das alterações climáticas e estabelece já o enquadramento 

necessário para muitas das medidas de adaptação a fomentar, mas é necessário aprofundar e 

fundamentar as orientações associadas ao ordenamento da paisagem e dos espaços florestais, 

às técnicas silvícolas mais adequadas e às ações de defesa dos ecossistemas, para as 

diferentes realidades biogeográficas e sociais do País, e divulgá-las pelos diversos agentes.   

Com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI (Diário da República 

n.º 102, I-B Série, de 2006) define-se uma estratégia e um conjunto articulado de ações com 
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Impacts and Adaptation Measures), e pelo projeto CLIMAAT_II (Clima e Meteorologia dos 

Arquipélagos Atlânticos), bases fundamentais que permitiram o desenvolvimento dos trabalhos 

desta estratégia.  

Pelo referido, o Governo Português decidiu definir nesta estratégia um conjunto de linhas de 

força para que Portugal se possa preparar para as alterações de clima mais prováveis – e 

responder de forma conveniente com medidas de adaptação a implementar pelos mais diversos 

sectores. Com efeito, a temática das alterações climáticas em geral, e a adaptação aos seus 

efeitos em particular, são desafios eminentemente transversais, que requerem o envolvimento de 

um vasto conjunto de sectores e abordagem integradas.  

Esta estratégia tem assim, neste primeiro momento, um carácter eminentemente programático, 

porquanto se apresentam nesta fase os contornos gerais das linhas de ação a levar a cabo 

durante vários anos, com aproximações sucessivamente melhoradas e objeto de reflexão 

profunda por parte das administrações públicas e da considerável diversidade de parceiros 

sociais que terão uma importante palavra a dizer sobre esta matéria. Esta estratégia pretende, 

por isso, ser o primeiro passo no processo de preparar Portugal para os desafios da adaptação 

às alterações climáticas 

Assim, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril) encontra-se estruturada sob quatro 

objetivos, que pretendem também traduzir a metodologia geral de organização dos trabalhos 

(Tabela XI): 

 o primeiro objetivo – Informação e Conhecimento – constitui a base de todo o exercício 

de adaptação às alterações climáticas e foca-se sobre a necessidade de consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida; 

 o segundo objetivo – Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de 
Resposta – constitui o fulcro desta estratégia, e corresponde ao trabalho de 

identificação, definição de prioridades e implementação das principais medidas de 

adaptação; 

 o terceiro objetivo – Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo de levar 

a todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e a transmitir a 

necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte 

desses agentes na definição e implementação desta estratégia; 

 o quarto objetivo – Cooperar a Nível Internacional – aborda as responsabilidades de 

Portugal em matéria de cooperação internacional na área da adaptação às alterações 

climáticas, bem como no acompanhamento das negociações levadas a cabo nos 

diversos fora internacionais.  
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Tabela XII. Ave: objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – 

Quadro resumo  

Quadro resumo 
Objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

Objetivo 1: 

Informação e Conhecimento 
Conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes 

decorrentes das alterações climáticas nos vários sectores, e metodologias 

para a identificação de medidas de adaptação, análise da sua viabilidade e 

avaliação de custos benefícios 

Objetivo 2: 

Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta  
Identificar medidas; definir prioridades; implementar ações que reduzam a 

vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis e 

mais preocupantes; e implementar ações com vista a aumentar a eficiência 

de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas, em 

particular de fenómenos meteorológicos extremos  

Objetivo 3: 

Participar, Sensibilizar e Divulgar  
Suscitar um elevado grau de envolvimento e participação do público na 

definição e implementação da estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, 

empresas e demais agentes sociais os principais impactes esperados, 

assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação  

Objetivo 4: 

Cooperar a Nível Internacional  
Acompanhar as negociações internacionais sobre adaptação às Alterações 

Climáticas e apoiar a implementação de ações de adaptação nos países 

mais vulneráveis, em particular no quadro da CPLP  
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada) 

 

Naturalmente, as florestas são sensíveis a acontecimentos meteorológicos extremos, que se 

preveem mais frequentes no futuro, como tempestades, inundações, ondas de calor e secas 

severas, e ao recrudescimento dos incêndios florestais o que potenciará as perdas de recursos 

económicos e naturais associados às florestas (biodiversidade, solo e recursos hídricos) e dos 

custos sociais das alterações climáticas. 

Também a Estratégia Nacional para as Florestas, com um horizonte de planeamento até 2030, 

trata especificamente o problema das alterações climáticas e estabelece já o enquadramento 

necessário para muitas das medidas de adaptação a fomentar, mas é necessário aprofundar e 

fundamentar as orientações associadas ao ordenamento da paisagem e dos espaços florestais, 

às técnicas silvícolas mais adequadas e às ações de defesa dos ecossistemas, para as 

diferentes realidades biogeográficas e sociais do País, e divulgá-las pelos diversos agentes.   

Com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI (Diário da República 

n.º 102, I-B Série, de 2006) define-se uma estratégia e um conjunto articulado de ações com 

82



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

78 | A d a p t a c l i m a  

Impacts and Adaptation Measures), e pelo projeto CLIMAAT_II (Clima e Meteorologia dos 

Arquipélagos Atlânticos), bases fundamentais que permitiram o desenvolvimento dos trabalhos 

desta estratégia.  

Pelo referido, o Governo Português decidiu definir nesta estratégia um conjunto de linhas de 

força para que Portugal se possa preparar para as alterações de clima mais prováveis – e 

responder de forma conveniente com medidas de adaptação a implementar pelos mais diversos 

sectores. Com efeito, a temática das alterações climáticas em geral, e a adaptação aos seus 

efeitos em particular, são desafios eminentemente transversais, que requerem o envolvimento de 

um vasto conjunto de sectores e abordagem integradas.  

Esta estratégia tem assim, neste primeiro momento, um carácter eminentemente programático, 

porquanto se apresentam nesta fase os contornos gerais das linhas de ação a levar a cabo 

durante vários anos, com aproximações sucessivamente melhoradas e objeto de reflexão 

profunda por parte das administrações públicas e da considerável diversidade de parceiros 

sociais que terão uma importante palavra a dizer sobre esta matéria. Esta estratégia pretende, 

por isso, ser o primeiro passo no processo de preparar Portugal para os desafios da adaptação 

às alterações climáticas 

Assim, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril) encontra-se estruturada sob quatro 

objetivos, que pretendem também traduzir a metodologia geral de organização dos trabalhos 

(Tabela XI): 

 o primeiro objetivo – Informação e Conhecimento – constitui a base de todo o exercício 

de adaptação às alterações climáticas e foca-se sobre a necessidade de consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida; 

 o segundo objetivo – Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de 
Resposta – constitui o fulcro desta estratégia, e corresponde ao trabalho de 

identificação, definição de prioridades e implementação das principais medidas de 

adaptação; 

 o terceiro objetivo – Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo de levar 

a todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e a transmitir a 

necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte 

desses agentes na definição e implementação desta estratégia; 

 o quarto objetivo – Cooperar a Nível Internacional – aborda as responsabilidades de 

Portugal em matéria de cooperação internacional na área da adaptação às alterações 

climáticas, bem como no acompanhamento das negociações levadas a cabo nos 

diversos fora internacionais.  
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Tabela XII. Ave: objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – 

Quadro resumo  

Quadro resumo 
Objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

Objetivo 1: 

Informação e Conhecimento 
Conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes 

decorrentes das alterações climáticas nos vários sectores, e metodologias 

para a identificação de medidas de adaptação, análise da sua viabilidade e 

avaliação de custos benefícios 

Objetivo 2: 

Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta  
Identificar medidas; definir prioridades; implementar ações que reduzam a 

vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis e 

mais preocupantes; e implementar ações com vista a aumentar a eficiência 

de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas, em 

particular de fenómenos meteorológicos extremos  

Objetivo 3: 

Participar, Sensibilizar e Divulgar  
Suscitar um elevado grau de envolvimento e participação do público na 

definição e implementação da estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, 

empresas e demais agentes sociais os principais impactes esperados, 

assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação  

Objetivo 4: 

Cooperar a Nível Internacional  
Acompanhar as negociações internacionais sobre adaptação às Alterações 

Climáticas e apoiar a implementação de ações de adaptação nos países 

mais vulneráveis, em particular no quadro da CPLP  
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada) 

 

Naturalmente, as florestas são sensíveis a acontecimentos meteorológicos extremos, que se 

preveem mais frequentes no futuro, como tempestades, inundações, ondas de calor e secas 

severas, e ao recrudescimento dos incêndios florestais o que potenciará as perdas de recursos 

económicos e naturais associados às florestas (biodiversidade, solo e recursos hídricos) e dos 

custos sociais das alterações climáticas. 

Também a Estratégia Nacional para as Florestas, com um horizonte de planeamento até 2030, 

trata especificamente o problema das alterações climáticas e estabelece já o enquadramento 

necessário para muitas das medidas de adaptação a fomentar, mas é necessário aprofundar e 

fundamentar as orientações associadas ao ordenamento da paisagem e dos espaços florestais, 

às técnicas silvícolas mais adequadas e às ações de defesa dos ecossistemas, para as 

diferentes realidades biogeográficas e sociais do País, e divulgá-las pelos diversos agentes.   

Com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI (Diário da República 

n.º 102, I-B Série, de 2006) define-se uma estratégia e um conjunto articulado de ações com 
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Impacts and Adaptation Measures), e pelo projeto CLIMAAT_II (Clima e Meteorologia dos 

Arquipélagos Atlânticos), bases fundamentais que permitiram o desenvolvimento dos trabalhos 

desta estratégia.  

Pelo referido, o Governo Português decidiu definir nesta estratégia um conjunto de linhas de 

força para que Portugal se possa preparar para as alterações de clima mais prováveis – e 

responder de forma conveniente com medidas de adaptação a implementar pelos mais diversos 

sectores. Com efeito, a temática das alterações climáticas em geral, e a adaptação aos seus 

efeitos em particular, são desafios eminentemente transversais, que requerem o envolvimento de 

um vasto conjunto de sectores e abordagem integradas.  

Esta estratégia tem assim, neste primeiro momento, um carácter eminentemente programático, 

porquanto se apresentam nesta fase os contornos gerais das linhas de ação a levar a cabo 

durante vários anos, com aproximações sucessivamente melhoradas e objeto de reflexão 

profunda por parte das administrações públicas e da considerável diversidade de parceiros 

sociais que terão uma importante palavra a dizer sobre esta matéria. Esta estratégia pretende, 

por isso, ser o primeiro passo no processo de preparar Portugal para os desafios da adaptação 

às alterações climáticas 

Assim, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril) encontra-se estruturada sob quatro 

objetivos, que pretendem também traduzir a metodologia geral de organização dos trabalhos 

(Tabela XI): 

 o primeiro objetivo – Informação e Conhecimento – constitui a base de todo o exercício 

de adaptação às alterações climáticas e foca-se sobre a necessidade de consolidar e 

desenvolver uma base científica e técnica sólida; 

 o segundo objetivo – Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de 
Resposta – constitui o fulcro desta estratégia, e corresponde ao trabalho de 

identificação, definição de prioridades e implementação das principais medidas de 

adaptação; 

 o terceiro objetivo – Participar, Sensibilizar e Divulgar – identifica o imperativo de levar 

a todos os agentes sociais o conhecimento sobre alterações climáticas e a transmitir a 

necessidade de ação e, sobretudo, suscitar a maior participação possível por parte 

desses agentes na definição e implementação desta estratégia; 

 o quarto objetivo – Cooperar a Nível Internacional – aborda as responsabilidades de 

Portugal em matéria de cooperação internacional na área da adaptação às alterações 

climáticas, bem como no acompanhamento das negociações levadas a cabo nos 

diversos fora internacionais.  
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Tabela XII. Ave: objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – 

Quadro resumo  

Quadro resumo 
Objetivos da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

Objetivo 1: 

Informação e Conhecimento 
Conhecer, identificar e antecipar as vulnerabilidades e os impactes 

decorrentes das alterações climáticas nos vários sectores, e metodologias 

para a identificação de medidas de adaptação, análise da sua viabilidade e 

avaliação de custos benefícios 

Objetivo 2: 

Reduzir a Vulnerabilidade e Aumentar a Capacidade de Resposta  
Identificar medidas; definir prioridades; implementar ações que reduzam a 

vulnerabilidade dos vários sectores às alterações do clima mais prováveis e 

mais preocupantes; e implementar ações com vista a aumentar a eficiência 

de resposta a impactes que decorram das alterações climáticas, em 

particular de fenómenos meteorológicos extremos  

Objetivo 3: 

Participar, Sensibilizar e Divulgar  
Suscitar um elevado grau de envolvimento e participação do público na 

definição e implementação da estratégia. Dar a conhecer aos cidadãos, 

empresas e demais agentes sociais os principais impactes esperados, 

assim como disseminar boas práticas sectoriais de adaptação  

Objetivo 4: 

Cooperar a Nível Internacional  
Acompanhar as negociações internacionais sobre adaptação às Alterações 

Climáticas e apoiar a implementação de ações de adaptação nos países 

mais vulneráveis, em particular no quadro da CPLP  
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada) 

 

Naturalmente, as florestas são sensíveis a acontecimentos meteorológicos extremos, que se 

preveem mais frequentes no futuro, como tempestades, inundações, ondas de calor e secas 

severas, e ao recrudescimento dos incêndios florestais o que potenciará as perdas de recursos 

económicos e naturais associados às florestas (biodiversidade, solo e recursos hídricos) e dos 

custos sociais das alterações climáticas. 

Também a Estratégia Nacional para as Florestas, com um horizonte de planeamento até 2030, 

trata especificamente o problema das alterações climáticas e estabelece já o enquadramento 

necessário para muitas das medidas de adaptação a fomentar, mas é necessário aprofundar e 

fundamentar as orientações associadas ao ordenamento da paisagem e dos espaços florestais, 

às técnicas silvícolas mais adequadas e às ações de defesa dos ecossistemas, para as 

diferentes realidades biogeográficas e sociais do País, e divulgá-las pelos diversos agentes.   

Com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI (Diário da República 

n.º 102, I-B Série, de 2006) define-se uma estratégia e um conjunto articulado de ações com 
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vista a fomentar a gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução 

progressiva dos incêndios florestais. 

Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, preconizam-se intervenções 

em três domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate.  

Assim, são identificados cinco eixos estratégicos de atuação: 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

 

O PNDFCI acentua a necessidade de uma ação concreta e persistente na política de 

sensibilização, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como no 

desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, deteção e 

combate, reforçando a capacidade operacional. O reforço do número de unidades da capacidade 

operacional dos sapadores florestais, o papel da GNR e a melhoria da capacidade de 

intervenção dos Bombeiros visará garantir a redução gradual do tempo de resposta da 1ª 

intervenção. 

As mudanças estruturais propostas, que deverão sentir-se progressivamente até 2012, com o 

incremento de uma nova política florestal (prevenção estrutural) e com novos métodos de 

organização ao nível da 1.ª intervenção e combate, fazem antever a possibilidade de serem 

conseguidos os objetivos propostos de defesa efetiva da floresta contra incêndios. 

O PNDFCI consagra as decisões que têm sido tomadas pelo Governo ao longo do último ano, 

nomeadamente: 

 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); 

 Revisão do Programa de Sapadores; 

 Revisão do quadro contraordenacional do uso do fogo; 

 Medidas tendentes à regularização da situação jurídica dos prédios rústicos sitos em 

áreas florestais; 

 Estratégia para a recuperação das áreas ardidas; 

 Redução do IVA de 21% para 5% nas operações de silvicultura preventiva; 

 Possibilidade de aumento do IMI (Imposto Municipal Imobiliário) por parte das Câmaras 

Municipais. 

 

As medidas de adaptação são a resposta que os vários decisores e agentes devem tomar para 

fazer face aos riscos e impactes resultantes das alterações climáticas que foram previamente 

identificados. O objetivo dessas medidas pode ser: anular ou reduzir significativamente o risco de 

danos; potenciar os benefícios; reduzir ou mitigar as consequências de fenómenos resultantes 

das alterações do clima (COM(2007)). 
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A passagem à prática dessas medidas deve ser precedida de uma análise dos benefícios 

esperados (que dependem do impacte que se mitiga e da probabilidade dele ocorrer), bem como 

dos custos incorridos na implementação prática dessa medida de adaptação. 

Uma vez implementadas, o sucesso dessas medidas deve ser avaliado. Para além da correção 

técnica com que as medidas foram executadas na prática, importará estender essa avaliação 

também aos benefícios aportados com a medida, à forma como o clima se vai modificando, bem 

como à forma como evoluiu a ciência que sustenta a elaboração de cenários climáticos e a 

identificação de impactes potenciais. 

 

 
Figura 39. Metodologia geral para identificação e implementação de medidas de adaptação 
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada). 

 

É vasto o leque de medidas de adaptação do sector das florestas às alterações climáticas, face 

às complexas interações entre sociedade, economia e ecossistemas florestais. São normalmente 

agrupadas em linhas estratégicas que visam aumentar a área arborizada, conservar o solo, os 

recursos hídricos e a diversidade biológica das florestas, manter a vitalidade e sanidade dos 

ecossistemas, salvaguardar a capacidade produtiva dos povoamentos e manter ou aumentar os 

benefícios tangíveis e intangíveis de longo prazo das florestas e, por fim, manter a sua 

contribuição para o ciclo global do carbono (COM(2009)). 

 

No que se refere à composição da floresta e produtividade (SIAM, 2001): 

 As políticas florestais para o desenvolvimento sustentável do sector florestal devem 

refletir um conhecimento aprofundado das possíveis consequências das alterações 

climáticas; 

 As ações de florestação/reflorestação deverão contemplar a utilização de espécies 

adaptadas às futuras condições; 

 As técnicas de silvicultura e exploração florestal devem: 

- evitar mobilizações profundas do solo, uma vez que os processos de erosão podem 

aumentar nos cenários climáticos futuros; 
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vista a fomentar a gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução 

progressiva dos incêndios florestais. 

Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, preconizam-se intervenções 
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sensibilização, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como no 

desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, deteção e 

combate, reforçando a capacidade operacional. O reforço do número de unidades da capacidade 

operacional dos sapadores florestais, o papel da GNR e a melhoria da capacidade de 

intervenção dos Bombeiros visará garantir a redução gradual do tempo de resposta da 1ª 

intervenção. 

As mudanças estruturais propostas, que deverão sentir-se progressivamente até 2012, com o 

incremento de uma nova política florestal (prevenção estrutural) e com novos métodos de 

organização ao nível da 1.ª intervenção e combate, fazem antever a possibilidade de serem 

conseguidos os objetivos propostos de defesa efetiva da floresta contra incêndios. 

O PNDFCI consagra as decisões que têm sido tomadas pelo Governo ao longo do último ano, 

nomeadamente: 

 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); 
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esperados (que dependem do impacte que se mitiga e da probabilidade dele ocorrer), bem como 

dos custos incorridos na implementação prática dessa medida de adaptação. 

Uma vez implementadas, o sucesso dessas medidas deve ser avaliado. Para além da correção 

técnica com que as medidas foram executadas na prática, importará estender essa avaliação 

também aos benefícios aportados com a medida, à forma como o clima se vai modificando, bem 

como à forma como evoluiu a ciência que sustenta a elaboração de cenários climáticos e a 

identificação de impactes potenciais. 

 

 
Figura 39. Metodologia geral para identificação e implementação de medidas de adaptação 
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada). 
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recursos hídricos e a diversidade biológica das florestas, manter a vitalidade e sanidade dos 

ecossistemas, salvaguardar a capacidade produtiva dos povoamentos e manter ou aumentar os 

benefícios tangíveis e intangíveis de longo prazo das florestas e, por fim, manter a sua 

contribuição para o ciclo global do carbono (COM(2009)). 

 

No que se refere à composição da floresta e produtividade (SIAM, 2001): 

 As políticas florestais para o desenvolvimento sustentável do sector florestal devem 

refletir um conhecimento aprofundado das possíveis consequências das alterações 

climáticas; 

 As ações de florestação/reflorestação deverão contemplar a utilização de espécies 

adaptadas às futuras condições; 

 As técnicas de silvicultura e exploração florestal devem: 

- evitar mobilizações profundas do solo, uma vez que os processos de erosão podem 

aumentar nos cenários climáticos futuros; 
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desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, deteção e 

combate, reforçando a capacidade operacional. O reforço do número de unidades da capacidade 

operacional dos sapadores florestais, o papel da GNR e a melhoria da capacidade de 

intervenção dos Bombeiros visará garantir a redução gradual do tempo de resposta da 1ª 
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As mudanças estruturais propostas, que deverão sentir-se progressivamente até 2012, com o 

incremento de uma nova política florestal (prevenção estrutural) e com novos métodos de 

organização ao nível da 1.ª intervenção e combate, fazem antever a possibilidade de serem 

conseguidos os objetivos propostos de defesa efetiva da floresta contra incêndios. 

O PNDFCI consagra as decisões que têm sido tomadas pelo Governo ao longo do último ano, 

nomeadamente: 

 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); 

 Revisão do Programa de Sapadores; 

 Revisão do quadro contraordenacional do uso do fogo; 

 Medidas tendentes à regularização da situação jurídica dos prédios rústicos sitos em 

áreas florestais; 

 Estratégia para a recuperação das áreas ardidas; 

 Redução do IVA de 21% para 5% nas operações de silvicultura preventiva; 

 Possibilidade de aumento do IMI (Imposto Municipal Imobiliário) por parte das Câmaras 

Municipais. 

 

As medidas de adaptação são a resposta que os vários decisores e agentes devem tomar para 

fazer face aos riscos e impactes resultantes das alterações climáticas que foram previamente 

identificados. O objetivo dessas medidas pode ser: anular ou reduzir significativamente o risco de 

danos; potenciar os benefícios; reduzir ou mitigar as consequências de fenómenos resultantes 

das alterações do clima (COM(2007)). 
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A passagem à prática dessas medidas deve ser precedida de uma análise dos benefícios 

esperados (que dependem do impacte que se mitiga e da probabilidade dele ocorrer), bem como 

dos custos incorridos na implementação prática dessa medida de adaptação. 

Uma vez implementadas, o sucesso dessas medidas deve ser avaliado. Para além da correção 

técnica com que as medidas foram executadas na prática, importará estender essa avaliação 

também aos benefícios aportados com a medida, à forma como o clima se vai modificando, bem 

como à forma como evoluiu a ciência que sustenta a elaboração de cenários climáticos e a 

identificação de impactes potenciais. 

 

 
Figura 39. Metodologia geral para identificação e implementação de medidas de adaptação 
(fonte: COM(2009) – Adaptação às Alterações Climáticas em Portugal, Proposta de Estratégia Nacional – Versão 

aprovada). 

 

É vasto o leque de medidas de adaptação do sector das florestas às alterações climáticas, face 

às complexas interações entre sociedade, economia e ecossistemas florestais. São normalmente 

agrupadas em linhas estratégicas que visam aumentar a área arborizada, conservar o solo, os 

recursos hídricos e a diversidade biológica das florestas, manter a vitalidade e sanidade dos 

ecossistemas, salvaguardar a capacidade produtiva dos povoamentos e manter ou aumentar os 

benefícios tangíveis e intangíveis de longo prazo das florestas e, por fim, manter a sua 

contribuição para o ciclo global do carbono (COM(2009)). 

 

No que se refere à composição da floresta e produtividade (SIAM, 2001): 

 As políticas florestais para o desenvolvimento sustentável do sector florestal devem 

refletir um conhecimento aprofundado das possíveis consequências das alterações 

climáticas; 

 As ações de florestação/reflorestação deverão contemplar a utilização de espécies 

adaptadas às futuras condições; 

 As técnicas de silvicultura e exploração florestal devem: 

- evitar mobilizações profundas do solo, uma vez que os processos de erosão podem 

aumentar nos cenários climáticos futuros; 
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- aumentar a disponibilidade de água durante a estação de crescimento nos locais que 

se preveja aumento da aridez; 

- aumentar a resistência aos incêndios florestais e aos fenómenos climáticos extremos; 

 A sobre-exploração dos recursos florestais deve ser evitada, na perspetiva da 

manutenção do balanço de carbono e da fertilidade do solo sobre condições ambientais 

mais severas; 

 Promover/incentivar programas de melhoramento genético orientados para a adaptação 

das espécies florestais a temperaturas mais elevadas e maiores deficiências hídricas; 

 Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono das florestas portuguesas através de 

ações de florestação/reflorestação, evitando a degradação do solo, protegendo as 

florestas de maior longevidade, utilizando revoluções (período entre a instalação e o 

corte final da floresta) tão longas quanto possível e prolongando o tempo de vida útil dos 

produtos florestais para promover o sequestro de carbono; 

 Desenvolvimento de modelos de gestão apropriados para o combate à desertificação 

(ecológica e humana) decorrente dos cenários climáticos futuros, promovendo 

alternativas de subsistência para as populações dessas áreas. 

 

No contexto da proteção das Florestas contra agentes abióticos (SIAM, 2001): 

 As instituições nacionais apropriadas devem desenvolver bases de dados e reforçar as 

medidas de monitorização e prevenção de pragas e doenças das florestas e dos seus 

produtos, permitindo a deteção e identificação precoce das que se poderão revelar mais 

nocivas nas condições climáticas futuras e prevenindo a sua introdução no país. 

 Desenvolver o conhecimento cientifico das estratégias de proteção integrada contra as 

pragas e doenças mais importantes, promovendo a sua divulgação aos agentes 

envolvidos e implementando essas estratégias no campo. 

 

Relativamente à biodiversidade e áreas protegidas deve ter-se em conta (SIAM, 2001): 

 A implementação rápida das ações propostas na Estratégia Nacional para a conservação 

da Natureza e da Biodiversidade. 

 O combate às espécies invasoras exóticas nos locais onde elas contribuem mais para o 

declínio das espécies autóctones e da biodiversidade. 
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1.2. Medidas mitigadoras 

 
Em Portugal, os fogos destroem todos os anos, em média, cerca de 100 000 ha das zonas rurais 

portuguesas (Pereira et al., 2005), na sua maioria espaços silvestres. Como referido 

anteriormente, espera-se que a frequência de fogos florestais se mantenha ou aumente no futuro 

devido tanto à natureza da floresta portuguesa como à alteração das condições meteorológicas, 

mais propícias a fogos (Pereira et al., 2006). Estes fatores sublinham a importância de avaliar e 

mitigar as consequências dos fogos. 
Várias estratégias de mitigação e de restauro podem ser aplicadas, em função do risco de 

degradação e dos objectivos da gestão.  

De facto, a gestão florestal pode ter múltiplos objetivos. Contudo, se o que se pretende é reduzir 

os impactes dos incêndios florestais, podem ser definidos na maioria dos casos, um conjunto 

mínimo de objetivos prioritários (Vallejo, 2006): 

1. Proteção do solo e regulação hidrológica; 

2. Redução do risco de incêndio e aumento da resistência e resiliência dos ecossistemas e 

paisagens perante os incêndios florestais; 

3. Desenvolvimento dos bosques adultos, diversos e produtivos. 

Atualmente no Mediterrâneo, a politica de gestão dominante é a da supressão de todas as 

eclosões/deflagrações. No entanto, uma alternativa é a utilização dos fogos controlados como 

uma importante ferramenta de gestão (FIREPARADOX). A principal vantagem dos fogos 

controlados é a redução da acumulação do combustível, o que, promovendo a descontinuidade 

do combustível, limita a severidade dos fogos florestais. No entanto, numa perspetiva de longo 

prazo devem aplicar-se sobretudo medidas de silvicultura preventiva (Shakesby, 2001). 

Assim, devem ser desenvolvidas estratégias para incrementar a heterogeneidade e a 

fragmentação da diversidade estrutural da vegetação, o que poderá contribuir para o aumento da 

resistência das paisagens ao fogo (Moreira et al., 2009). 

Existe igualmente outro tipo de opções cujo objetivo é criar e divulgar as bases científicas e 

técnicas de intervenção para a gestão de áreas ardidas, técnicas que podem ser aplicadas, 

imediatamente após incêndios, para minimizar a erosão e que, ao mesmo tempo, contribuem 

para a conservação dos ecossistemas. 

Com base numa extensa revisão bibliográfica das técnicas que são aplicadas, em todo o mundo, 

para minimizar os efeitos da erosão, foram identificadas entidades que apresentam uma vasta 

experiência nesta temática, como os Serviços Florestais Norte Americanos (U.S. Forest 

Services), em projetos de dimensão internacional como o WOCAT - World Overview of 

Conservation Approaches and Tecnologies - e o contributo de vários investigadores nacionais e 

internacionais tais como: Bautista et al., 1996; Coelho et al., 1995b; Ferreira et al., 1997, 2005; 

Ish and Tomberlin, 2007; Kochenderfer, 1994; Llovet y Vallejo, 2004; MacDonald & Robichaud, 

2007; Robichaud and Bronw, 2005; Shakesby et al., 1996, 2002; Stott, 1996; Swift, 1984, entre 

muitos outros.  
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 Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono das florestas portuguesas através de 

ações de florestação/reflorestação, evitando a degradação do solo, protegendo as 

florestas de maior longevidade, utilizando revoluções (período entre a instalação e o 

corte final da floresta) tão longas quanto possível e prolongando o tempo de vida útil dos 

produtos florestais para promover o sequestro de carbono; 

 Desenvolvimento de modelos de gestão apropriados para o combate à desertificação 

(ecológica e humana) decorrente dos cenários climáticos futuros, promovendo 

alternativas de subsistência para as populações dessas áreas. 

 

No contexto da proteção das Florestas contra agentes abióticos (SIAM, 2001): 

 As instituições nacionais apropriadas devem desenvolver bases de dados e reforçar as 

medidas de monitorização e prevenção de pragas e doenças das florestas e dos seus 

produtos, permitindo a deteção e identificação precoce das que se poderão revelar mais 

nocivas nas condições climáticas futuras e prevenindo a sua introdução no país. 

 Desenvolver o conhecimento cientifico das estratégias de proteção integrada contra as 

pragas e doenças mais importantes, promovendo a sua divulgação aos agentes 

envolvidos e implementando essas estratégias no campo. 

 

Relativamente à biodiversidade e áreas protegidas deve ter-se em conta (SIAM, 2001): 

 A implementação rápida das ações propostas na Estratégia Nacional para a conservação 

da Natureza e da Biodiversidade. 

 O combate às espécies invasoras exóticas nos locais onde elas contribuem mais para o 

declínio das espécies autóctones e da biodiversidade. 
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1.2. Medidas mitigadoras 

 
Em Portugal, os fogos destroem todos os anos, em média, cerca de 100 000 ha das zonas rurais 

portuguesas (Pereira et al., 2005), na sua maioria espaços silvestres. Como referido 

anteriormente, espera-se que a frequência de fogos florestais se mantenha ou aumente no futuro 

devido tanto à natureza da floresta portuguesa como à alteração das condições meteorológicas, 

mais propícias a fogos (Pereira et al., 2006). Estes fatores sublinham a importância de avaliar e 

mitigar as consequências dos fogos. 
Várias estratégias de mitigação e de restauro podem ser aplicadas, em função do risco de 

degradação e dos objectivos da gestão.  

De facto, a gestão florestal pode ter múltiplos objetivos. Contudo, se o que se pretende é reduzir 

os impactes dos incêndios florestais, podem ser definidos na maioria dos casos, um conjunto 

mínimo de objetivos prioritários (Vallejo, 2006): 

1. Proteção do solo e regulação hidrológica; 

2. Redução do risco de incêndio e aumento da resistência e resiliência dos ecossistemas e 

paisagens perante os incêndios florestais; 

3. Desenvolvimento dos bosques adultos, diversos e produtivos. 

Atualmente no Mediterrâneo, a politica de gestão dominante é a da supressão de todas as 

eclosões/deflagrações. No entanto, uma alternativa é a utilização dos fogos controlados como 

uma importante ferramenta de gestão (FIREPARADOX). A principal vantagem dos fogos 

controlados é a redução da acumulação do combustível, o que, promovendo a descontinuidade 

do combustível, limita a severidade dos fogos florestais. No entanto, numa perspetiva de longo 

prazo devem aplicar-se sobretudo medidas de silvicultura preventiva (Shakesby, 2001). 

Assim, devem ser desenvolvidas estratégias para incrementar a heterogeneidade e a 

fragmentação da diversidade estrutural da vegetação, o que poderá contribuir para o aumento da 

resistência das paisagens ao fogo (Moreira et al., 2009). 

Existe igualmente outro tipo de opções cujo objetivo é criar e divulgar as bases científicas e 

técnicas de intervenção para a gestão de áreas ardidas, técnicas que podem ser aplicadas, 

imediatamente após incêndios, para minimizar a erosão e que, ao mesmo tempo, contribuem 

para a conservação dos ecossistemas. 

Com base numa extensa revisão bibliográfica das técnicas que são aplicadas, em todo o mundo, 

para minimizar os efeitos da erosão, foram identificadas entidades que apresentam uma vasta 

experiência nesta temática, como os Serviços Florestais Norte Americanos (U.S. Forest 

Services), em projetos de dimensão internacional como o WOCAT - World Overview of 

Conservation Approaches and Tecnologies - e o contributo de vários investigadores nacionais e 

internacionais tais como: Bautista et al., 1996; Coelho et al., 1995b; Ferreira et al., 1997, 2005; 

Ish and Tomberlin, 2007; Kochenderfer, 1994; Llovet y Vallejo, 2004; MacDonald & Robichaud, 

2007; Robichaud and Bronw, 2005; Shakesby et al., 1996, 2002; Stott, 1996; Swift, 1984, entre 

muitos outros.  
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- aumentar a disponibilidade de água durante a estação de crescimento nos locais que 

se preveja aumento da aridez; 
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corte final da floresta) tão longas quanto possível e prolongando o tempo de vida útil dos 

produtos florestais para promover o sequestro de carbono; 

 Desenvolvimento de modelos de gestão apropriados para o combate à desertificação 

(ecológica e humana) decorrente dos cenários climáticos futuros, promovendo 

alternativas de subsistência para as populações dessas áreas. 
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nocivas nas condições climáticas futuras e prevenindo a sua introdução no país. 

 Desenvolver o conhecimento cientifico das estratégias de proteção integrada contra as 

pragas e doenças mais importantes, promovendo a sua divulgação aos agentes 

envolvidos e implementando essas estratégias no campo. 
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da Natureza e da Biodiversidade. 
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Conservation Approaches and Tecnologies - e o contributo de vários investigadores nacionais e 

internacionais tais como: Bautista et al., 1996; Coelho et al., 1995b; Ferreira et al., 1997, 2005; 

Ish and Tomberlin, 2007; Kochenderfer, 1994; Llovet y Vallejo, 2004; MacDonald & Robichaud, 

2007; Robichaud and Bronw, 2005; Shakesby et al., 1996, 2002; Stott, 1996; Swift, 1984, entre 

muitos outros.  
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Uma das opções apropriadas para os terrenos declivosos com escasso coberto vegetal e 

elevado risco de erosão é o “mulching” (deposição sobre a superficie do solo uma cobertura de 

matéria morta, constituída por elementos de origem vegetal), utilizando o solo ou acompanhado 

de sementeira, nas áreas com escassa capacidade de regeneração. Quando o restauro não 

tenha como objectivo principal a protecção do solo, mas sim a melhoria da diversidade biológica, 

da resistência e a funcionalidade das áreas afectadas, aconselha-se a plantar espécies arbóreas 

e arbustivas que rebrotam com facilidade (Vallejo, 1996). 

Dependendo do local de atuação, na área ardida, podem agrupar-se as técnicas de recuperação 

de solo da seguinte forma: i) tratamento de encostas; ii) tratamento de canais; iii) tratamento de 

caminhos e trilhos. Estes tratamentos podem ser usados de forma integrada, nas áreas ardidas.  

No universo de técnicas disponíveis para minimizar a erosão do solo e da escorrência superficial, 

Coelho et al. (2010) identificaram, no total, 27 técnicas que podem ser implementadas após 

incêndio em encostas (12), canais (4) e caminhos (11) (fot. 19a, 19b e 20). 

As técnicas de recuperação podem servir para que se atinjam uma série de objetivos 

combinados (Coelho et al., 2010). 

 

Tabela XIII. Ave: objetivos das medidas de mitigação pós-incêndios florestais 

Objetivos específicos Objetivo geral 

a) Atuar no imediato e prevenção do risco 

de erosão (como a aplicação de restos 

florestais ou “mulch”); 

 

 

 

 

 

 

 

Proteção de estruturas humanas, das 

casas, dos caminhos ou trilhos e 

preservação da qualidade da água 

superficial e subterrânea. Prevenção do 

risco de erosão e de cheias, que conduzem 

a efeitos negativos dentro e fora da área 

afetada pelo fogo. 

b) Melhorar a estabilidade estrutural dos 

agregados, para aumentar o conteúdo de 

água do solo e a sua fertilidade (mulch, 

hidro-sementeira, sementeira); 

c) Aumentar a capacidade de infiltração 

para reduzir a escorrência e aumentar a 

reserva de água no solo (mobilização do 

solo, “mulching”, barreiras para controlo da 

erosão, etc.); 

d) Obter uma maior rugosidade superficial 

para diminuir a velocidade da escorrência 

provocada pela chuva (“mulching”, barreira 

de troncos em encostas, barreiras de pedras 

em canais, rolamentos na superfície do 

caminho, etc.);  

e) Aplicar técnicas que atuam ao nível do 

coberto e fixação do solo (sementeira e 

hidro-sementeira). 
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Fotografia 19a e 19b. Ave: exemplos de técnicas de mitigação em canais 

 

 
Fotografia 20. Ave: experimentação de técnicas de mitigação em vertente 
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Fotografia 19a e 19b. Ave: exemplos de técnicas de mitigação em canais 

 

 
Fotografia 20. Ave: experimentação de técnicas de mitigação em vertente 
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elevado risco de erosão é o “mulching” (deposição sobre a superficie do solo uma cobertura de 

matéria morta, constituída por elementos de origem vegetal), utilizando o solo ou acompanhado 

de sementeira, nas áreas com escassa capacidade de regeneração. Quando o restauro não 

tenha como objectivo principal a protecção do solo, mas sim a melhoria da diversidade biológica, 
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2. Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave 
 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio de 2006 define 5 eixos estratégicos: 

1.º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

2.º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios; 

3.º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4.º Eixo Estratégico: Recuperação e reabilitação dos ecossistemas; 

5.º Eixo Estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

 

O atual Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave apresenta 6 grandes 

medidas, devidamente enquadradas no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

por forma a facilmente serem compatíveis com as medidas preconizadas nos Planos Municipais 

de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 

I. Elaboração de planos de ordenamento das áreas de montanha. 

Objetivos:  

 - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 - Redução da incidência dos incêndios. 

O uso de fogo nas áreas de montanha, palco de uma elevada recorrência e de grandes incêndios 

florestais, deve ser objeto de um apertado controlo, aconselhando-se a regulação da criação de 

gado e a racionalização das queimadas, que poderão, nalguns casos, ser substituídas pelo fogo 

controlado. 

Tal poderá passar pela elaboração de Planos de Ordenamento intermunicipais onde se procurará 

o ordenamento das serras e a regulamentação dos usos do solo. 

Tais planos deverão ter em conta os Planos de Gestão Florestal, os Planos de Utilização de 

Baldios e os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como procurar o 

envolvimento de todos os agentes locais e regionais, procurando envolver ativamente as próprias 

comunidades, comprometendo-as, responsabilizando-as e valorizando-as, reduzindo 

desconfianças/conflitos procurando assim atingir consensos alargados, estabelecendo 

regulamentação no âmbito: 

- dos usos do solo; 

- da criação de gado; 

- da caça; 

- das queimadas. 

 

II. Criação de medidas legislativas para as áreas de interface urbano-florestal. 

Objetivos:  

 - Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 - Redução da incidência dos incêndios. 
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O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) define como um dos seus 

objetivos operacionais, com vista ao aumento da resiliência do território aos incêndios florestais, 

a proteção das zonas de interface urbano/florestal. 

O Ave, que durante o último século, cresceu mais de 300%, possuindo uma densidade 

demográfica superior aos 400 hab./km2, apresenta um modelo de território urbano-disperso 

caracterizado por padrões de urbanização e industrialização difusos onde a plurifuncionalidade 

do uso do solo se interconectam. 

No entanto, apesar de existirem normas e regulamentação para a defesa da floresta contra 

incêndios nas proximidades de casas e aglomerados urbanos, sendo estas áreas, muitas vezes, 

verdadeiros “barris de pólvora”, existem lacunas legais que permitam/obriguem intervenções 

mais efetivas especialmente em termos da prevenção e da fiscalização. 

 

III. Implementação de ações de formação para os agentes envolvidos na prevenção, vigilância e 

combate aos incêndios florestais. 

Objetivos:  

- redução da incidência dos incêndios; 

- melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

- adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Num cenário provável de mais e de maiores grandes incêndios, de mais incêndios de elevada 

intensidade e maior severidade, a prevenção, a vigilância e a rápida deteção são fundamentais, 

tal como a rápida primeira intervenção. 

Assim, é crucial preparar os diferentes agentes para uma nova realidade, aumentando a eficácia 

da prevenção e a eficiência da vigilância e do combate, o que terá que passar por um programa 

de formação específico para o Ave. 

 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais. 

Objetivo:  

- Recuperação e reabilitação dos ecossistemas. 

Atualmente existe um conjunto de técnicas de emergência que são aplicadas, em todo o mundo, 

para minimizar os efeitos da erosão imediatamente após os incêndios florestais. 

No universo de técnicas disponíveis para minimizar a erosão do solo e da escorrência superficial, 

Coelho et al. (2010) identificaram, no total, 27 técnicas que podem ser implementadas após 

incêndio em encostas (12), canais (4) e caminhos (11) 

No entanto, em Portugal, são muito escassos os estudos sobre essas matérias, não havendo 

informação para o Ave sobre quais os mais eficazes, qual a relação custo-benefício ou sobre os 

impactes positivos e negativos da sua aplicação. 

Num contexto de mais, mais extensos e mais intensos incêndios florestais, é imprescindível não 

só tentar a sua prevenção, apostar seriamente no seu combate, como também na mitigação das 

suas consequências, pelo que se deve privilegiar a promoção da investigação técnico-científica 
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do uso do solo se interconectam. 
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incêndios nas proximidades de casas e aglomerados urbanos, sendo estas áreas, muitas vezes, 

verdadeiros “barris de pólvora”, existem lacunas legais que permitam/obriguem intervenções 
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informação para o Ave sobre quais os mais eficazes, qual a relação custo-benefício ou sobre os 
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- adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Num cenário provável de mais e de maiores grandes incêndios, de mais incêndios de elevada 

intensidade e maior severidade, a prevenção, a vigilância e a rápida deteção são fundamentais, 

tal como a rápida primeira intervenção. 

Assim, é crucial preparar os diferentes agentes para uma nova realidade, aumentando a eficácia 

da prevenção e a eficiência da vigilância e do combate, o que terá que passar por um programa 

de formação específico para o Ave. 

 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais. 

Objetivo:  

- Recuperação e reabilitação dos ecossistemas. 

Atualmente existe um conjunto de técnicas de emergência que são aplicadas, em todo o mundo, 

para minimizar os efeitos da erosão imediatamente após os incêndios florestais. 

No universo de técnicas disponíveis para minimizar a erosão do solo e da escorrência superficial, 

Coelho et al. (2010) identificaram, no total, 27 técnicas que podem ser implementadas após 

incêndio em encostas (12), canais (4) e caminhos (11) 

No entanto, em Portugal, são muito escassos os estudos sobre essas matérias, não havendo 

informação para o Ave sobre quais os mais eficazes, qual a relação custo-benefício ou sobre os 

impactes positivos e negativos da sua aplicação. 

Num contexto de mais, mais extensos e mais intensos incêndios florestais, é imprescindível não 

só tentar a sua prevenção, apostar seriamente no seu combate, como também na mitigação das 

suas consequências, pelo que se deve privilegiar a promoção da investigação técnico-científica 
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na área das medidas de emergência de proteção dos solos após incêndios florestais, 

promovendo igualmente, para o efeito, parcerias entre instituições universitárias e instituições 

públicas e privadas regionais. 

 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos. 

Objetivos:  

- Redução da incidência dos incêndios; 

- Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 

Uma das fragilidades detetadas na prevenção e combate aos incêndios florestais foi a da 

ausência de estações meteorológicas no território do Ave, o que impossibilita a existência de 

informação das condições climáticas em tempo real e com um carácter regional 

Deverá pois ser criado um sistema de monitorização das condições climatológicas para 

prevenção de ocorrência de incêndios florestais. O sistema deverá consistir na recolha, de forma 

automática da informação climatológica, o seu tratamento e a sua disponibilização on-line como 

ferramenta de prevenção e auxílio ao combate de incêndios florestais. 

Tal sistema terá que assentar numa rede de estações meteorológicas instaladas 

preferencialmente em ambiente florestal, devidamente localizadas por forma a cobrir todo o 

território do Ave. 

 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

Objetivo:  

- redução da incidência dos incêndios. 

Aumentando o risco de incêndio, há que modificar os comportamentos e atitudes da população 

em geral. 

Assim, dever-se-á promover campanhas de sensibilização direcionadas para vários públicos, 

apostando-se especialmente na população escolar, pretendendo-se assim obter resultados 

duradoiros, embora de médio e longo prazo. 

Estas campanhas deverão ter objetivos pedagógicos, ambientais e florestais, visando contribuir 

para o desenvolvimento da formação cívica dos jovens, incutindo-lhes conceitos, princípios, 

valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável do ambiente florestal. 

Sadia convivência e uma sensibilização e educação dos jovens poderá contribuir para uma 

mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância, algo em que todos nos 

devemos empenhar para a preservar, proteger e conservar. 
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VI. Notas finais 
 
Na sequência das mudanças climáticas iremos assistir a um aumento do risco de incêndio 

florestal, ao estender da “época de fogos” (com o Outono a apresentar condições favoráveis para 

a ocorrência de “grandes incêndios florestais), com um maior número de ocorrências, maior 

recorrência dos incêndios e a ocorrência de mais e maiores “grandes incêndios florestais”, irá 

aumentar o risco de incêndio no problemático mês de Março, havendo igualmente a esperar um 

forte incremento da recorrência dos incêndios florestais nesse mês. 

Como consequência, teremos um aumento da área queimada, aumento da erosão e ainda, 

aumento dos conflitos silvopastoris, o que implicará uma desvalorização da paisagem e perda de 

atrativo turístico, mudança do uso do solo (no interior e nas áreas montanhosas, poderá haver 

abandono ou substituição dos eucaliptais por matos), com perda de biodiversidade (aumento das 

espécies não indígenas invasoras) e diminuição da produtividade. 

No Ave, a floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) poderá ter um aumento de 

produtividade nos concelhos mais litorais e nos solos de boa qualidade. Devido ao aumento da 

temperatura, existe um potencial benefício para o sobreiro e para o aumento da produtividade no 

Inverno, mas igualmente para o aumento das áreas ardidas. 

Com o aumento dos incêndios, poderão ocorrer mais frequentemente pragas e doenças, o que 

poderá ter impacte negativo na economia florestal. 

Assim, preconiza-se um Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave 

apresenta 6 grandes medidas: 

I. Elaboração de planos de ordenamento das áreas de montanha; 

II. Criação de medidas legislativas para as áreas de interface urbano-florestal; 

III. Implementação de ações de formação para os agentes envolvidos na prevenção, vigilância e 

combate aos incêndios florestais; 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais; 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos; 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 
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na área das medidas de emergência de proteção dos solos após incêndios florestais, 

promovendo igualmente, para o efeito, parcerias entre instituições universitárias e instituições 

públicas e privadas regionais. 

 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos. 

Objetivos:  

- Redução da incidência dos incêndios; 

- Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 

Uma das fragilidades detetadas na prevenção e combate aos incêndios florestais foi a da 

ausência de estações meteorológicas no território do Ave, o que impossibilita a existência de 

informação das condições climáticas em tempo real e com um carácter regional 

Deverá pois ser criado um sistema de monitorização das condições climatológicas para 

prevenção de ocorrência de incêndios florestais. O sistema deverá consistir na recolha, de forma 

automática da informação climatológica, o seu tratamento e a sua disponibilização on-line como 

ferramenta de prevenção e auxílio ao combate de incêndios florestais. 

Tal sistema terá que assentar numa rede de estações meteorológicas instaladas 

preferencialmente em ambiente florestal, devidamente localizadas por forma a cobrir todo o 

território do Ave. 

 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

Objetivo:  

- redução da incidência dos incêndios. 

Aumentando o risco de incêndio, há que modificar os comportamentos e atitudes da população 

em geral. 

Assim, dever-se-á promover campanhas de sensibilização direcionadas para vários públicos, 

apostando-se especialmente na população escolar, pretendendo-se assim obter resultados 

duradoiros, embora de médio e longo prazo. 

Estas campanhas deverão ter objetivos pedagógicos, ambientais e florestais, visando contribuir 

para o desenvolvimento da formação cívica dos jovens, incutindo-lhes conceitos, princípios, 

valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável do ambiente florestal. 

Sadia convivência e uma sensibilização e educação dos jovens poderá contribuir para uma 

mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância, algo em que todos nos 

devemos empenhar para a preservar, proteger e conservar. 
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VI. Notas finais 
 
Na sequência das mudanças climáticas iremos assistir a um aumento do risco de incêndio 

florestal, ao estender da “época de fogos” (com o Outono a apresentar condições favoráveis para 

a ocorrência de “grandes incêndios florestais), com um maior número de ocorrências, maior 

recorrência dos incêndios e a ocorrência de mais e maiores “grandes incêndios florestais”, irá 

aumentar o risco de incêndio no problemático mês de Março, havendo igualmente a esperar um 

forte incremento da recorrência dos incêndios florestais nesse mês. 

Como consequência, teremos um aumento da área queimada, aumento da erosão e ainda, 

aumento dos conflitos silvopastoris, o que implicará uma desvalorização da paisagem e perda de 

atrativo turístico, mudança do uso do solo (no interior e nas áreas montanhosas, poderá haver 

abandono ou substituição dos eucaliptais por matos), com perda de biodiversidade (aumento das 

espécies não indígenas invasoras) e diminuição da produtividade. 

No Ave, a floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) poderá ter um aumento de 

produtividade nos concelhos mais litorais e nos solos de boa qualidade. Devido ao aumento da 

temperatura, existe um potencial benefício para o sobreiro e para o aumento da produtividade no 

Inverno, mas igualmente para o aumento das áreas ardidas. 

Com o aumento dos incêndios, poderão ocorrer mais frequentemente pragas e doenças, o que 

poderá ter impacte negativo na economia florestal. 

Assim, preconiza-se um Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave 

apresenta 6 grandes medidas: 

I. Elaboração de planos de ordenamento das áreas de montanha; 

II. Criação de medidas legislativas para as áreas de interface urbano-florestal; 

III. Implementação de ações de formação para os agentes envolvidos na prevenção, vigilância e 

combate aos incêndios florestais; 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais; 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos; 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 
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na área das medidas de emergência de proteção dos solos após incêndios florestais, 

promovendo igualmente, para o efeito, parcerias entre instituições universitárias e instituições 

públicas e privadas regionais. 

 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos. 

Objetivos:  

- Redução da incidência dos incêndios; 

- Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 

Uma das fragilidades detetadas na prevenção e combate aos incêndios florestais foi a da 

ausência de estações meteorológicas no território do Ave, o que impossibilita a existência de 

informação das condições climáticas em tempo real e com um carácter regional 

Deverá pois ser criado um sistema de monitorização das condições climatológicas para 

prevenção de ocorrência de incêndios florestais. O sistema deverá consistir na recolha, de forma 

automática da informação climatológica, o seu tratamento e a sua disponibilização on-line como 

ferramenta de prevenção e auxílio ao combate de incêndios florestais. 

Tal sistema terá que assentar numa rede de estações meteorológicas instaladas 

preferencialmente em ambiente florestal, devidamente localizadas por forma a cobrir todo o 

território do Ave. 

 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

Objetivo:  

- redução da incidência dos incêndios. 

Aumentando o risco de incêndio, há que modificar os comportamentos e atitudes da população 

em geral. 

Assim, dever-se-á promover campanhas de sensibilização direcionadas para vários públicos, 

apostando-se especialmente na população escolar, pretendendo-se assim obter resultados 

duradoiros, embora de médio e longo prazo. 

Estas campanhas deverão ter objetivos pedagógicos, ambientais e florestais, visando contribuir 

para o desenvolvimento da formação cívica dos jovens, incutindo-lhes conceitos, princípios, 

valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável do ambiente florestal. 

Sadia convivência e uma sensibilização e educação dos jovens poderá contribuir para uma 

mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância, algo em que todos nos 

devemos empenhar para a preservar, proteger e conservar. 
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VI. Notas finais 
 
Na sequência das mudanças climáticas iremos assistir a um aumento do risco de incêndio 

florestal, ao estender da “época de fogos” (com o Outono a apresentar condições favoráveis para 

a ocorrência de “grandes incêndios florestais), com um maior número de ocorrências, maior 

recorrência dos incêndios e a ocorrência de mais e maiores “grandes incêndios florestais”, irá 

aumentar o risco de incêndio no problemático mês de Março, havendo igualmente a esperar um 

forte incremento da recorrência dos incêndios florestais nesse mês. 

Como consequência, teremos um aumento da área queimada, aumento da erosão e ainda, 

aumento dos conflitos silvopastoris, o que implicará uma desvalorização da paisagem e perda de 

atrativo turístico, mudança do uso do solo (no interior e nas áreas montanhosas, poderá haver 

abandono ou substituição dos eucaliptais por matos), com perda de biodiversidade (aumento das 

espécies não indígenas invasoras) e diminuição da produtividade. 

No Ave, a floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) poderá ter um aumento de 

produtividade nos concelhos mais litorais e nos solos de boa qualidade. Devido ao aumento da 

temperatura, existe um potencial benefício para o sobreiro e para o aumento da produtividade no 

Inverno, mas igualmente para o aumento das áreas ardidas. 

Com o aumento dos incêndios, poderão ocorrer mais frequentemente pragas e doenças, o que 

poderá ter impacte negativo na economia florestal. 

Assim, preconiza-se um Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave 

apresenta 6 grandes medidas: 

I. Elaboração de planos de ordenamento das áreas de montanha; 

II. Criação de medidas legislativas para as áreas de interface urbano-florestal; 

III. Implementação de ações de formação para os agentes envolvidos na prevenção, vigilância e 

combate aos incêndios florestais; 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais; 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos; 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

88 | A d a p t a c l i m a  

na área das medidas de emergência de proteção dos solos após incêndios florestais, 

promovendo igualmente, para o efeito, parcerias entre instituições universitárias e instituições 

públicas e privadas regionais. 

 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos. 

Objetivos:  

- Redução da incidência dos incêndios; 

- Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios. 

Uma das fragilidades detetadas na prevenção e combate aos incêndios florestais foi a da 

ausência de estações meteorológicas no território do Ave, o que impossibilita a existência de 

informação das condições climáticas em tempo real e com um carácter regional 

Deverá pois ser criado um sistema de monitorização das condições climatológicas para 

prevenção de ocorrência de incêndios florestais. O sistema deverá consistir na recolha, de forma 

automática da informação climatológica, o seu tratamento e a sua disponibilização on-line como 

ferramenta de prevenção e auxílio ao combate de incêndios florestais. 

Tal sistema terá que assentar numa rede de estações meteorológicas instaladas 

preferencialmente em ambiente florestal, devidamente localizadas por forma a cobrir todo o 

território do Ave. 

 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

Objetivo:  

- redução da incidência dos incêndios. 

Aumentando o risco de incêndio, há que modificar os comportamentos e atitudes da população 

em geral. 

Assim, dever-se-á promover campanhas de sensibilização direcionadas para vários públicos, 

apostando-se especialmente na população escolar, pretendendo-se assim obter resultados 

duradoiros, embora de médio e longo prazo. 

Estas campanhas deverão ter objetivos pedagógicos, ambientais e florestais, visando contribuir 

para o desenvolvimento da formação cívica dos jovens, incutindo-lhes conceitos, princípios, 

valores e atitudes que permitam uma utilização sustentável do ambiente florestal. 

Sadia convivência e uma sensibilização e educação dos jovens poderá contribuir para uma 

mudança de mentalidades em relação à floresta e à sua importância, algo em que todos nos 

devemos empenhar para a preservar, proteger e conservar. 
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VI. Notas finais 
 
Na sequência das mudanças climáticas iremos assistir a um aumento do risco de incêndio 

florestal, ao estender da “época de fogos” (com o Outono a apresentar condições favoráveis para 

a ocorrência de “grandes incêndios florestais), com um maior número de ocorrências, maior 

recorrência dos incêndios e a ocorrência de mais e maiores “grandes incêndios florestais”, irá 

aumentar o risco de incêndio no problemático mês de Março, havendo igualmente a esperar um 

forte incremento da recorrência dos incêndios florestais nesse mês. 

Como consequência, teremos um aumento da área queimada, aumento da erosão e ainda, 

aumento dos conflitos silvopastoris, o que implicará uma desvalorização da paisagem e perda de 

atrativo turístico, mudança do uso do solo (no interior e nas áreas montanhosas, poderá haver 

abandono ou substituição dos eucaliptais por matos), com perda de biodiversidade (aumento das 

espécies não indígenas invasoras) e diminuição da produtividade. 

No Ave, a floresta de produção (eucalipto e pinheiro-bravo) poderá ter um aumento de 

produtividade nos concelhos mais litorais e nos solos de boa qualidade. Devido ao aumento da 

temperatura, existe um potencial benefício para o sobreiro e para o aumento da produtividade no 

Inverno, mas igualmente para o aumento das áreas ardidas. 

Com o aumento dos incêndios, poderão ocorrer mais frequentemente pragas e doenças, o que 

poderá ter impacte negativo na economia florestal. 

Assim, preconiza-se um Plano de Adaptação da Floresta às Mudanças Climáticas no Ave 

apresenta 6 grandes medidas: 

I. Elaboração de planos de ordenamento das áreas de montanha; 

II. Criação de medidas legislativas para as áreas de interface urbano-florestal; 

III. Implementação de ações de formação para os agentes envolvidos na prevenção, vigilância e 

combate aos incêndios florestais; 

IV. Promoção de estudos técnico-científicos na área das medidas de emergência de proteção 

dos solos após incêndios florestais; 

V. Criação de uma rede de postos meteorológicos florestais, que permita a implementação de um 

sistema de avisos; 

VI. Desenvolvimento de iniciativas de sensibilização ambiental para a população, com particular 

enfâse para a população escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



ADAPTACLIMA_CAPA_CIENTIF.fh11 30/01/12 11:04 Page 3 
C M Y CM MY CY CMY K

 

90 | A d a p t a c l i m a  

Tabela XIV. Ave: potencialidades e vulnerabilidades 

 

 

 

 

 
 

  

AVE POTENCIALIDADES VULNERABILIDADES 

“Baixo e Médio Ave” 
 

• Aumento de produtividade 
do pinheiro e eucalipto 

• Aumento da área de 
sobreiro 

o Aumento da área 
queimada 

o Aumento das pragas e 
doenças 

o Agravamento do risco 
de incêndio  

“Alto Ave” 
 

• Aumento da produtividade 
no Inverno 

• Ligeiro aumento da área 
ocupada por pinheiro 

o Aumento da área 
queimada 

o Aumento da erosão 
o Desvalorização da 

paisagem 
o Aumento de conflitos 

silvopastoris 
o Aumento da área 

ocupada por espécies 
não indígenas 
invasoras 

o Aumento da área 
ocupada por mato 
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Anexo I. Número de ocorrências e área ardida, entre 1980 e 2009, nos concelhos do Ave 

 
Número de 
ocorrências 

Área ardida 
Povoamentos 

(ha) 

Área ardida 
Matos 
(ha) 

Área ardida 
total 
(ha) 

1980 57 930,7 23,6 954,3 

1981 551 1131,2 494,7 1625,9 

1982 161 1321,5 165,5 1487 

1983 81 126,2 30,8 157 

1984 347 1134,7 937,8 2072,5 

1985 150 254,1 348,8 602,9 

1986 28 17,6 14,7 32,3 

1987 1.010 529,2 1563,6 2092,8 

1988 200 245,7 108,4 354,1 

1989 3.500 2722,5 6427 9149,5 

1990 1.371 3127,4 1638,6 4766 

1991 1.126 229,4 904,1 1133,5 

1992 1.456 127,5 2145,6 2273,1 

1993 2.095 580,2 1528,9 2109,1 

1994 1.618 452,8 1002,2 1455 

1995 3.530 1760,5 5922,6 7683,1 

1996 3.257 1088,8 3215,9 4304,7 

1997 2.241 929,8 1318,9 2248,7 

1998 4.110 2995,3 5584,3 8579,6 

1999 2.147 474,3 882,2 1356,5 

2000 2.975 3997 2018,7 6015,7 

2001 3.392 1515,8 2500,2 4016 

2002 3.006 1949,7 2000,9 3950,6 

2003 3.525 1222,7 1896,2 3118,9 

2004 2.261 931,6 1435,5 2367,1 

2005 3.830 7921,3 7430,7 15352 

2006 2.206 1756,6 2799,1 4555,7 

2007 1.757 1163,2 2688,6 3851,8 

2008 1.891,0 550 1768,2 2318,2 

2009 2.594,0 2566 6288 8854 

Total 56473 43753,3 65084,3 108837,6 
(fonte: AFN, 2010) 
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Anexo II. Grandes incêndios florestais por ano (1996-2009), nos Concelhos do Ave 

Ano Data 
início Distrito Concelho Freguesia 

Área 
Pov. 
(ha) 

Área 
Mat. 
(ha) 

Total 
(ha) 

1996 

26-07 Braga Cabeceiras de Basto Bucos 41 63 104 

27-07 Porto Santo Tirso Covelas 0 200 200 

31-07 Braga Fafe Gontim 0 100 100 

31-08 Vila Real Mondim de Basto Ermelo 1 199 200 

01-09 Braga Cabeceiras de Basto Cavês 31 94 125 

1997 04-04 Braga Vila Nova de Famalicão Pousada de Saramagos 420 0 420 

1998 

03-08 Braga Guimarães Briteiros (Salvador) 70 50 120 

07-08 Braga Vieira do Minho Ruivães 19,5 110,5 130 

07-08 Braga Cabeceiras de Basto Refojos de Basto 62 232 294 

20-08 Braga Cabeceiras de Basto Refojos de Basto 140 10 150 

21-08 Braga Cabeceiras de Basto Abadim 25 120 145 

21-08 Braga Cabeceiras de Basto Refojos de Basto 40 460 500 

21-08 Braga Vieira do Minho Ruivães 653,2 1082 1735,2 

22-08 Braga Vieira do Minho Louredo 270 1140 1410 

31-08 Braga Cabeceiras de Basto Gondiães 381 0 381 

2000 

18-03 Porto Santo Tirso Lamelas 800 80 880 

19-03 Porto Santo Tirso Lamelas 704 176 880 

22-06 Vila Real Mondim de Basto Ermelo 290 0 290 

24-06 Vila Real Mondim de Basto Campanhó 130 0 130 

25-06 Vila Real Mondim de Basto Campanhó 154 0 154 

07-08 Vila Real Mondim de Basto Ermelo 237 0 237 

17-08 Braga Cabeceiras de Basto Cavês 337,5 118,5 456 

2001 

01-07 Porto Trofa Guidões 282  282 

11-08 Braga Fafe Moreira do Rei 203 203 

12-08 Braga Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto 110  110 

25-08 Braga Cabeceiras de Basto Refojos de Basto 58 48 106 

17-09 Braga Vieira do Minho Eira Vedra 11 239 250 

19-09 Vila Real Mondim de Basto Campanhó 41,3 130 171,3 

2002 

02-08 Porto Santo Tirso Burgães 260  260 

07-08 Braga Vieira do Minho Ruivães 6 206 212 

14-08 Vila Real Mondim de Basto Mondim de Basto 106  106 

29-08 Braga Fafe Felgueiras 3 101 104 

2003 

08-08 Braga Fafe Felgueiras 70 40 110 

23-08 Braga Cabeceiras de Basto Outeiro 10 108 118 

23-08 Braga Cabeceiras de Basto Gondiães 124 137,5 261,5 

24-08 Braga Guimarães Gondomar 45 195 240 

2004 25-07 Braga Guimarães São Torcato 113 45 158 
(fonte: AFN, 2010) 
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Anexo II. Grandes incêndios florestais por ano (1996-2009), nos Concelhos do Ave (Cont.) 

Ano Data 
início Distrito Concelho Freguesia 

Área 
Pov. 
(ha) 

Área 
Mat. 
(ha) 

Total 
(ha) 

2005 

07-06 Braga Vila Nova de Famalicão Riba de Ave 94 26,05 120,05 

07-06 Porto Santo Tirso Refojos de Riba de Ave 245 17 262 

11-07 Braga Guimarães Atães 163,5  163,54 

19-07 Braga Fafe Várzea Cova 106,1 388,8 494,94 

19-07 Braga Fafe Felgueiras 11,5 173,2 184,65 

20-07 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 15 667,9 682,85 

04-08 Braga Fafe Moreira do Rei 4 105,8 109,75 

04-08 Braga Póvoa de Lanhoso Covelas 200 201,3 401,27 

06-08 Braga Fafe Monte 37,5 74,8 112,3 

06-08 Braga Cabeceiras de Basto Passos 68 254,1 322,12 

14-08 Braga Fafe Moreira do Rei 70 42,23 112,23 

14-08 Porto Santo Tirso Guimarei 661,2  661,15 

15-08 Vila Real Mondim de Basto Paradança 100  100 

15-08 Braga Fafe Ribeiros 68,75 40,64 109,39 

17-08 Vila Real Mondim de Basto Atei 140 28 168 

19-08 Vila Real Mondim de Basto Mondim de Basto 643,9  643,9 

19-08 Porto Santo Tirso Couto (São Miguel) 298 23 321 

22-08 Braga Póvoa de Lanhoso Sobradelo da Goma 83,25 460,2 543,45 

23-08 Braga Vieira do Minho Guilhofrei 5 124,3 129,27 

25-08 Braga Cabeceiras de Basto Cavês 120 300 420 

29-08 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 900 514 1414 

03-09 Braga Vieira do Minho Ruivães 55 238,9 293,85 

04-09 Braga Guimarães Santa Maria Souto 24,66 115,9 140,58 

19-09 Braga Fafe Quinchães 15 131,8 146,76 

30-09 Braga Fafe São Gens 75 87,14 162,14 

02-10 Vila Real Mondim de Basto Paradança 199,9  199,9 

02-10 Braga Vieira do Minho Ruivães 19 228,7 247,68 

02-10 Braga Vieira do Minho Vieira do Minho 10,5 95,16 105,66 

04-10 Vila Real Mondim de Basto Campanhó 160  160 

2006 

04-08 Braga Fafe Estorãos 7,5 180 187,5 

05-08 Braga Fafe Arões (Santa Cristina) 25 487,5 512,5 

05-08 Braga Vieira do Minho Parada do Bouro 198 270 468 

08-08 Braga Cabeceiras de Basto Bucos 33,5 81,5 115 

10-08 Braga Vieira do Minho Anjos 2 634 636 

12-08 Braga Guimarães Santa Leocádia 165 10 175 

12-08 Braga Vieira do Minho Salamonde 2 104 106 
(fonte: AFN, 2010) 
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Anexo II. Grandes incêndios florestais por ano (1996-2009), nos Concelhos do Ave (Cont.) 

Ano Data 
início Distrito Concelho Freguesia 

Área 
Pov. 
(ha) 

Área 
Mat. 
(ha) 

Total 
(ha) 

2007 

31-10 Braga Fafe Aboim 80 30 110 

02-11 Braga Vieira do Minho Cantelães 9,5 126 135,5 

02-11 Vila Real Mondim de Basto Pardelhas 50 250 300 

06-11 Vila Real Mondim de Basto Campanhó 300 165 465 

08-11 Braga Cabeceiras de Basto Abadim 7 385 392 

08-11 Braga Fafe Serafão 115 85 200 

2009 

19-02 Vila Real Mondim de Basto Ermelo 143 143 

29-08 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 167 167 

30-08 Braga Fafe Várzea Cova 3,00 124 127 

30-08 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 81,00 1169 1250 

02-09 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 8,00 268 276 

12-09 Braga Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto 40,00 60 100 

13-09 Braga Cabeceiras de Basto Gondiães 72,00 72 144 

22-09 Braga Fafe Várzea Cova 125 125 

25-09 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 41,00 237 278 

27-09 Braga Vieira do Minho Cantelães 42,00 80 122 

27-09 Braga Vieira do Minho Guilhofrei 125 125 

29-09 Braga Vieira do Minho Salamonde 210 210 

04-10 Braga Cabeceiras de Basto Rio Douro 0,50 155 155,5 

16-10 Braga Fafe São Gens 26,50 238,5 265 
(fonte: AFN, 2010) 

 

 

 

 

 

 




