
Lisboa ,23 de Novembro de 2017 

 “David contra Golias, uma luta todos os 
dias no  Concelho de Mação” 

ZIF e a Gestão do Território  



 A Receita…    Antes de 2003! 

• Melhorar as acessibilidades, construindo e 
melhorando Estradões e Caminhos Florestais. 

 

• Construir  Pontos de Água no interior da floresta 
– Tanques e Charcas. 

 

• Criar Sistemas de Vigilância do Território. 

• Melhorar a Primeira intervenção e o combate 
nos incêndios. 

 

• Projectos de Áreas Agrupadas 

Para a floresta sustentável 



Concelho de Mação: 

41.100ha 

16 Anos  

520 incêndios 
 

9 Grandes Incêndios  
 

46.331ha de área 

ardida 

Percentagem de 

Área Ardida: 120 % 



Áreas Ardidas em Mação durante 2017 

Vinha Velha  
177.4 ha 
Maxial  

88,93 ha 
 

Várzea Cavaleiros  
18.025,2 ha 

 
Alvaiázere 

8.876,15 ha 
 

Vale de Amêndoa  
549,85 ha 

 
 
 

Área do Concelho 41.000  ha 
 
ÁREA ARDIDA TOTAL  27 721,13 ha  



 

1956 
2017 
2043 viaturas 
47 Meios Aéreos 
 



Alterações profundas na ocupação do 

território de Mação 

-  Diminuição da 

rentabilidade dos sistemas 

agrícolas e pecuários 

- Êxodo rural e abandono 

das terras 

- Área florestal ocupa todo 

o território, assumindo-se 

como a principal fonte de 

riqueza 

 

 

Área do Concelho de Mação: 41.100 ha 



1900 2017 

Expansão do 

Pinheiro 

Bravo 

1950 

Expansão das 

plantações de 

Eucalipto 

70/80 

Aumento dos 

Grandes Incêndios 

Êxodo da 

População 

Rural 





Parcelas Agrícolas  

Apoiadas pela PAC 



Paisagem Insustentável  







Minifúndio e População 
ZIF Aldeia de Eiras 

1047 hectares 

- 1542 propriedades 

- 515 proprietários 

- 0,7ha de dimensão média da propriedade 

A menor propriedade possui 0,004 hectares 

A maior propriedade possui 15,74 hectares 

Dos 515 proprietários de integrados na 

ZIF Aldeia de Eiras apenas 10% residem 

na área abrangida pela ZIF, de entre os 

quais: 

25% possuem entre 15 a 64 anos 

75% possuem mais de 64 anos 

Os proprietários residentes na área da ZIF, 

são, na sua maioria, reformados (75%);  

515 

A população está ausente e envelhecida 

Não existe capacidade de trabalho para intervir na floresta 



ZIF 

- Floresta 

- Agricultura 

- Pastorícia 

- Apicultura 

- Olivicultura 

- Caça 

- Lazer ….. 

Território: 

• Vivo 

• Produtivo 

• Economicamente 

Viável   

• Preparado para 

Alterações 

Climáticas  

Novo Modelo 
de Paisagem 
Sustentavel  

E AGORA?? 
MANUTENÇÃO DA 

SITUAÇÃO ACTUAL !! 

• Novos Incêndios de Grandes 

Dimensões   

• Território Sem Rentabilidade e 

Futuro 

Sociedades de 

Gestão Territorial 



PGF 
Plano de Gestão Florestal 

Critérios 

- Política florestal do território   

- Potencial produtivo das 

diferentes zonas da  ZIF 

- Características das estações 

- Aproveitamento da 

regeneração natural das 

espécies vs necessidades de 

arborização 

- Garantia da existência e 

sustentabilidade de zonas de 

protecção  

- Risco de incêndio, 

vulnerabilidade à erosão e 

manutenção da biodiversidade 

- Indicadores fitossociológicos  

- Grau de inflamabilidade e 

resistência das espécies ao fogo 

- Definições e orientações da 

legislação e regulamentação 

nacional 

- Definições e orientações dos 

instrumentos nacionais e 

regionais de ordenamento do 

território e de gestão florestal 



Receita de 2002… 

 - Construir  Pontos de Água no interior da floresta – Tanques e Charcas. 

 - Melhorar as acessibilidades, construindo e beneficiando Estradões e Caminhos 

Florestais. 

 - Melhorar os Sistemas de Vigilância do Território. 

 - Melhorar a Primeira intervenção e o combate nos incêndios. 

 - Projectos de Áreas Agrupadas 

 Mas também… 

Mudar a Paisagem aumentando a sua resiliência e a 

compartimentação dos espaços florestais. 

Ganhar ESCALA!!   

Planear, Ordenar e Gerir efectivamente o território. 

Viabilizar financeiramente todo o processo. 

 



 

António Louro      ajmlouro@gmail.com 

 

Dispomos hoje de meios que não existiam no 

passado e que se prevê que não venham a 

existir no futuro. 

Cumpre-nos a responsabilidade de reconstruir 

o que herdámos. 


