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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 O grande incêndio florestal de Picões (GIF Picões), iniciado no dia 8 de Julho de 2013 

no concelho de Moncorvo e dado por dominado na madrugada do dia 12 de Julho, constitui 

o maior incêndio florestal de sempre na região do Alto Douro. 

 O objetivo principal do presente relatório é caraterizar os impactes do incêndio de Picões 

na vertente dos espaços florestais e das áreas classificadas, utilizando o melhor 

conhecimento técnico-científico disponível. Este relatório constitui um contributo para o 

disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2012, de 18 de outubro, 

desencadeando os procedimentos necessários à minimização dos danos provocados pelo 

incêndio. 

 O incêndio percorreu 14.912,3 hectares1, afetando várias freguesias dos Concelhos de 

Alfandega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, num território 

cujo regime de propriedade é privado, de natureza individual ou coletiva. 

 Os espaços afetados pelo incêndio são maioritariamente de natureza florestal (cerca de 

81%), sendo que quase dois terços da área afetada (8.772,0 ha) corresponde a matos e 

pastagens. 

 Os povoamentos florestais mais afetados correspondem as áreas com eucaliptos (cerca de 

47% da área arborizada) e com resinosas, essencialmente pinheiro bravo (36% da área 

arborizada). 

 As culturas agrícolas, designadamente olivais e amendoais, representam cerca de 18% da 

área ardida. 

 O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação classifica toda a área afetada 

pelo incêndio numa região suscetível à desertificação, nas sub-classes “regiões semi-

áridas e “regiões sub-húmidas secas”, com solos de muita elevada suscetibilidade. 

 Foram afectadas formações endémicas de grande interesse para a conservação na 

natureza. 

 Apuraram-se 8.838 ha de zonas de intervenção prioritária para recuperação de 

habitats naturais. 

 Não tendo sido alteradas as condições orográficas e climatéricas, importa proporcionar uma 

restauração célere de habitats naturais que permita uma recuperação da Riqueza 

Específica e Diversidade Biológica.  

 As Áreas Classificadas afetadas pelo incêndio, rios Sabor e Maçãs e Douro Internacional 

representam 65% de toda a área ardida. 

 Foram afetados 2.725 hectares do SIC dos rios Sabor e Maças, correspondente a 8,1% da 

sua área e 6.210 hectares da Zona Especial de Conservação (ZPE) dos rios Sabor e 

Maças, correspondendo a 12,3% da zona. 

 Importa definir medidas que permitam manter os valores naturais, em particular os 

faunísticos. 

 As aves rupícolas são as mais emblemáticas deste território, concentrando-se aqui uma 

grande percentagem dos efectivos nacionais de algumas das espécies mais ameaçadas. 

 O território de uma alcateia de lobo-ibérico foi afectado. 

                                                 
1 O valor final carece de validação da Guarda Nacional Republicana (GNR) operacionalizada pelo Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA). Esta competência encontra-se estabelecida em protocolo decorrente do Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de fevereiro, 

que “consagra, no âmbito da GNR, o SEPNA e cria o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), transferindo para aquela força 

de segurança o pessoal do Corpo da Guarda Florestal da ex- Direção Geral dos Recursos Florestais e definindo os termos da 

coordenação desta força de segurança na estrutura nacional de proteção civil.” 
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 As duas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) foram afetadas de modo significativo (cerca 

de 70,2% da ZIF da Serra do Picotino e 46,3% da ZIF Felgar, Souto da Velha e Carviçais). 

Os PGF e PEIFs das ZIF devem incorporar medidas que minimizem, no futuro, os danos 

resultantes de ocorrências de Grandes Incêndios Florestais (GIFs). 

 Existem três planos de gestão florestal (PGF) aprovados (PGF do Poio, PGF de Lagoaça e 

PGF do Grupo Portucel/Soporcel (Gps)) que devem ser, de imediato, revistos. 

 O Plano Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios (PDDFCI) deverá incorporar as 

ilações que se retiram deste acontecimento e os 4 Planos Municipais de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (PMDFCI) deverão considerar, no processo de revisão em curso, os novos 

pressupostos que o incêndio de Picões veio introduzir e as medidas que minimizam a 

possibilidade de ocorrências de eventos com esta dimensão. 

 Nas 15 zonas de caça afetadas pelo incêndio (5 associativas, 9 municipais e uma turística) 

arderam cerca de 12 994 hectares sendo que a área de interdição à caça totaliza 16 670 

hectares (área percorrida pelo incêndio e terrenos limítrofes - mais 250 metros da periferia) 

e é efectiva pelo período de 1 ano. 

 Foi apresentado um projeto de portaria a isentar as zonas de caça, em 2014, na área 

afetada, do pagamento da taxa anual devida por cada hectare ou fração concessionado. 

 O modelo de intervenção para recuperação da área ardida compreende 3 três fases 

distintas, a “estabilização de emergência”, o “restauro e reabilitação” e a “recuperação de 

longo prazo”. 

 Existe uma janela de oportunidade muito curta para a estabilização de emergência, 

nomeadamente para as ações de combate à erosão e correção torrencial, medidas 

fitossanitárias, recuperação de infraestruturas e ações de conservação da fauna cinegética. 

 Toda a área ardida está incluída na Zona Tampão (ZT) do território continental, constituída 

no âmbito do controlo do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP) por decisão da Comissão 

Europeia. São prioritárias as medidas fitossanitárias previstas no âmbito do programa 

nacional de controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, i.e., os exemplares de resinosas 

ardidos devem ser removidos o mais rapidamente possível. 

 No restauro e reabilitação, importa avaliar o impacte do incêndio nos povoamentos, 

acompanhando de forma próxima a resposta do arvoredo. Esta monitorização deverá 

apoiar-se nos planos de gestão florestal. Por outro lado, no restabelecimento do potencial 

produtivo, as opções de silvicultura e a gestão dos espaços florestais afetados pelo fogo, 

devem originar espaços mais produtivos, mais diversificados, mais próximos dos sistemas 

naturais e mais resistentes à ação do fogo. 

 A recuperação a longo prazo deve considerar a revisão dos instrumentos de gestão e 

planeamento e na elaboração de projetos de rearborização utilizar os modelos de 

silvicultura mais adequados para a região. 

 A ocorrência deste grande incêndio, de dimensão inusitada para o contexto regional e 

nacional (constitui o maior incêndio florestal de sempre na região do Alto Douro), impõe não 

só uma análise cuidada das políticas de desenvolvimento rural e regional mas também 

das medidas adotadas no que respeita à prevenção estrutural de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (DFCI) e das verificadas ao nível da fiscalização, vigilância e combate (as outras 

duas vertentes do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios). 

 Estima-se que as ações de estabilização de emergência tenham um custo de cerca de 6 

milhões de euros. Admite-se que as ações de restauro e reabilitação de povoamentos 

florestais, possam envolver nos próximos anos um esforço financeiro significativo. O valor 

final do investimento, estimado em 9 milhões de euros, depende, no entanto, da evolução 

dos sistemas biofísicos nos próximos meses e da intensidade que se pretenda atingir no 

suporte à gestão dos espaços florestais e na recuperação da economia da área afetada, com 

vista a garantir a sustentabilidade dos investimentos. 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

3 

 

 O ICNF entende que as acções necessárias à recuperação de emergência, previstas no 

presente relatório, podem vir a ser apoiadas a 100% pelo PRODER, mediante a 

apresentação de projectos, no âmbito da Subação 2.3.2.1 – Recuperação do potencial 

produtivo. 

 

 MODELO de INTERVENÇÃO: 

Medidas 

 

Principais intervenções 

Estabilização de emergência  

Ações de combate à erosão e correção torrencial 
Proteção e recuperação de linhas de água 

Proteção de encostas 

Medidas fitossanitárias 

Remoção de árvores ardidas 
Vigilância intensiva dos focos de ataque de 
pragas e doenças 
Colocação de armadilhas na zona afetada 

Recuperação de infraestruturas 
Beneficiação de caminhos e passagens 
hidráulicas 
Remoção de árvores em risco de queda nas vias 

Ações de conservação da fauna cinegética 
Melhoramento de habitats 
Gestão da atividade venatória 

Restauro e a reabilitação  

Habitats prioritários para a conservação da natureza 

Promoção da regeneração natural 
Plantação de bosques bosquetes e sebes e 

bordaduras 

Controle de exóticas 

Reabilitação de povoamentos 
Condução de regeneração natural 
Reconversão cultural de povoamentos de fraco 
potencial produtivo 

Recuperação a longo prazo  

Elaboração de projetos de rearborização 
Avaliação da recuperação da vegetação 
Definição de modelos de silvicultura 

Execução da rede regional de DFCI 
Construção das faixas de interrupção de 
combustíveis (mosaico e faixas de gestão de 

combustível) 
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2. OBJETIVOS DO RELATÓRIO 

O presente relatório técnico tem como objetivo enquadrar administrativamente o território 

afetado pelo grande incêndio florestal (GIF) de Picões e caraterizar os impactes na 

vertente dos espaços florestais e das áreas classificadas tendo em vista a identificação, 

numa primeira fase, das medidas de estabilização de emergência e restauro ecológico, para 

que numa segunda fase se proceda ao restabelecimento do potencial produtivo para suporte 

das atividades florestais e reposição dos valores ecológicos e sócio-económicos. 

 

Este relatório constitui um contributo para o disposto na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 88/2012, de 18 de outubro, desencadeando os procedimentos necessários à minimização 

dos danos provocados pelo incêndio.  

 

O relatório será progressivamente atualizado com os elementos que, no âmbito da avaliação 

em curso dos efeitos deste GIF, forem sendo recolhidos e, igualmente com os contributos 

relevantes dos diferentes agentes e entidades, designadamente com a inventariação dos 

investimentos florestais realizados, em articulação com os serviços da DRAP-N. 
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3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS 

3.1. CONHECIMENTO TECNICO-CIENTÍFICO DISPONÍVEL 

Face à grande incidência assumida pelos incêndios florestais no período de 2003 a 2005 em 

Portugal, foram iniciados programas de investigação científica, de desenvolvimento técnico e 

de demonstração no âmbito da recuperação de áreas ardidas. 

Atualmente pode afirmar-se que reside no nosso País um conjunto significativo de 

instituições, investigadores e técnicos com conhecimento aprofundado nesta área, 

tendo igualmente sido publicado um número considerável de artigos científicos e de manuais 

de divulgação técnica sobre esta matéria. 

A definição das estratégias e ações a executar na recuperação da área ardida do GIF de Picões 

deve ter como referência esse conhecimento sediado nas instituições de investigação e nos 

demais organismos públicos e privados que, na última década, desenvolveram relevante 

atividade na recuperação de áreas ardidas. 

Em cada capítulo deste relatório serão indicadas os documentos técnico-científicos mais 

relevantes para a execução do planeamento e dos projetos de intervenção, sendo desde já 

referidas aquelas que abordam globalmente o tema da recuperação de grandes áreas ardidas. 

 

 

 

Documentos de referência 

 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Post-Fire Management and Restoration of Southern 

European Forests. Berlin: Springer, 2012. 329 p. ISBN 978-94-007-2207-1. 

 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

 

PORTUGAL. CONSELHO NACIONAL DE REFLORESTAÇÃO – Orientações Estratégicas para a 

Recuperação das Áreas Ardidas em 2003 e 2004. Lisboa: CNR, 2005. 107 p. Acessível em 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf.  

 

 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/CNR-OER-Docfinal.pdf
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3.2. FASES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ARDIDAS 

Numa vertente exclusivamente biofísica, a recuperação de áreas ardidas envolve, 

tradicionalmente e para os sistemas florestais de silvicultura não intensiva, três fases 

distintas: 

 A primeira, muitas vezes designada como de “estabilização de emergência”, decorre 

logo após (ou ainda mesmo durante) a fase de combate ao incêndio e visa não só o 

controlo da erosão e a proteção da rede hidrográfica, mas também a defesa das 

infraestruturas e das estações e habitats mais sensíveis; 

 Segue-se uma fase de “restauro e reabilitação”, nos dois anos seguintes, em que se 

procede à avaliação dos danos e da reação dos ecossistemas, à recolha de salvados e, 

eventualmente, a ações de recuperação biofísica e mesmo já à reflorestação de zonas 

mais sensíveis; 

 Na terceira fase, de “longo prazo”, são planeados e implementados os projetos 

definitivos de recuperação/reflorestação, normalmente a partir dos três anos após a 

passagem do fogo. 

Não existem procedimentos normalizados relativamente às duas primeiras fases, cuja 

implementação é responsabilidade do proprietário florestal ou de entidades públicas em zonas 

especiais de gestão (perímetros florestais, áreas protegidas, albufeiras de águas públicas, 

etc.); são exceção os anos de épocas severas de fogos florestais, em que são instituídos 

mecanismos excecionais de apoio ao controlo da erosão, à recolha de salvados, à 

silvopastorícia, etc. 

 

3.3. PRINCIPAL LEGISLAÇÃO ENQUADRADORA 

Existe um vasto conjunto de normas legais e regulamentares aplicáveis às múltiplas ações de 

recuperação de áreas ardidas, sendo muitas delas comuns às ações de gestão florestal em 

povoamentos não ardidos. 

Na nota técnica “Legislação de Recuperação de Áreas Ardidas. Evolução histórica” (AFN, 2010) 

é feita uma síntese do conjunto de legislação aplicável ao restauro de áreas incendiadas e 

planeamento no longo prazo, indicando-se neste capítulo unicamente os principais diplomas 

com aplicação na área afetada pelo incêndio de Picões (quadro 1). 

 

Quadro 1. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
88/2012, de 18 de outubro 

Constituída uma comissão interministerial e são aprovados 
procedimentos e medidas destinados a minimizar as consequências 
de incêndios de grande dimensão e gravidade, com elevado 

impacte na vida social e económica das populações de uma determinada 
região. 

Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de abril 

(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 
19 de Julho) 

Regime da rearborização das áreas percorridas por incêndios 
florestais. Primeiro diploma estabelecendo regime específico para a 
recuperação de áreas ardidas. Obriga à rearborização de áreas florestais 
ardidas no prazo de 2 anos e à comunicação (no caso de utilização da 
mesma espécie) ou pedido de autorização (no caso de alteração da 
composição do povoamento) à Direcção-Geral das Florestas para essas 
ações de rearborização. 

Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro Estabelece restrições à alteração do uso do solo nos povoamentos 
florestais percorridos por incêndios. Designadamente, ficam 
proibidos o loteamento urbano, as obras de urbanização, o lançamento 
de águas poluentes e o estabelecimento de novas atividades agrícolas, 
industriais e turísticas com impacte ambiental negativo. 

Lei n.º 54/91, de 8 de agosto Altera o Decreto-Lei n.º 327/90. Proíbe a substituição de espécies 
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florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas e atribui à 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais a competência da elaboração do 
cadastro dos terrenos percorridos por incêndios. 

Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro Altera o Decreto-Lei n.º 327/90, introduzindo um condicionamento 
temporal à revisão, alteração e à elaboração de novos planos municipais 
de ordenamento do território. 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio Proteção ao sobreiro e à azinheira. Regula as conversões de uso, o 
corte e o arranque de árvores, a poda e outras intervenções nos 
montados de sobro e azinho e em arvoredo isolado. Estabelece 
restrições à alteração do uso do solo em áreas ocupadas por 
povoamentos de sobreiro e azinheira percorridas por incêndios 
florestais. 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001. Contempla a possibilidade de tirada 
de cortiça com menos de 9 anos de criação no caso de sobreiros 
afetados por incêndios mas já recuperados. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
5/2006, de 18 de janeiro 

Adota as Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas 
Ardidas em 2003 e 2004, aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Reflorestação, e entre outras medidas, determina a concretização da 
Orientações Regionais de Reflorestação da CRR do Algarve, em especial 
no que respeita à concretização da rede regional de defesa da floresta e 
à criação de ZIF. 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 
de janeiro 

Estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. No seu artigo 36.º, referente à 
recuperação de áreas ardidas, determina que a recuperação de áreas 
ardidas é objeto de diploma próprio e estabelece normas relativas à 
remoção de materiais queimados numa faixa mínima de 25 m 
para cada lado das faixas de circulação rodoviária. 

Decreto Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de 
Janeiro. D.R. n.º 15, Série I 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro. 
Inclui diversas medidas e normas relativas à recuperação de áreas 
ardidas e à organização dos espaços florestais. 

Decreto Regulamentar n.º 2/2007, de 17 de 
janeiro. DR n.º 12, Série I 

Aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste. 
Inclui diversas medidas e normas relativas à recuperação de áreas 
ardidas e à organização dos espaços florestais. 

Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, 
retificado pela Declaração de Rectificação n.º 
30-A/2011, de 7 de outubro 

Define medidas fitossanitárias de controlo do nemátodo da madeira 
do pinheiro, estabelecendo regras para abate, transporte, 
armazenamento e processamento de material lenhoso. 

 

 

Documentos de referência 

 

PORTUGAL. AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL – Legislação de recuperação de áreas 

ardidas. Evolução histórica. Lisboa: AFN, 2010. 24 p. 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2007.12&iddip=20070191
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4. DESCRIÇÃO DO INCÊNDIO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO INCÊNDIO 

A evolução do incêndio pode caracterizar-se por 4 momentos principais. O primeiro centra-

se a poente do Rio Sabor no local de Cilhade, concelho de Moncorvo, onde se iniciou o incêndio 

no dia 8 de julho, pelas 14:45h tendo sido dominado pelas 20:53h com uma área de 280 

ha. O segundo, explosivo, é quando o incêndio reacende no dia 9 de Julho perto de Picões, 

Alfândega da Fé, pelas 13:47h, transpõe o Rio Sabor, entra no concelho de Mogadouro pelo 

vale do Ribeiro do Medal abrindo topograficamente pelas encostas desta linha água, em 

direção as aldeias de Estevais e Meirinhos, transpondo a estrada Mogadouro/Freixo de Espada-

à-Cinta pelas 19:00, estendendo-se durante a madrugada até à fronteira com Espanha, 

delimitada pelo Rio Douro. 

Estes dois momentos dão origem a um incêndio de forma alongada que percorreu cerca 25,9 

Kms entre as 13:47h do dia 9 de julho e as 02:00h da madrugada do dia 10 de julho. Esta 

forma é uma consequência do regime de ventos que se fez sentir na zona, que esteve 

constante com direção W-E e da orografia (vales e cristas paralelas à direção do vento). 

O terceiro momento, que se iniciou ainda no dia 10 de julho, condicionado pela mudança da 

direção do vento de W para NW, corresponde à formação de uma nova cabeça do incêndio, a 

partir da abertura do flanco direito junto ao Ribeiro do Inferno (Fraga das Arcas), pelas 

14:00h. Esta cabeça dirigiu-se em direção à EN 220, onde chegou pelas 20:30h, atingindo a 

aldeia de Carviçais (lado norte) e a Quinta da Macieirinha. Transpôs a N220 pelas 22:00h e 

durante a madrugada e o dia 11 de julho e desenvolveu-se para sul (eixos de propagação - 

principais linhas de cumeada), tendo sido dominado pelas 07:00 h do dia 12 de julho junto a 

aldeia de Mós. 

Até ser dominado existiu um quarto momento no dia 11 de julho, decorrente de uma 

mudança da direção do vento, de NE para SE, que direcionou o incendio novamente para 

aldeia de Carviçais afetando este aglomerado pelo lado sul. 
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4.2. Fita do tempo simplificada [ICNF] 

Fita do tempo do combate ao incêndio, com indicação da participação do 

ICNF/sistema de prevenção estrutural 

 

Quadro 2. Fita do tempo 

 

Início: 8 julho 2013 

Hora: 14:45 

Meios ICNF Funções 

Alerta:   

Ataque Inicial   

Ataque Ampliado 

TARDE 

8 JULHO 

  

MANHÃ 

9 JULHO 
  

TARDE 

9 JULHO 
  

NOITE 

9 JULHO 
CPE BRAGANÇA 

Apoio à decisão e uso de 

fogo 

MADRUGADA 

10 JULHO 
CPE BRAGANÇA 

MANHÃ 

10 JULHO 

 

CPE BRAGANÇA 

TARDE 

10 JULHO  

CPE BRAGANÇA 

CPE VILA REAL 

CPE VIANA CASTELO 

NOITE 

10 JULHO  

CPE BRAGANÇA 

CPE VILA REAL 

CPE VIANA CASTELO 

MANHÃ 

11 JULHO 

 

CPE VILA REAL 

CPE BRAGA 

TARDE 

11 JULHO 

CPE VILA REAL 

CPE BRAGA 

NOITE 

11 JULHO 

CPE VILA REAL 

CPE BRAGA 

MADRUGADA 

11 JULHO 

CPE VILA REAL 

CPE BRAGA 

MANHÃ 

12 JULHO 

CPE Viana Castelo 

CPE BRAGANÇA 

TARDE 

12 JULHO 

CPE Viana Castelo 

CPE BRAGANÇA 

NOITE 

12 JULHO 

CPE Viana Castelo 

CPE BRAGANÇA 

MANHÃ 

13 JULHO 
CPE BRAGANÇA 

TARDE 

13 JULHO 
CPE BRAGANÇA 

NOITE 

13 JULHO 
CPE BRAGANÇA 
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5. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DA ÁREA ARDIDA 

5.1. REGIME DE FOGO 

A análise do histórico de incêndios na área afetada pelo GIF de Picões permite concluir que 

uma parte significativa do território percorrido durante o primeiro dia não tinha registos 

recentes significativos, situação que terá facilitado a propagação inicial do incêndio. 

 

 

Mapa 1. Recorrência de incêndios na área do GIF de Picões e áreas limítrofes, entre 1975 e 2011. 
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5.2. AVALIAÇÃO DA ÁREA ARDIDA 

A avaliação rigorosa da área ardida, não só no que respeita ao perímetro afetado, mas 

também à severidade atingida pelo incêndio nas diferentes parcelas, constitui informação de 

base essencial para a avaliação dos danos e para a formulação do programa de recuperação.  

Uma vez que se tratava de uma grande extensão territorial, o ICNF constituiu uma equipa para 

efetuar a cartografia perimetral do incêndio e estabeleceu contatos prévios com a Guarda 

Nacional Republicana (GNR) e com os Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) dos municípios 

afetados no sentido de conjugar esforços para se efetuar uma correta delimitação do perímetro 

ardido, bem como a identificação das manchas interiores não ardidas. 

A metodologia de trabalho consistiu na afetação de equipas a setores identificados pelos 

representantes das entidades envolvidas e identificados sobre ortofotomapas impressos em 

papel. Á medida que os trabalhos foram concluídos a equipa do ICNF recolheu a cartografia e 

digitalizou os troços levantados pela EPF de Moncorvo, pela EPNAZE de Mogadouro, GTF de 

Freixo de Espada à Cinta e pela equipa de Vigilantes da Natureza do Parque Natural do Douro 

Internacional 

A área exata afetada pelo GIF de Picões está ainda em apuramento, existindo neste momento 

uma delimitação elaborada pelo ICNF que totaliza cerca de 14 943 hectares ardidos (ver 

mapa 2). 

A cartografia oficial, da responsabilidade formal da GNR, poderá sofrer ajustamentos 

decorrentes de nova informação obtida nas próximas semanas, nos termos usuais do Sistema 

de Gestão de Informação Florestal (SGIF) e do tratamento de incêndios de muito grande 

dimensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mapa 2. Área afetada pelo GIF de Picões, sobre a CM 1:250000 IGeoE (folha 2). 

 

 

 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

12 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Com base no levantamento do perímetro efetuado no terreno, a superfície total ardida ascende 

a 14 943 hectares. No mapa 3 observa-se o enquadramento regional do GIF de picões. A 

distribuição da área ardida pelas freguesias dos quatro concelhos afetados, Alfândega da Fé, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada-à-Cinta, encontra-se ilustrada no 

mapa 4 e indicada no quadro 3. 

 

 

Mapa 3. Enquadramento da área afetada pelo GIF de Picões ao nível distrital. 

 

Mapa 4. Enquadramento da área afetada pelo GIF de Picões ao nível da freguesia. 
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Quadro 3. Distribuição das superfícies ardidas por concelho afetada. 

 

Concelho Área total  Área ardida 

% 

ardida 

do total 

ALFÂNDEGA DA FÉ 32.194,6 1.430,0 4,4% 

MOGADOURO 76.064,9 6.854,4 9,0% 

TORRE DE MONCORVO 53.155,7 3.752,1 7,1% 
FREIXO DE ESPADA-À-

CINTA 
24.414,3 2.099,5 8,6% 

Totais (4 municípios) 185.829,5 14.136,1 7,6% 

 

 

Quadro 4. Distribuição das superfícies ardidas por freguesia afetada. 

 

Concelho Freguesia Área total  Área ardida 

% 

ardida 

do total 

ALFÂNDEGA DA FÉ 

Ferradosa 1603,2 520,5 32,5% 

Gouveia 1670,9 15,3 0,9% 

Cerejais 1700,0 569,5 33,5% 

Parada 1025,1 569,5 29,3% 

Sendim da Ribeira 1479,3 24,1 1,6% 

ALFÂNDEGA DA FÉ Total 7.478,5 1.430,0 19,1% 

MOGADOURO 

Bruçó 3.238,1 916,3 28,3% 

Meirinhos 5.340,2 3.987,4 74,7% 

Castelo Branco 5.431,1 1.950,7 35,9% 

MOGADOURO Total 14.009,3 6.854,4 48,9% 

TORRE DE 
MONCORVO 

Mós 5.912,6 354,9 6,0% 

Carviçais 6.299,9 2.991,9 47,5% 

Souto da Velha 1.244,6 123,2 9,9% 

Felgar 3.448,6 244,9 7,1% 

Cardanha 1.606,2 37,2% 2,3% 

TORRE DE MONCORVO Total 18.511,9 3.752,1 20,3% 

FREIXO DE ESPADA-
À-CINTA 

Lagoaça 3.559,4 1.956,6 54,9% 

Fornos 2.867,5 142,9 5,0% 

FREIXO DE ESPADA-À-CINTA Total 6.426,8 2.099,5 32,7% 

Totais (4 municípios)   46.426,6 14.136,1 30,5% 
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5.4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

5.4.1. USO DO SOLO E OCUPAÇÃO FLORESTAL 

Os espaços afetados pelo incêndio são maioritariamente de natureza florestal (cerca de 

81%), sendo que quase dois terços da área afetada são constituídos por matos e pastagens. 

A sua repartição por classes de uso do solo e de ocupação florestal, de acordo com os dados 

preliminares do Inventário Florestal Nacional 06 (IFN06), é indicada nos quadros 5 e 6 e 

ilustrada, respetivamente, nos mapas 5 e 6-A e 6-B. 

 

 

 

Quadro 5. Distribuição dos usos do solo na área ardida, com base no Inventário Florestal Nacional 
(dados preliminares do IFN06). [valores em atualização]. 

 

Uso do solo Total Taxa 

Matos e Pastagens 8.772,0 59% 

Floresta 3.208,0 22% 

Agricultura 2.631,6 18% 

Improdutivos  175,4 1% 

Águas Interiores e zonas Húmidas 50,1 0% 

Outros usos 75,2 0% 

Total  14.912,3 100% 

Valores em hectares. 
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Quadro 6. Caracterização dos povoamentos florestais, com base no Inventário Florestal Nacional (dados 
preliminares do IFN06). 

 

Povoamentos florestais Total Taxa 

Eucalipto 
1.503,8 46,9% 

Pinheiro-bravo 
651,6 20,3% 

Outras resinosas 
526,3 16,4% 

Outras folhosas 
375,9 11,7% 

Azinheira 
50,1 1,6% 

Pinheiro-manso 
25,1 0,8% 

Sobreiro 
25,1 0,8% 

Carvalhos 
25,1 0,8% 

Castanheiros 
25,1 0,8% 

Total 3.208,0 100% 

Valores em hectares. 

 

O IFN_06 faz a caraterização do uso/ocupação do solo para o território de Portugal 

Continental. No IFN os valores de áreas correspondentes a cada classe de uso/ocupação do 

solo são apurados com base em métodos estatísticos, pelo que para cada valor existe um 

determinado intervalo de confiança. A caraterização da área ardida por espécie, utilizando os 

dados do IFN, pode apresentar um desvio significativo. 

O mapa seguinte ilustra o peso que os espaços floresta e habitats naturais e seminaturais têm 

no território afetado 

 

Mapa 5. Uso do solo, com base na COS 2007 – nível 1. Fonte: Direção-Geral do Território. 
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Para além da caraterização da ocupação por espécie, obtida através do último IFN, foi feita a 

análise da ocupação utilizando os dados do COS07, enviados pelos GTF dos quatro municípios 

afetados. 

O nível de detalhe, utilizando esta metodologia é maior, porem tem um erro associado 

considerável que só poderá ser minimizado através de levantamentos rigorosos no terreno. 

 
 

 

 
Mapa 6. Ocupação florestal. Fonte: PMDFCI Alfândega da Fé, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e 

Torre de Moncorvo. 
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5.4.2. OROGRAFIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Na imagem seguinte observa-se o perfil longitudinal do percurso efetuado pelo incêndio a 

partir do dia 9 de julho, com vento de W para E, e constata-se que o incêndio após se ter 

iniciado em Cilhade (392m) fez um percurso descendente acentuado até ao vale do rio Sabor 

(151m). A partir deste ponto percorreu as linhas de água em direção a Estevais e Quinta das 

Quebradas (442m) em percurso ascendente acentuado na parte inicial e moderado. A partir 

destes locais e até á estrada de ligação Mogadouro-Freixo de Espada à Cinta o incêndio fez um 

percurso ascendente acentuado (685m). Em seguida percorreu o planalto situado a sul de 

Bruçó (700m) e acabou nas arribas sobre a Barragem de Aldeiadavila (360m) com uma 

descida muito acentuada. 

 

 

 

Na imagem seguinte observa-se o perfil longitudinal do percurso efetuado pelo incêndio a 

partir do dia 11 de julho, após rotação do vento (NW para SE e NE para SW) e constata-se que 

o incêndio fez um percurso ascendente acentuado passando dos 225m para os 670m. A partir 

deste ponto iniciou um percurso em descendente moderado em direção a Carviçais e a Quinta 

da Macieirinha (625m) acabou junto a Mós (360m) após descida moderada. 

 

 

 

No que respeita às bacias hidrográficas, verifica-se que o GIF de picões afetou significativamente a 

sub-bacia hidrográfica da Ribeira do Mondego, a qual desagua no rio Sabor, e a sub-bacia dos 

Casqueiros que desagua no Rio Douro. 
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Mapa 7. Inserção da área ardida nas bacias e sub-bacias hidrográficas. 

 
Quadro 7. Caracterização dos povoamentos florestais, com base no Inventário Florestal Nacional (dados 
preliminares do IFN06). 

 

Bacias e sub-bacias 

hidrográficas 
Área Total 

(ha) 

Área ardida 

(ha) 

Taxa 

(%) 

Albufeira Aldeiadavila 109.006,1 326,2 0.3% 

Albufeira Saucelhe 19.767,6 657,5 3.3% 

Rio Sabor 70.149,9 4.182,4 6.0% 

Ribeira de Mós 11.354,7 1.259,6 11.1% 

Ribeira de São Pedro 7.027,4 73,6 1.0% 

Ribeiro do Calvário 4.798,7 369,1 7.7% 

Ribeiro do Mondego 11.734,3 7.156,7 61.0% 

Ribeiro do Porto 1.794,3 0,4 0.0% 

Ribeiro dos Casqueiros 1.088,3 542,4 49.8% 

Total 236.721,3 14.567,9 6.2% 
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5.4.3. RISCO DE EROSÃO DO SOLO E SUSCETIBILIDADE À DESERTIFICAÇÃO 

A área afetada pelo GIF de Picões enquadra-se numa zona de clima mediterrânico, em que a 

pluviosidade assume acentuada irregularidade anual e inter-anual (precipitações médias 

anuais2 até 536mm). Nos terrenos com declives mais acentuados observa-se uma acentuada 

degradação dos solos, que se agravará substancialmente com a perda do coberto vegetal 

conjugada com fenómenos de precipitação de regime torrencial frequentes neste território. 

No âmbito da aplicação da Convenção de Combate à Desertificação, o respetivo Programa de 

Ação Nacional classifica a maior parte da área afetada pelo incêndio nas subclasses “regiões 

semi-áridas e sub-húmidas secas suscetíveis à desertificação, com solos de muito 

elevada suscetibilidade”, reconhecendo a forte probabilidade de aí se desenvolverem ou 

intensificarem os processos de degradação dos solos. O mapa 8 enquadra a área ardida no 

programa de ação referido. 

 

 

Mapa 8. Inserção da área ardida na classificação nacional de suscetibilidade à desertificação (PANCD). 

FONTE: Ponto Focal Nacional do PANCD. 

                                                 
2 Fonte: http://snirh.pt/ 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

20 

 

5.5. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS CLASSIFICADAS 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SIC E ZPE DOS RIOS SABOR E MAÇÃS  

Estas duas áreas classificadas, parcialmente coincidentes, abrangem essencialmente os vales 

encaixados do rio Sabor e dos seus afluentes, Maçãs e Angueira. Caracterizam-se por 

apresentarem diferenças de altitude pronunciadas e abruptas entre os leitos dos rios e os 

planaltos que marginam os seus vales, originando encostas declivosas, por vezes escarpadas, 

e que se refletem na notável diversidade de formações vegetais e riqueza específica de 

espécies da flora e da fauna que aqui ocorrem, muitas delas ameaçadas. 

Vastas áreas de encosta estão cobertas por maciços de vegetação autóctone, nomeadamente 

por matos pré-florestais diversos, sobreirais, azinhais e zimbrais, formações endémicas de 

grande interesse para a conservação na natureza, que sobrevivem nos locais mais 

declivosos e inacessíveis. A flora e vegetação mais importantes do ponto de vista da 

conservação encontram-se nas comunidades rupícolas das escarpas rochosas e nos leitos de 

cheia dos rios. Merecem igualmente destaque as formações próprias dos afloramentos de 

rochas ultrabásicas, onde ocorrem diversas espécies serpentinícolas de grande interesse 

florístico. 

A fauna presente é muito diversa e inclui a presença de várias espécies ameaçadas com 

efetivos importantes a nível nacional. 

A orientação predominante Norte-Sul e a sua grande extensão faz com que estas áreas sejam 

também um importante corredor ecológico na região de Trás-os-Montes, tanto para as 

espécies residentes, como para as migradoras. 

A agricultura praticada na região consiste maioritariamente em plantações permanentes em 

encosta, nomeadamente olivais, amendoais e vinhas, conduzidas de forma extensiva. 

 

5.5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS E ESPÉCIES PROTEGIDAS  

HABITATS 

Os Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005 que se 

registam no SIC dos rios Sabor e Maçãs, de acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000, 

são os seguintes (o asterisco assinala habitats prioritários): 

3130 Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae 

e/ou da Isoeto -Nanojuncetea 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 

Callitricho-Batrachion 

3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 

arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

4030 Charnecas secas europeias 

5110 Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens das vertentes rochosas 

(Berberidion p.p.) 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 
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6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-

Veronicion dillenii 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260 Florestas de Castanea sativa 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9560* Florestas endémicas de Juniperus spp. 

FLORA 

As encostas e as escarpas são os locais onde se localiza a flora mais importante destas áreas, 

podendo observar-se Antirrhinum lopesianum, Dianthus marizii e Holcus setiglumis ssp. 

duriensis. Nos leitos de cheia dos rios, merecem realce as comunidades endémicas dominadas 

por Petrorrhagia saxifraga, com ocorrência de Festuca duriotagana e Festuca elegans, e os 

matagais de buxo (Buxus sempervirens), encontrando-se aqui cerca de 70 a 75% do efectivo 

nacional desta espécie. Merecem ainda referência, por estarem também incluídas no anexo B-

II do Dec. Lei n.º 49/2005 (juntamente com as acima referidas F. duriotagana, F. elegans e H. 

setiglumis ssp. setiglumis), a Santolina semidentata e a Veronica micrantha, ambas 

endemismos ibéricos.  

FAUNA 

A importância destas Áreas Classificadas para a fauna relaciona-se com a elevada diversidade 

e riqueza específica e pela presença de efetivos importantes de espécies ameaçadas, 

sobretudo no que se refere à avifauna. 

Por esta razão, merecem destaque a Águia de Bonelli (Aquila fasciata), o Abutre do Egito 

(Neophron percnopterus), a Cegonha-preta (Ciconia nigra), a Águia-real (Aquila chrysaetos), o 

Falcão-peregrino (Falco peregrinus) e o Chasco-preto (Oenanthe leucura). O lobo (Canis lupus 

signatus) tem uma presença irregular nesta área. Os morcegos estão presentes com uma 

grande diversidade de espécies, algumas destas ameaçadas. 

Nas linhas de água há várias espécies de peixes autóctones, incluindo 3 elencadas no anexo B-

II, das quais duas são consideradas ameaçadas a nível nacional. A lontra (Lutra lutra) tem 

uma presença comum e merece destaque a presença de uma comunidade diversa de bivalves 

de água doce. É ainda de realçar a presença da toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) e do 

cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), ambas com populações e fragmentadas por 

estarem nos seus limites de distribuição. Importa, aliás, destacar que esta área coincide com o 

limite de distribuição de muitas espécies por ser fronteira entre regiões biogeográficas.  
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Mapa 9. Inserção da área ardida nas áreas classificadas. 

 

5.5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SIC E ZPE DO DOURO INTERNACIONAL E VALE DO 

ÁGUEDA 

Estas duas áreas parcialmente coincidentes abrangem essencialmente os vales fronteiriços dos 

rios Douro e do seu afluente Águeda, assim como o planalto entre o rio Águeda e a ribeira de 

Aguiar, também afluente do Douro. O vale do rio Douro é um vale profundamente escavado, 

com encostas muito declivosas e frequentemente escarpadas, que por vezes assumem a forma 

de “canyon”. O vale do rio Águeda apresenta características semelhantes, enquanto o vale da 

ribeira de Aguiar apresenta encostas muito mais suaves. O planalto entre estes dois cursos de 

água, designado planalto de Riba-Côa, situa-se a cerca de 700 m de altitude. 

Este Sítio possui uma elevada importância florística e manchas de vegetação extremamente 

bem preservadas, com realce para as que ocupam as arribas, cuja composição e estrutura 

refletem o declive e a exposição solar. Em contraste, os planaltos e vales de relevo suave são 

marcadamente cultivados ou pastoreados, e a vegetação natural surge nas sebes e limites de 

propriedade, ou sob a forma de maciços ou bosquetes confinados aos barrocais ou nas 

parcelas agrícolas recentemente abandonadas. Verifica-se, assim, a existência de uma 

dicotomia paisagística pautada pela alternância de zonas de mosaico agrícola e de formações 

naturais. 

Habitats 

Os Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005 que se 

registam no SIC do Douro Internacional, de acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000, 

são os seguintes (o asterisco assinala habitats prioritários): 

3130 Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae 

e ou da Isoëto-Nanojuncetea 
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3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 

3250 Cursos de água mediterrânicos permanentes com Glaucium flavum 

3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 

Callitricho-Batrachion 

3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 

arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba 

3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 

4030 Charnecas secas europeias 

4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 

6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 

6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 

8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-

Veronicion dillenii 

91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

9260 Florestas de Castanea sativa 

92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 Florestas de Quercus suber 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9560* Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Os habitats dominantes são os bosques, com diferentes classes etárias, de carvalho-negral 

(Quercus pyrenaica), carvalho-cerquinho (Quercus faginea subsp. faginea), azinheira   

(Quercus rotundifolia) e sobreiro (Quercus suber), bosques de lodão (Celtis australis),  

giestais, piornais e estevais. Merecem referência especial as formações de zimbros (Juniperus 

oxycedrus). Outros habitats importantes são as comunidades orófilas de caldoneira 

(Echinospartum ibericum), as comunidades de leitos de cheia, que, devido aos sistemas  

hidroeléctricos, viram a sua área severamente reduzida, e os bosques ripícolas de diversos  

tipos (freixos, salgueiros, ulmeiros, amieiros, tamargueiras). 

Flora 

O Sítio alberga uma flora composta por uma grande quantidade de endemismos peninsulares e 

regionais, de que são exemplo Festuca duriotagana e Holcus setiglumis subsp. duriensis, 

Linaria coutinhoi, Isatis platyloba e Antirrhinum lopesianum. 
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Em espaços reduzidos e muito fragmentados ao longo do leito de cheias rochoso do Douro 

ocorre a Aphyllanthes monspeliensis acompanhada pela Petrorhagia saxifraga, Peucedanum 

officinalis, Centaurea ornata, Dianthus marizii, a endémica Silene boryii subsp. duriensis, 

Allium schmitzii, Coronilla minima, Galega officinalis, Piptatherum paradoxum, Scorzonera 

crispatula, Anthericum liliago, Silene micropetala, Sideritis danielii, Avenula bromoides, Galium 

fruticescens, Fumana ericifolia, Linum austriacum, Plantago sempervirens, Narcissus jonquilla 

e Globularia vulgaris que se estendem, apesar de fragmentadas pelas barragens, até ao 

concelho de Mogadouro.  

Em Bemposta (Mogadouro) esta diversidade é enriquecida pela introdução de comunidades de 

vegetação não nitrófila de areias de leitos de cheias do Douro, enquadráveis na associação 

fitossociológica Malcolmietalia com um elenco particular como Loeflingia hispanica, Malcolmia 

triloba subsp. patula, Linaria bipunctata, Plantago albicans, Pistorinia hispanica e outras. 

Destam-se ainda para os endemismos durienses Isatis platyloba, Stipa lagasca, Antirrhinum 

lopesianum, e Viola suavis, esta última em leitos de cheias rochosos do Douro. 

Nas cascalheiras grosseiras do rio Douro, no concelho de Mogadouro, em ambientes de 

extrema instabilidade natural provocada pelas cheias do Douro, ocorrem espécies como 

Andryala ragusina, Lactuca viminea subsp chondrilliflora e Rumex induratus. A Linaria 

coutinhoi, endémica do nordeste transmontano, também pontua este concelho de Mogadouro, 

estendendo a sua presença até Freixo de Espada à Cinta. Neste último concelho localiza-se 

ainda um paleoendemismo Cosentinea vellea, que em associação com Convolvulus silicus 

enriquece os azinhais mediterrânicos xistosos que colonizam as vertentes mais acidentadas já 

na região demarcada do Douro.  

Na margem do Douro, imediatamente a jusante da barragem de Saucelle, existem salgueirais 

endémicos de Salix purpurea subsp. lambertinana. Também a presença de Salix triandra var. 

amygdalina, dada para Barca d’Alva junto ao Douro, realça bem a diversidade de espécies de 

salgueiros que o Douro alberga ao longo de todo o seu percurso. Ao longo das margens do 

Douro também existem as tamargueiras Tamarix africana e os choupais autóctones de Populus 

nigra var. betulifolia. 

A sul do território, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, também a vegetação 

característica de leitos de cheia rochosos, desta vez do Águeda, é de elevada importância, com 

comunidades dominadas por Bufonia macropetala, Anarrhinum duriminum, Petrorhagia 

saxifraga, Allium schmitzii, Allium oleraceum, entre outras. 

 

Fauna 

A avifauna é o grupo de maior representatividade nesta área, pela elevada diversidade e pela 

ocorrência de várias espécies ameaçadas.  

As aves rupícolas são as mais emblemáticas deste território, concentrando-se aqui 

uma grande percentagem dos efectivos nacionais de algumas das espécies mais 

ameaçadas, tais como a Águia-real (Aquila chrysaetos), a Águia de Bonelli (Aquila fasciata), o 

Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), a Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), a Cegonha-preta (Ciconia nigra) e o Falcão-peregrino (Falco peregrinus). São 

ainda de referir, neste grupo, o Grifo (Gyps fulvus), o Andorinhão-real (Tachymarptis melba), 

e o Chasco-preto (Oenanthe leucura), este último Criticamente Em Perigo e cuja população 

tem vindo a diminuir de forma drástica por razões ainda desconhecidas. 

Das aves florestais podemos destacar a presença do Milhafre-real (Milvus milvus), espécie 

Criticamente Em Perigo que possui um efectivo populacional importante nesta área, o Açor 

(Accipiter gentilis) – Vulnerável -, a Felosa de Bonelli (Phylloscopus bonelli) e o Mocho-de-

orelhas (Otus scops). 

Nos terrenos de cultura cerealífera podemos encontrar aves estepárias tais como o Sisão 

(Tetrax tetrax) – Vulnerável -, o Alcaravão (Burhinus oedicnemus), a Calhandra 

(Melanocorypha calandra), a Calhandrinha (Calandrella brachydactyla) e o Tartaranhão-

caçador (Circus pygargus), espécie Em Perigo que usa os campos de cereal na busca de 
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alimento. No inverno, estes campos são o local de hibernação de várias espécies, em particular 

da Petinha-dos-campos (Anthus campestris). 

As aves aquáticas ocupam os planos de água existentes, podendo encontrar-se nestes 

biótopos várias espécies de patos e o Mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus), nidificante 

habitual na barragem de St.ª Maria de Aguiar. 

Quanto aos mamíferos, destacam-se o lobo (Canis lupus), o Corço (Capreolus capreolus), o 

Gato-bravo (Felis silvestris) e o Rato de Cabrera (Microtus cabrerae). 

Existem também importantes colónias, tanto de hibernação como de criação, de morcegos 

cavernícolas (muitos dos quais ameaçados) em minas abandonadas e nos túneis das 

barragens.  

Ocorre um elevado número de espécies de anfíbios e répteis, do total presente em Portugal e 

na Península Ibérica. Salientam-se, pelo seu estatuto de ameaça, o Cágado-de-carapaça-

estriada (Emys orbicularis) e a Víbora-cornuda (Vipera latastei). 

O grupo das espécies de peixes presentes na área é constituído por 14 espécies, entre elas a 

Panjorca (Chondrostoma arcasii, Em Perigo), o Barbo-comum (Barbus bocagei), Boga do Norte 

(Chondrostoma duriense) e o Escalo do Norte (Squalius carolitertii). 

 

5.5.3. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL 

O Parque Natural do Douro Internacional engloba, na quase totalidade, a ZPE e SIC do Douro 

Internacional e vale do Águeda. Abrange, assim, os vales fronteiriços dos rios Douro e Águeda 

e as superfícies planálticas adjacentes, não só na zona sul como também a norte. A área 

acrescida em relação a estas áreas classificadas veio permitir uma melhor proteção dos locais 

de alimentação das aves que nidificam nas arribas e uma melhor gestão das atividades que 

poderiam afetar os vales referidos. 

A parte Norte do PNDI corresponde à zona de menor influência atlântica de Trás-os-Montes, 

sendo constituída por um extenso planalto, com altitudes que variam entre os 700 e os 800 

metros. Aqui, o vale do Douro é bastante encaixado, com margens escarpadas essencialmente 

graníticas - as "arribas". À medida que se avança para Sul, o vale apresenta-se mais aberto, 

com fundos de vales aplanados, permanecendo as vertentes escarpadas; há ainda pequenas 

áreas planálticas e relevos residuais encimandos por quartzitos. Esta zona, onde o vale já se 

assemelha ao "Douro vinhateiro", caracteriza-se pelo seu microclima, com escassa precipitação 

e amenas temperaturas invernais, fazendo parte da chamada Terra Quente Transmontana. 

A região inclui-se no domínio do carvalhal - bosques de carvalho negral e cerquinho, nas zonas 

de maior altitude e de azinheira e sobreiro, nos terrenos mais secos. Há zimbrais e lodais nos 

vales apertados e em esporões rochosos do Douro e seus afluentes, bosques de amieiros, 

salgueiros e freixos junto às linhas de água e grandes extensões de giesta e esteva. 

Os valores naturais presentes são os já referidos para o SIC e ZPE do Douro Internacional. 

A actividade agro-pecuária é extremamente importante na definição da paisagem. A cultura 

extensiva de cereal cria biótopos estepários, importantes para a avifauna e o mosaico de 

habitats criado pelos lameiros, vinhedos e olivais. Estes habitats agrícolas e semi-naturais 

associados aos habitats naturais promovem nesta área condições para a existência de uma 

diversidade específica e riqueza específica muito elevadas o que permite que esta região seja 

um hotspot de biodiversidade em Portugal. O PNDI possui Plano de Ordenamento publicado 

desde 2005. A área do Parque foi assim dividida em várias zonas de proteção, com regras 

diferentes, com o intuito de gerir as atividades e conservar os valores naturais existentes. As 

áreas de maior proteção correspondem essencialmente às arribas, onde se localizam os 

principais valores faunísticos e florísticos. As áreas de menor proteção correspondem às zonas 

planálticas, de maior atividade humana. 
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5.6. CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

5.6.1. REGIME DE PROPRIEDADE 

Com base nos elementos disponíveis no ICNF, a área afetada pelo GIF de Picões caracteriza-se 

pela total ausência de propriedades agroflorestais públicas, que estejam na posse ou gestão do 

Estado, autarquias locais ou outras entidades na esfera de influência de organismos públicos. 

Trata-se, por isso, de um território quase exclusivamente de propriedade privada de 

natureza individual ou coletiva (empresas industriais), marcado pela ausência de 

terrenos comunitários. 

 

5.6.2. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO FLORESTAL 

5.6.2.1. PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000 

Das 5 Áreas Classificadas afetadas pelo incêndio, 4 delas, dois Sitios de Interesse 

Comunitário (rios Sabor Maçãs e Douro Internacional) e duas Zonas de Proteção Especial 

(rios Sabor e Maçãs e Douro Internacional e Vale do Águeda) estão designadas para constituir 

a Rede Natura 2000, um conjunto de territórios que pretende proteger a biodiversidade da 

União Europeia. Estas áreas foram designadas no âmbito da Diretiva Aves (79/409/CEE de 2 

de Abril) e da Diretiva Habitats (92/43/CEE de 21 de Maio). A publicação do Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 (PSRN2000), através da Resolução de Conselho de Ministros nº 115-A/2008 

de 21 de Julho, veio definir, para cada uma das áreas, as orientações de gestão consideradas 

adequadas à salvaguarda dos recursos e valores naturais. Do conjunto das orientações de 

gestão é possível identificar aquelas que se relacionam com as atuações a promover ou a 

condicionar na área do incêndio. Tendo em conta a sobreposição das áreas e a repetição das 

orientações de gestão, apresentam-se de seguida os objetivos e orientações de gestão 

previstos para cada conjunto de Áreas Classificadas abrangidas pelo PSRN2000: Rios Sabor e 

Maçãs e Douro Internacional 

 

Rios Sabor e Maçãs 

 

As orientações de gestão para estas Áreas são dirigidas prioritariamente para a manutenção do 

extenso contínuo de ecossistemas ribeirinhos que aqui ocorre, que o torna singular, permitindo 

albergar uma tão elevada variedade de valores naturais, assim como para a conservação das 

aves que utilizam os habitats rupícolas para nidificação e para um conjunto de passeriformes 

para os quais esta área é fundamental para a sua conservação em território nacional. Neste 

sentido, deverá ser dada especial relevância à manutenção do regime hidrológico e 

sedimentológico natural bem como à conservação em bom estado das galerias ripícolas e da 

vegetação natural adjacente, da manutenção do caudal e da sua variação sazonal, 

assegurando que não existem quebras no contínuo ecológico. A manutenção (nalguns casos 

melhoria) da qualidade da água é também relevante. É também essencial garantir a aplicação 

de medidas que garantam a ausência de perturbação das zonas rupícolas e assegurar que 

sejam aplicadas medidas que salvaguardem os habitats de nidificação e de alimentação destas 

espécies. Complementarmente, e também tendo em conta outras populações para as quais 

esta área é muito importante, como sejam os passeriformes florestais deverá ser assegurada a 

recuperação natural dos maciços florestais autóctones. 

 

Orientações de Gestão 

– Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone 

– Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 

– Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água 

– Recuperar zonas húmidas 

– Assegurar mosaico de habitats 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

27 

 

– Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos 

– Condicionar expansão do uso agrícola 

– Condicionar a florestação 

– Tomar medidas que impeçam a florestação 

– Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones 

– Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo 

– Promover áreas de matagal mediterrânico 

– Promover a recuperação dos zimbrais 

– Reduzir risco de incêndio 

– Impedir introdução de espécies não autóctones/controlar existentes 

– Manter/recuperar habitats contíguos 

– Promover a regeneração natural 

 

Douro Internacional 

 

As orientações de gestão são fundamentalmente dirigidas para a manutenção do conjunto de 

atividades agro –pecuárias tradicionais, nomeadamente a cerealicultura, e a criação de gado 

em regime extensivo, (ex: silvo -pastorícia em montados e lameiros). Estas, têm uma grande 

importância para a conservação das aves rupícolas e das aves estepárias. Também as ações de 

ordenamento e gestão florestal devem ser acompanhadas, estabelecendo medidas de proteção 

dos carvalhais e das florestas de sobreiro e azinho, importantes para os passeriformes e para 

os morcegos. Por outro lado, é necessário assegurar igualmente a conservação das 

comunidades vegetais rupícolas e sub–rupícolas associadas aos afloramentos rochosos, bem 

como das espécies aquáticas e habitats ripícolas que necessitam de um conjunto de medidas 

direcionadas para a conservação de ecossistemas ribeirinhos.  

 

Orientações de Gestão 

 

– Assegurar mosaico de habitats 

– Condicionar queimadas 

– Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos 

– Condicionar a florestação 

– Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones 

– Conservar/recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo 

– Manter árvores mortas ou árvores velhas com cavidades 

– Tomar medidas que impeçam a florestação 

– Promover a recuperação dos zimbrais 

– Promover áreas de matagal mediterrânico 

– Promover a regeneração natural 

– Reduzir risco de incêndio 

– Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água 

– Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 

– Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone 

– Impedir introdução de espécies não autóctones/controlar existentes 

– Manter/recuperar habitats contíguos 

- Manter/melhorar ou promover manchas de montado aberto 

 

 

5.6.2.2. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Douro Internacional publicado na Resolução de 

Conselho de Ministros nº 120/2005 de 28 de Julho, estabelece os regimes de salvaguarda de 

recursos e valores naturais, assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à 

utilização sustentável da área de intervenção e fixando regras com vista à harmonização e 

compatibilização das atividades humanas com a manutenção e valorização das características 
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das paisagens naturais e seminaturais e a diversidade ecológica, à melhoria da qualidade de 

vida e ao desenvolvimento económico das populações aí presentes. 

 

Art.º 7º - Atos e atividades interditas 

 

h) A introdução ou reintrodução de espécies não autóctones, animais ou vegetais, no estado 

selvagem, designadamente de espécies cinegéticas ou não, invasoras ou infestantes, em 

particular de acácia (Acacia spp.), ailanto (Aillantus altissima), pitosporo (Pittosporum 

undulatum), ou a introdução de novos povoamentos de eucaliptos (Eucaliptus spp.), ou de 

outras espécies exóticas; 

 

Art.º 8º - Atos e atividades sujeitas a parecer ou autorização 

 

d) Instalação de novas atividades agrícolas, florestais e pecuárias, em regime de estabulação, 

de semi-estabulação e com intensidades de pastoreio superiores a 2 CN por hectare, bem 

como todas aquelas atividades sujeitas a financiamento público; 

 

e) Alterações do uso atual do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha; 

 

 

Art.º 37º - Agricultura e floresta 

 

4—Os sistemas de incentivo a atividades agrícolas e florestais que venham a incidir 

especificamente na área de intervenção do PNDI visam de forma prioritária manter/promover: 

a) As características fundiárias e culturais tradicionais; 

b) Fomentar as raças autóctones; 

c) Fomentar o modo de produção biológico em todas as culturas e produções vegetais e 

animais; 

d) Utilização de Quercus rotundifolia, Quercus suber e Quercus pyrenaica na arborização 

 

6—As espécies que podem ser utilizadas na arborização dentro das áreas abrangidas por 

regimes de proteção do PNDI são as seguintes: sobreiro (Quercus suber); azinheira (Quercus 

rotunddifolia); carvalho (Quercus pyrenaica); carvalho-cerquinho (Quercus faginea); pinheiro-

bravo (Pinus pinaster); pinheiro-manso (Pinus pinea); cerejeira (Prunus avium); freixo 

(Fraxinus angustifolia); nogueira (Juglans regia); choupo (Populus italica ssp. nigra); amieiro 

(Alnus angustifolia); castanheiro (Castanea sativa). 

 

7—Nas áreas não abrangidas por regimes de proteção podem ser utilizadas na arborização 

outras espécies de vegetação, mediante parecer do PNDI. 

8—Todos os projetos de arborização com espécies resinosas devem prever a 

compartimentação com folhosas, sendo que a superfície ocupada por folhosas não deverá ser 

inferior a 15 % da superfície arborizada. 

 

9—Sempre que os projetos de arborização e beneficiação incidam em zonas de galerias 

ripícolas e linhas de água onde exista arvoredo deve ser prevista a manutenção ou 

restabelecimento das galerias ripícolas e do arvoredo de proteção das linhas de água. 

 

5.6.2.3. PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO FLORESTAL 

A área do GIF de Picões está integrada nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

(PROF) do Nordeste e do Douro (ver mapa 10). 
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Mapa 10. Enquadramento da área afetada pelo GIF de Picões nos PROF. 

 

Segundo o zonamento destes PROF, a área afetada insere-se maioritariamente na Sub-região 

homogénea “Douro Superior” e na Sub-região homogénea “Douro Internacional”. 

Existem ainda pequenas áreas nas sub-regiões homogéneas “Miranda-Mogadouro” e “Sabor” 

(ver mapa 11). 
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Mapa 11. Enquadramento da área afetada pelo GIF de Picões nas SRH. 

 

Os artigos 18.º e 19º do Decreto Regulamentar n.º 4/2006, de 22 de janeiro, delineiam os 

objetivos de intervenção florestal para a área do GIF de Picões, alguns dos quais necessitarão 

de uma atenção reforçada na sequência de um grande incêndio florestal como o agora 
verificado. 

 

São objetivos específicos da sub-região homogénea Douro Internacional: 

 

a) Aumentar a superfície florestal com sobreiro e azinheira, com função de proteção das 

encostas; 

b) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de 

cortiça; 

c) Adaptar as práticas silvícolas e ser mais rigoroso nas escolhas das espécies, em situações de 

elevado risco de erosão; 

d) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

e) Potenciar e expandir o ordenamento aquícola; 

f) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação, fundamentalmente na 

parte sul do concelho de Freixo de Espada à Cinta; 

g) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer com o objetivo de 

desenvolver o turismo em espaço rural e o turismo de natureza, quando aplicável, atendendo 
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aos valores de conservação e diversidade florística, faunística, cénicos e paisagens notáveis da 

sub-região; 

h) Expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o mel, cogumelos e 

plantas aromáticas; 

i) Criação da denominação da Cortiça do Nordeste; 

j) Certificar a gestão florestal sustentada do Sobreiro 

São ainda reconhecidos como objetivos específicos, os seguintes programas regionais, 

aplicáveis a esta sub-região homogénea: 

a) Arborização e reabilitação de áreas florestais: 

i) Restauração de ecossistemas degradados; 

ii) Condução da regeneração natural de folhosas autóctones. 

b) Consolidação da atividade florestal; 

i) Certificação da gestão florestal; 

ii) Expansão da subericultura. 

 
São objetivos específicos da sub-região homogénea Douro Superior: 

a) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e azinheira, com função de proteção 
das encostas; 

b) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de 
cortiça; 

c) Adaptar as práticas silvícolas e ser mais rigoroso nas escolhas das espécies, em situações de 

elevado risco de erosão; 

d) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

e) Criação de zonas de pastagens permanentes; 

f) Aproveitar as áreas com elevado potencial de uso silvopastoril; 

g) Incentivar à produção de raças com Denominação de Origem Protegida, nomeadamente a 

Churra da Terra Quente e a Mirandesa; 

h) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação; 

i) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer com o objetivo de 

desenvolver o turismo em espaço rural e o turismo de natureza, quando aplicável, atendendo 

aos valores de conservação e diversidade florística, faunística, cénicos e paisagens notáveis da 

sub-região; 

j) Expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o mel, castanha e 

cogumelos; 

l) Criação da denominação da Cortiça do Nordeste; 

m) Certificar a gestão florestal sustentada do Sobreiro 
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São ainda reconhecidos como objetivos específicos, os seguintes programas regionais, 

aplicáveis a esta sub-região homogénea: 

a) Arborização e reabilitação de áreas florestais: 

i) Restauração de ecossistemas degradados; 

ii) Condução da regeneração natural de folhosas autóctones. 

b) Consolidação da actividade florestal; 

i) Certificação da gestão florestal; 

ii) Expansão da subericultura; 

iii) Relançamento da cultura do castanheiro. 

 

5.6.2.4. ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL (ZIF) 

Sob o ponto de vista da gestão florestal merece destaque a existência de duas ZIF afetadas 

pelo GIF de Picões (ver mapa 12), todas sob gestão da Associação de Produtores Agrícolas 

Tradicionais e Ambientais (APATA). Como caracterização sintética das ZIF existentes pode 

observar-se o quadro 8. 

 
Quadro 8. Zonas de intervenção florestal afetadas. 

 

ZIF 
Área 
total  
(ha) 

Área 
ardida 
(ha) 

Área 
ardida 
(%) 

Concelho 
Área dos 
aderentes 

(ha) 

Ano da 
constituição 

PGF PEIF 
Espaços 
florestais 

(%) 

Felgar, 
Souto da 
Velha e 

Carviçais 

6.605,0 3.061,1 46,3% 
Mogadouro 
Moncorvo 

3.430 2011 
Não 
(a) 

Não 
(b) 

 

Serra do 
Picotino 

2.797,3 1.963,8 70,2% 

Mogadouro 
Freixo de 
Espada-à-

Cinta 

1.682 2009 
Não 
(a) 

Não 
(c) 

 

Totais 9.402,3 5.024,9 53,4%       

a) as entidades gestoras ainda não submeteram ao ICNF os respetivos planos de gestão florestal. 
b) foi solicitado à entidade gestora o envio de informação em falta. 
c) a entidade gestora foi notificada para entrega do PEIF pelo fato de o prazo ter sido ultrapassado. 
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Mapa 12. Zonas de Intervenção Florestal afetadas pelo incêndio. 

 

5.6.2.5. PLANOS DE GESTÃO FLORESTAL 

Existem três planos de gestão florestal (PGF) aprovados que incidem sobre a área do 

GIF de Picões, dois relativos a explorações florestais privadas de natureza individual (PGF do 

Poio e PGF de Lagoaça) e outro do Grupo Portucel/Soporcel (Gps). As ZIF indicadas no mapa 

anterior não possuem PGF´s aprovados. 

 
Quadro 9. Planos de gestão florestal afetados. 

 

PGF 
Área total 

(ha) 
Área ardida 

(ha) 
Área ardida (%) 

Poio 77,4 18,2 23,5% 

Lagoaça 12,6 2,2 17,5% 

Gps  2.255,6  

Total  2.276,0  
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Mapa 13. Zonas com Planos de Gestão Florestal afetadas pelo incêndio. 

 

O incêndio florestal determina, como consequência imediata, a necessidade de 

revisão dos PGF. 
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5.6.2.6. PLANO DISTRITAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. 

O Plano Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios (PDDFCI) de Bragança foi aprovado 

em 31 de maio de 2010 e o Plano Operacional Distrital de Defesa da Floresta tem sido 

aprovado anualmente. O PODDF de 2013, que faz parte do 3.º eixo estratégico, foi aprovado 

em 30 de maio e a informação constante no documento foi utilizada no combate ao incêndio. 

 

O PDDFCI organiza-se em 5 eixos estratégicos, como reflexo do Plano Nacional de DFCI. Estão 

previstas medidas que visam o aumento da resiliência do território aos incêndios florestais (1.º 

eixo estratégico), a redução da incidência dos incêndios (2.º eixo estratégico), a melhoria da 

eficácia do ataque e da gestão dos incêndios (3.º eixo estratégico) e a recuperação e 

reabilitação dos ecossistemas (4.º eixo estratégico). 

 

 

Mapa xx. - Rede Primária para o Distrito Bragança (aprovada em CDDFCI) 

 

O Plano Distrital DFCI deverá incorporar as ilações que se retiram deste 

acontecimento extremo de dimensão inédita em Trás–os-Montes. 

 

 

5.6.2.7. PLANOS MUNICIPAIS DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. 

A situação relativa aos PMDFCI dos quatro concelhos afetados pelo incêndio encontra-se 

ilustrada no quadro seguinte. 

 

Quadro 10. Situação dos PMDFCI e dos POM. 
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Concelho 
PMDFCI 

2008/2012 

PMDFCI 

2013/2017 

POM 

2013 
Obs. 

ALFÂNDEGA DA FÉ 
Aprovado 
5.Mar.2007 

Em análise 
Aprovado 

7.Mai.2013 
 

MOGADOURO 
Aprovado 
27.Fev.2007 

Em análise 
Aprovado 

11.Abr.2013 
 

TORRE DE 
MONCORVO 

Aprovado 
27.Fev.2007 

Em análise 
Aprovado 

31.Mai.2013 
 

FREIXO DE ESPADA-
À-CINTA 

Aprovado 
27.Fev.2007 

Em análise 
Aprovado 

11.Abr.2013 
 

 

Relativamente ao 4.º eixo estratégico, procedeu-se a uma verificação dos quatro PMDFCI que 

se encontram em análise, tendo-se confirmado que apresentam cartografia com a identificação 

das áreas com necessidade de estabilização de emergência e de reabilitação de habitats 

naturais bem como as tipologias das ações a aplicar. 

Os 4 Planos Municipais de DF deverão considerar, no processo de revisão em curso, 

os novos pressupostos que o incêndio de Picões veio introduzir e as medidas que 

minimizam a possibilidade de ocorrências de eventos com esta dimensão. 
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5.6.2.8. REGIME CINEGÉTICO ESPECIAL 

A quase totalidade do território percorrido pelo incêndio encontra-se em regime ordenado, 

compreendendo 5 zonas de caça associativas, 1 zona de caça turística e 9 zonas de 

caça municipais, estando os terrenos cinegéticos não ordenados limitados a bolsas de pouca 
dimensão. 

No quadro 11. pode ser consultada a lista de zonas de caça afetadas pelo incêndio, ilustrando 

o mapa 14-A a distribuição das zonas de caça na área ardida. 

 

Quadro 11. Zonas de caça afetadas. 

Zona de Caça Tipo 
Área total 

(ha) 
Área ardida 

(ha) 

Área 
ardida 
(%) 

Área 
interdição 

à caça 

% Área 
interdição 

à caça 

Bruçó B A 1259.9 - 0.0% 10,5 0.8% 

Cerejais A 1001.0 38,1 3.8% 91,9 9.2% 

Santo Antão A 1792.1 445,5 24.9% 521,8 29.1% 

Bruçó A A 1505.9 900,2 59.8% 1.221,2 81.1% 

Lagoaça A 2214.3 1.586,2 71.6% 1.931,7 87.2% 

Cardanha M 1827.8 9,7 0.5% 38,7 2.1% 

Torre de Moncorvo M 16593.3 144,1 0.9% 419,7 2.5% 

Castelo Branco M 2282.2 125,4 5.5% 226,9 9.9% 

Fornos M 2283.4 138,8 6.1% 263,0 11.5% 

Mos M 4675.4 337,6 7.2% 589,4 12.6% 

Ferradosa M 2203.0 956,7 43.4% 1.261,4 57.3% 

Carviçais M 6187.1 2.965,8 47.9% 3.736,0 60.4% 

Meirinhos M 3840.8 2.635,9 68.6% 3.115,9 81.1% 

Estevais M 2631.6 1.656,9 63.0% 2.154,2 81.9% 

Quinta de Crestelos T 1088.2 1053,3 96.8% 1.088,2 100.0% 

A-Associativa, M-Municipal, T-Turística. 
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Mapa 14-A. - Distribuição das zonas de caça afetadas. 

 

Face à sua extensão incêndio florestal afetou significativamente as populações das espécies 

cinegéticas existentes, o que compromete não só a sua exploração racional na presente época 

venatória, como implica a necessidade de se adotarem medidas de proteção dos exemplares 

sobreviventes, com o fim de possibilitar a recuperação das suas populações. Por isto, foi 

preparado projeto de portaria, a submeter à tutela, para suspensão da atividade cinegética. 

A proibição do exercício da caça, terá lugar na área percorrido pelo incêndio e nos 

terrenos limítrofes desta (mais 250 metros da periferia), para além do regime 

normal dos 30 dias previstos em lei, i.e pelo período de 1 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 14-B. – Área de interdição a caça proposta no projeto de portaria. 
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Por outro lado, reconhecendo-se, quer as consequências desta proibição na gestão das zonas 

de caça associativas e turísticas afetadas, quer as medidas extraordinárias que as entidades 

gestoras das mesmas vão ter de empreender para potenciar a recuperação das populações 

afetadas, propõem-se neste projeto de portaria, isentar as mesmas, em 2014, na área 

afetada, de pagamento da taxa anual devida por cada hectare ou fração 

concessionado. 

 

5.6.2.9. ORDENAMENTO AQUÍCOLA 

Na área afetada pelo incêndio está inserida uma zona de pesca profissional e uma zona de 

proteção (mapa 14-B). Ambas estão inseridas na área da futura albufeira do AHBS pelo que 

não ocorreram impactos adicionais, provocados pelo incêndio, para além dos já previstos pela 

construção do aproveitamento hidroelétrico. 

 
Mapa 15. - Figuras de ordenamento aquícola inseridas na área do incêndio. 
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6. ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

6.1. AVALIAÇÃO RIGOROSA DA ÁREA ARDIDA 

O restauro ecológico de um vasto território como o afetado pelo GIF de Picões requer numa 

primeira fase o zonamento do potencial de erodibilidade (cartografia do risco de erosão) e de 

severidade do incêndio com base no tipo de solo, de coberto vegetal, topografia e a realização 

de trabalhos in situ de avaliação dos efeitos diretos nos ecossistemas, designadamente ao 

nível dos horizontes minerais e orgânicos (grau de afetação do horizonte orgânico). Esta 

cartografia cruzada com informação sobre a capacidade regenerativa após fogo da vegetação, 

áreas com estatuto de conservação e outros valores em risco possibilitará a definição das 

prioridades de intervenção e tipologias das ações, em particular para as contribuem para a 

conservação do solo e da água. 

Os mapas 16 e 17 ilustram avaliações preliminares relativas ao potencial de erodibilidade na 

área ardida (com base na cartografia presente no Plano Regional de Ordenamento do 

Território) e à severidade do incêndio (informação disponibilizada pela Agencia Espacial 

Europeia com base na análise de imagens de satélite). 

 

Mapa 16. Erodibilidade dos solos. Fonte: PROT-N 
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Mapa 17. - Carta Severidade3. 

 

Para além das ações de conservação do solo e da água foram também consideradas, no 

âmbito das intervenções de emergência, medidas fitossanitárias a aplicar, em particular, nas 

áreas ocupadas com resinosas, medidas de recuperação de infraestruturas e ações de 

conservação e fomento cinegético. 

 
6.2. AÇÕES DE COMBATE À EROSÃO E CORREÇÃO TORRENCIAL 

Impacte do incêndio no solo 

A avaliação rigorosa dos impactes e dos efeitos do fogo nos ecossistemas deverão averiguar, 

com o detalhe possível, as áreas em que o solo perdeu o seu coberto protetivo e também, a 

parte do seu horizonte superficial orgânico. Este levantamento deve utilizar os critérios 

estabelecidos para a avaliação da intensidade dos incêndios. 

O ICNF procedeu a um zonamento das áreas prioritárias de intervenção (ver mapa 8 do Anexo 

I), o qual constitui a base para o desenvolvimento futuro dos trabalhos de minimização da 

erosão e escorrência pós-fogo. 

 

Ações de combate à erosão 

Existe uma janela de oportunidade muito curta para a execução de medidas 

preventivas, uma vez que frequentemente são as chuvas de fim de Verão e de Outono que 

possuem maior potencial erosivo. Neste sentido, as principais áreas de intervenção centram-se 

nas situações onde os impactos são mais significativos, nomeadamente: 

 proteção e recuperação de linhas de água; 

                                                 
3 A severidade do incêndio foi disponibilizada pelo programa da União Europeia denominado – COPERNICUS 

EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE (http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/what-copernicus). 

http://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/what-copernicus
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 proteção de encostas e áreas suscetíveis a forte erosão laminar ou ravinamentos; 

 proteção de caminhos e faixas de interrupção de combustíveis (aceiros); 

No anexo II estão descritas as medidas e ações de emergência e estabilização mencionadas, 

acompanhadas de estimativa de custos. 

 

Mapa 18. - Áreas prioritárias por intervenção (ver Anexo I). 

 

No âmbito das medidas de combate à erosão há ainda que salientar os seguintes aspetos: 

 Nos trabalhos de campo deve sempre que possível proceder-se à confirmação dos locais 

e sub-bacias identificados como mais suscetíveis a fenómenos erosivos e torrenciais; 

 Assume especial relevância uma monitorização permanente de toda a região abrangida, 

no sentido de o mais precocemente possível identificar focos nascentes de erosão 

(laminar ou por ravinamento) e adotar as necessárias medidas preventivas e corretivas, 

em especial no que toca à salvaguarda de infraestruturas (rede viária, etc.) e de vidas 

humanas; 

 A interligação da rede hidrográfica com a rede viária existente e o normal 

funcionamento dos dispositivos hidráulicos dos caminhos florestais constituem pontos 

essenciais do esquema de monitorização e de prevenção da erosão; 

 As intervenções realizadas no decurso do combate ao incêndio e que tenham envolvido 

técnicas com impacte no solo (p. ex., abertura de faixas de interrupção de combustível 

com lâmina) devem ser alvo de medidas específicas de mitigação dos seus efeitos 

erosivos; 

 A intervenção no território, sobretudo no que toca à gestão e extração do arvoredo 

queimado, deve sempre incorporar medidas de prevenção de erosão, devendo ser 

seguidas as orientações indicadas. 
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As técnicas a utilizar variam para cada situação, devendo os técnicos selecionar as mais 

apropriadas, após uma rigorosa avaliação prévia do local e da relação custo-benefício da 

intervenção a propor, tendo em consideração neste caso os valores existentes a jusante. 

O eventual recurso a apoios financeiros públicos no âmbito do PRODER – Subação 

2.3.2.1, deve ter sempre em consideração os períodos de tempo que decorrem entre a 

decisão de intervenção e a sua efetiva concretização – o que é particularmente importante nas 

intervenções que assumam maior urgência. 

 

O tema específico da recuperação da vegetação ribeirinha 

A gestão das galerias ribeirinhas deverá ter em atenção, por um lado, a maior importância e 

sensibilidade ecológica destes espaços e, por outro, a necessidade de evitar que estas 

formações se transformem em corredores preferenciais na propagação dos fogos, como vem 

sucedendo com alguma frequência (devido quer à sua posição topográfica, quer à elevada 

densidade e continuidade de combustível quer ainda à alta inflamabilidade em condições 

climatéricas e edáficas desfavoráveis). 

Deverão, ainda, ser estritamente respeitadas as faixas de proteção às linhas de água 

estabelecidas no âmbito do regime do domínio hídrico. 

Constituem princípios gerais de intervenção após incêndio em galerias ribeirinhas: 

1. Favorecer a regeneração natural dos diferentes estratos de vegetação 

Os sistemas ribeirinhos mediterrânicos são caracterizados por uma forte capacidade 

regenerativa pós-incêndio, resultado de milhões de anos de evolução num contexto em que o 

fogo é um dos mais poderosos fatores ecológicos. Numa situação normal, a regeneração das 

espécies lenhosas é imediata, a partir do sistema radicular não afetado (Alnus, Salix, Populus, 

Quercus, etc.), o mesmo sucedendo com as espécies vivazes; as espécies anuais 

características da região surgirão após as primeiras chuvas do Outono. 

As intervenções deverão centrar-se na limpeza e desobstrução das margens e leitos dos 

cursos de água, nos casos em que tal impeça o normal fluir dos caudais ou propicie um 

elevado risco de agravamento das condições fitossanitárias ou de perigo de incêndio.  

A condução destas formações deverá favorecer a rápida recuperação das formações clímax (e, 

em especial, do dossel arbóreo), de forma a garantir a descontinuidade horizontal e vertical 

dos combustíveis dos níveis arbustivo, herbáceo e escandente. 

2. Rearborizar/revegetalizar através de plantação/sementeira artificiais apenas em casos 

excecionais 

A regeneração artificial de bandas ribeirinhas apenas deverá ser realizada quando se verificar 

uma destruição total da vegetação pré-existentes (o que acontece raramente, face ao 

comportamento do fogo nestas zonas) ou quando a situação pré-existente se caracterizava já 

por uma acentuada degradação, por exemplo sem a presença de estrato arbóreo/arbustivo, 

com dominância de espécies exóticas invasoras ou com uma flora banal.  

Poderá ser recomendada, ainda, em ações integradas de combate à erosão ou de correção 

torrencial. 

3. Interditar a utilização de material vegetal não originário da vizinhança imediata do troço 

do curso de água 

Atendendo à notável variedade genética e originalidade de muitas formações florestais 

ribeirinhas, o material vegetal a utilizar (sementes, estacas, plântulas) deverá ser proveniente 

de bandas ripícolas das imediações do local a regenerar. A não observância deste preceito 

poderá acarretar o empobrecimento ecológico e a poluição genética irreversível de numerosas 

espécies características dos ecossistemas afetados, especialmente ao nível dos géneros mais 

suscetíveis à hibridação (Salix, etc.). 
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4. Atender à composição e estrutura das formações florestais características da região 

O acompanhamento da regeneração natural da vegetação ribeirinha deverá ter como 

referência as formações características da região intervindo, sempre que for necessário, ao 

nível da eliminação de espécies exóticas invasoras, da gestão hidráulica, etc.  

 

Enquadramento das ações 

As ações previstas neste relatório observam a legislação em vigor e devem ser enquadradas 

no âmbito da proteção civil, da gestão dos recursos hídricos e da conservação de habitats e 

espécies classificados. 

O ICNF entende que as acções necessárias à recuperação de emergência, previstas 

no presente relatório, podem vir a ser apoiadas a 100% pelo PRODER, mediante a 

apresentação de projectos, no âmbito da Subação 2.3.2.1 – Recuperação do potencial 

produtivo. 

 

6.3. MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS 

Breve nota introdutória 

Os incêndios florestais são um importante agente causador de desequilíbrios na árvore, 

exercendo grande influência sobre o aparecimento de pragas e doenças. 

Não só as áreas percorridas por incêndios florestais, como também as zonas circundantes são 

especialmente vulneráveis a ataques de insetos perfuradores do lenho que, para além de 

causarem danos físicos às árvores, são também vetores de fungos, muitos dos quais 

responsáveis pelo aparecimento de doenças, cujos impactes, não só ecológicos mas também 

económicos, não são de todo negligenciáveis. 

Torna-se pois indispensável identificar as áreas florestais mais afetadas e sensíveis, 

desencadeando as adequadas medidas de prevenção e controlo de agentes bióticos nocivos, 

por forma a minimizar os riscos e a manter os valores ecológicos e económicos associados à 

floresta e lhe assegurar competitividade e sustentabilidade. 

No caso dos povoamentos florestais afetados pelo fogo, dificilmente se podem estimar os 

prejuízos diretos dele, decorrentes no momento imediato à sua passagem, havendo que deixar 

decorrer um período de tempo necessário à verificação da sua capacidade natural de 

recuperação. 

A realização de ações de controlo de agentes bióticos depende de vários fatores, 

designadamente do nível de severidade do fogo e do grau de afetação da árvore. 

Em muitos casos, a extração da madeira queimada destaca-se num conjunto de medidas 

direcionadas à recuperação da zona queimada, sendo a redução da carga de combustível para 

eventuais futuros incêndios ou a prevenção de problemas fitossanitários argumentos a favor 

desta forma de gestão. 

No entanto, é imperioso salvaguardar que as atividades de corte e extração da madeira não 

danifiquem a vegetação e o solo das zonas queimadas, exacerbando o efeito do fogo, devendo 

estas observar a mitigação de possíveis impactes ecológicos, de que é exemplo a erosão do 

solo. 

Tendo em conta a necessidade de intervenção atempada nas áreas ardidas, por forma não só a 

evitar a desvalorização da madeira, como também a salvaguardar o património florestal 
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existente, sugerem-se algumas medidas fitossanitárias, especificadas para cada uma das 

principais espécies florestais, no sentido de prevenir a instalação de pragas e doenças. 



 
 
 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

46 

 

Avaliação específica do impacte nos povoamentos de resinosas 

No sentido de avaliar a componente das resinosas que foi afetada no GIF de Picões deverá 

efetuar-se o levantamento exaustivo das manchas de resinosas no perímetro ardido.  

 

Na tabela seguinte constam os dados recolhidos pela GNR. O ICNF aguarda informação da 

DRAP-N relativa aos projetos florestais financiados pelos quadros comunitários de apoio. 

 

 
Quadro 12. Caracterização dos povoamentos florestais de resinosas afetados. 

 

Espécie 

dominante 

Área 

Total 

(ha) 

Área média 

das parcelas 

(ha) 

Densidade 

média 

(arv/ha) 

Idade 

média 

(anos) 

DAP 

estimado 

(cm) 

Cupressus 290,0     

Pinheiro bravo 924,7     

Pinheiro manso -     

TOTAL 1.214,7 - - - - 

Fonte: Aditamento ao Auto de Noticia GNR|CTB|DTTM|NPA - NUIPC:12/13.4GATMC 

 

 
Quadro 13. Relação entre a quantidade de árvores afetadas e a dimensão das parcelas. 

 

Espécie 

resinosa 

dominante 

Dimensão da parcela 

Total A <0,5 0,5<A<1 1<A<5 5<A<10 10<A<50 50<A 

            

Cupressus             290,0 

Pinheiro bravo             924,7 

Pinheiro manso             - 

TOTAL             1214,7 
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Mapa 19. Áreas de resinosas no perímetro afetado pelo GIF de Picões. 

 

A intensidade do fogo variou significativamente, o que é usual nestes casos, dada a dimensão, 

topografia e a variabilidade de combustíveis afetados da área ardida. No que respeita apenas 

às resinosas isso também se verificou, pelas mesmas razões. 
 

De um modo geral, o pinhal bravo foi muito mais atingido, apresentando maiores danos e, 

consequentemente, reduzidas probabilidades de recuperação. A origem desta ocupação 

remonta maioritariamente aos finais dos anos 80 princípios de 90 por ação constituindo 

povoamentos ordenados e com baixa carga combustível. 

 

Ainda que se considere que para o caso específico do incêndio ocorrido em Picões, os 

povoamentos de pinheiro bravo possam ser considerados como estando fortemente afetados 

pelo fogo, torna-se necessário promover um conjunto de ações de modo a controlar possíveis 

dispersões de pragas e doenças para os povoamentos circunvizinhos não afetados pelo 

incêndio. 

Embora não referido no Auto de Noticia da GNR existem pequenas parcelas com pinheiro 

manso, com uma organização espacial ordenada. Com a exceção de alguns povoamentos com 

maior continuidade interna de combustíveis, em que as perdas foram totais, a grande maioria 

dos povoamentos desta espécie foram afetados principalmente nas suas orlas ou ao longo das 

linhas com sobrantes de podas recentes e, portanto, de forma relativamente moderada, pelo 

que se impõe a necessidade de intervenção de modo a evitar aumentos populacionais de 

insetos subcorticais que possam comprometer a sanidade destas árvores debilitadas e levar à 

sua morte, com a consequente depreciação da madeira. 
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6.3.1. MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS POR RESINOSAS 

Pese embora o pinheiro bravo e o pinheiro manso sejam consideradas espécies resinosas 

muito inflamáveis, se o fogo não for muito intenso e apenas atingir o tronco da árvore 

geralmente conseguem sobreviver devido á casca grossa que as protege. Porém, se mais de 

metade da copa for destruída a probabilidade de sobrevivência fica bastante reduzida. 

Trata-se de duas essências florestais, sensíveis e vulneráveis a ataques de insetos subcorticais 

(escolitídeos), especialmente quando estas são afetadas pela ação do fogo, cujas alterações 

fisiológicas ao nível da árvore promove a libertação de compostos voláteis extremamente 

atrativos para várias espécies de insetos, criando condições ótimas para o seu 

desenvolvimento e rápido aumento populacional. Estes insetos, para além de causarem danos 

físicos às árvores, são também vetores de fungos e de nemátodos, muitos dos quais 

responsáveis pelo aparecimento de doenças. 

Por outro lado, estamos a falar de coníferas sujeitas à imposição de várias medidas no âmbito 

do controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, regulamentadas no Direito Nacional 

(Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto) e no Direito Comunitário (Decisão n.º 2006/133/CE, 

da Comissão, de 13 de fevereiro), designadamente de identificação e corte de todas as árvores 

que apresentem sintomas de declínio, incluindo as ardidas. 

Acresce ainda que, a permanência no terreno de árvores parcial ou totalmente queimadas, 

atrativas para a colonização por escolitídeos, pode constituir foco de proliferação e promover a 

infestação de povoamentos de pinhal mais próximos, pelo que deve ser urgente a extração 

deste material lenhoso. 

Uma vez que toda a área ardida se encontra na Zona Tampão (ZT) do território 

continental, constituída no âmbito do controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, e que 

limita o conjunto das freguesias que se localizam ao longo dos 20 km em trono da fronteira 

com Espanha – (a lista das freguesias classificadas como Zona Tampão está disponível em 

http://www.icnf.pt/florestas/pragas-doencas/nmp/legislacao-vigor), devem ser implementadas 

as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  

 Torna-se imperioso que as árvores ardidas sejam removidas da área o mais 

rapidamente possível, evitando que estas se tornem atrativas e sejam colonizadas 

por insetos prejudiciais. Particular atenção deverá ser dada à remoção da copa das 

árvores, de forma a evitar que estas venham não só a albergar insetos prejudiciais 

como também contribuir para o aumento da carga combustível no solo. 

 No seguimento do ponto anterior, deve ser tomado em consideração que para efeitos 

de aplicação das medidas específicas para controlo do NMP (Decreto-Lei n.º 95/2011), 

todas as resinosas que apresentem sintomas de declínio de 2 de abril a 31 de outubro 

(copa parcial ou totalmente seca ou com descoloração ou afetadas por incêndios) 

devem ser imediatamente eliminadas, e as árvores com sintomas no outono / inverno 

devem ser eliminadas impreterivelmente até ao dia 1 abril do ano seguinte (neste caso, 

2014), antes do início do período de voo do inseto vetor do NMP. 

 Deve ser conferida prioridade ao corte e extração das árvores cuja percentagem de 

afetação pelo fogo seja superior a 75% da copa, dada a sua muito baixa capacidade de 

recuperação. 

 Manter sob vigilância intensiva as árvores cuja percentagem de afetação da copa se 

situe entre os 50 e os 75%, para que no outono se possa fazer uma nova avaliação e 

promover o corte e extração daqueles cuja estado vegetativo se agravou e/ou que 

tenham sido atacadas por pragas e doenças. 

 Dado que também as árvores “afogueadas”, com ou sem sintomas, e localizadas nas 

bordaduras dos incêndios são extremamente atrativas e vulneráveis ao ataque de 

insetos, deve-se efetuar uma monitorização contínua das áreas de pinhal contíguas às 

áreas ardidas, numa faixa não inferior a 50 metros para lá da bordadura, pelo menos 

durante os próximos 2 anos, de modo a serem detetados precocemente possíveis focos 

http://www.icnf.pt/florestas/pragas-doencas/nmp/legislacao-vigor
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de pragas e doenças, nos quais devem de ser aplicadas medidas de controlo das 

populações dos agentes.  

 Instalação de abril a final de outubro), de armadilhas com feromonas específicas para 

escolitídeos e para o inseto vetor do NMP, a colocar nas bordaduras das áreas ardidas e 

em locais selecionados de modo a promover a captura de insetos que possam 

disseminar-se para zonas não afetadas. 

 As árvores procedentes dos cortes e que se encontram em carregadouro deverão ser 

descascadas ou cobertas com rede inseticida (devidamente autorizada) durante o verão 

e outono. A coexistência de áreas ardidas e de madeira cortada com casca numa 

determinada zona, potencia não só o aumento das populações de insetos nocivos, como 

também a sua disseminação para outras áreas não atacadas e ocupadas por resinosas. 

 Sempre que possível manter a madeira em parque o menor tempo possível (de 

preferência por períodos inferiores a 3 semanas), de forma a evitar que possíveis 

infestações dos toros parqueados possam originar descendência de insetos prejudiciais. 

 Especial atenção deve igualmente ser dada aos sobrantes resultantes dos cortes de 

pinheiro bravo, dado serem especialmente atrativas para o longicórnio do pinheiro, 

inseto vetor do NMP e que por imperativos legais (Decreto-Lei n.º 95/2011) terão que 

ser corretamente eliminadas, por queima, por redução a estilha, ou transportados para 

local autorizado. 

 As ações de corte e transporte do material lenhoso deverão estar, respetivamente, 

enquadradas e acompanhadas do Manifesto de Exploração Florestal de Coníferas, nos 

termos da legislação específica (Decreto-Lei n.º 95/2011). 

 Estabelecimento de novos planos de arborização que contemplem a aplicação de 

medidas para a diminuição dos riscos de incêndio. 

 

 

Mapa 20. - Inserção da área ardida na Zona Tampão 
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Medidas genéricas a seguir na eliminação de ‘resinosas’ na área do incêndio de 

Picões e circundante. 

Notas Importantes: 

 A referência a ‘resinosas’ pretende indicar todos os exemplares de coníferas 

hospedeiras do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, i.e. todos os exemplares de abetos, 

cedros, larix, píceas ou espruces, pinheiros, tsugas ou falsas tsugas (à exceção dos 

seus frutos ou sementes), independentemente da sua condição de vitalidade. 

 As medidas apresentadas consideram que todas as ‘resinosas’ a abater na área 

percorrida pelo incêndio e limítrofes são árvores não sãs, de maior suscetibilidade à 

instalação de agentes de declínio. 

 Esta informação não dispensa a verificação regular da existência de eventuais 

atualizações, designadamente, junto da Direção Geral de Alimentação e Veterinária e 

das unidades orgânicas desconcentradas, de âmbito regional, do ICNF e na página da 

internet destas entidades (no ICNF, em http://www.icnf.pt/florestas/pragas-doencas). 
 

 

 

A estilha com dimensão ≤3 cm, não pode ser expedida para fora do País, sem que antes tenha 

sido sujeita ao adequado tratamento térmico (não disponível para a estilha). 

http://www.icnf.pt/florestas/pragas-doencas
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6.3.2. MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM SOBREIROS 

Na área do incêndio de Picões, foram inventariados cerca de 25 ha ocupados com sobreiro. 

Existem, ainda plantações jovens e pequenas áreas de regeneração natural. 

No incêndio em questão, foram observados vários graus de afetação pelo fogo, variando desde 

os fortemente queimados até aos que se conservaram praticamente incólumes. 

De qualquer modo como princípio básico dever-se-á dar prioridade à implementação de 

medidas nas áreas descortiçadas nas últimas três campanhas (2011, 2012 e 2013), 

procedendo à identificação e monitorização dos exemplares ardidos, com quantificação dos 

danos ao nível do tronco e da percentagem de copa afetada. 

Sem prejuízo das regras e procedimentos relativos ao acompanhamento da regeneração e 

gestão do arvoredo (Quadro 15. Critérios para a intervenção em áreas ardidas - PROF DOURO 

e PROF NORDESTE), deve igualmente ser conferida particular atenção para a identificação de 

problemas fitossanitários, designadamente presença do plátipo (Platypus cylindrus), cujas 

populações poderão aumentar significativamente, dada a atração que as áreas ardidas 

exercem sobre este tipo de insetos, existentes na área, ou mesmo em áreas localizadas na 

bordadura do incêndio. 

Devem ser implementadas as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  

 Monitorização o mais cedo possível de toda a área de sobreiro percorrida pelo fogo, 

devendo ser conferida prioridade á áreas onde ocorreram descortiçamentos nos últimos 

3 anos, para identificação das árvores que apresentem sinais evidentes do ataque do 

plátipo (presença de serrim fresco saindo de orifícios no tronco e acumulado na base 

das árvores), que devem ser especialmente acompanhadas para que seja tomada 

decisão sobre o seu corte na próxima primavera. 

 Em áreas onde forem detetados fortes ataques de plátipo deve ser considerada a 

possibilidade de instalação de armadilhas com feromona específica. 

 Todo o material cortado que resulte da aplicação de medidas fitossanitárias, deve ser 

destruído, se possível no próprio local ou em local apropriado, através da queima 

observando os condicionalismos relativos ao período crítico dos incêndios florestais, ou, 

em alternativa, ser o material coberto com rede inseticida devidamente autorizada para 

o efeito observando-se os condicionalismos específicos para a sua utilização. 

 Nas árvores que vierem a recuperar é conveniente proceder-se ao corte de ramos e 

pontas secas, não só como medida de proteção fitossanitária, mas também para evitar 

eventuais esgaçamentos, não devendo esta ação ser estendida às partes vivas da copa. 

 

6.3.3. MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM EUCALIPTOS 

 

Os povoamentos de eucalipto, em função da intensidade do incêndio, poderão manter-se 

vivos, rebentando ao longo do tronco e, quando cortados, podem constituir um novo 

povoamento. No entanto, as perdas de madeira podem ser totais para povoamentos jovens e 

diminuírem à medida que os povoamentos são mais velhos. Estes valores dependem 

naturalmente da dimensão das árvores e da intensidade do fogo. 

De qualquer modo, em termos de prevenção de riscos fitossanitários devem ser conduzidas 

ações de modo a evitar o aparecimento da broca e do cancro do eucalipto promovendo-se o 

aproveitamento económico da madeira. 

 

 

Devem ser implementadas as seguintes medidas de carácter excecional e urgente:  
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 Cortar as árvores queimadas, descascar e aproveitar economicamente ainda a madeira, 

logo que surja rebentação (para que se garanta a existência de atividade fisiológica). 

 Caso os cepos se encontrem danificados então há que ponderar nova arborização. 

 

6.3.4. MEDIDAS A APLICAR EM ÁREAS OCUPADAS COM CASTANHEIRO 

Na área do incêndio de Picões, foram cartografados cerca de 25 ha ocupados com castanheiro 

conduzidos para produção de lenho. Estando muito bem adaptados ao fogo, prevê-se que a 

sua recuperação se fará naturalmente. Na situação em que é conduzido para produção de fruto 

(soutos) é expectável uma redução na produção de fruto durante os próximos anos. 

 

Enquadramento das ações 

As ações estão enquadradas pelos regimes jurídicos das medidas de proteção fitossanitárias, 

quer o regime geral (Decreto-Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 243/2009, 17 de setembro), quer outros regimes específicos (incluindo o do 

controlo do nemátodo da madeira do pinheiro), quer ainda os relativos à proteção de 

determinadas espécies (incluindo o de proteção do sobreiro e azinheira). 
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6.4. RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

 

Impacte nas infraestruturas 

A rede viária florestal não foi diretamente muito afetada e, localmente, pela presença de 

máquinas no terreno e necessidade da sua beneficiação durante o combate ao incêndio, até 

terá sido melhorada. Na área do incêndio foi destruída sinalética vária: sinais de trânsito, caça 

e toponímica, em valor ainda a apurar. 

Nos próximos anos prevê-se uma redução de volumes de água armazenados nos pontos de 

água dispersos pela serra, condicionando a sua utilização no combate. 

 

Ações de recuperação de infraestruturas 

Deve ser garantida uma monitorização mais intensa nos próximos meses, identificando 

necessidades de reforço estas estruturas, já que com a ocorrência das primeiras chuvas 

poderá ser essencial beneficiar os sistemas hidráulicos – valetas e aquedutos, pelo previsível 

aumento de escorrência superficial das águas, criando alguns onde tal se verifique necessário. 

Poderá ser necessária a estabilização de taludes e aterros para prevenir deslizamentos de 

terras. 

A queda de arvoredo de grande porte queimado ou entretanto debilitado constitui um risco 

acrescido para o trânsito na rede viária que atravessam povoamentos ou que possuam 

arvoredo de alinhamento. Com vista a reduzir esse risco, os troços das rodovias nacionais, 

municipais e vicinais que possuam arvoredo contíguo deverão ser sujeitos a vigilância especial 

pela entidade gestora com os objetivos de: 

 Serem identificadas necessidades de intervenção, para cumprimento do disposto nos 

n.os 1 e 2 do art.º 36.º do Dec.-Lei n.º 124/2006 (remoção de materiais queimados 

numa faixa mínima de 25 m para cada lado das faixas de circulação); 

 Notificação dos proprietários responsáveis por essa remoção. 

No zonamento constante no anexo I procedeu-se à identificação dos troços da rede viária 

complementar que apresentam maior probabilidade de sofrerem danos e que carecem de 

maior intensidade de monitorização (ver mapa 10 do Anexo I). 

 

Enquadramento das ações 

As ações são enquadradas pelo Dec.-Lei n.º 124/2006, pelos regimes legais da rede viária 

nacional e municipal e pela legislação de proteção civil. 
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6.5. CINEGÉTICA 

Impacte do incêndio na fauna cinegética 

Da fauna cinegética sedentária existente na área em questão tem particular relevo a perdiz-

vermelha, a lebre e o coelho-bravo, sendo ainda generalizada a ocorrência de javali. 

Sobre o impacto do incêndio na população da perdiz-vermelha, admitem-se, perdas 

significativas considerando a existência, nesta fase de perdigotos; no entanto parte da 

população adulta desta espécie poderá ter conseguido fugir ao fogo. 

Já no que respeita à população do coelho-bravo e lebre, é de considerar que a mesma tenha 

sido fortemente afetada, excecionando-se as colónias existentes nas imediações de bolsas não 

ardidas. 

A redução de recursos alimentares condicionará fortemente todas as espécies no próximo ano. 

 

Ações de conservação da fauna cinegética 

Com o objetivo de recuperar as populações afetadas, o exercício da caça deve ser proibido até 

ao termo da presente época venatória, em toda a área percorrida pelo incêndio, 

independentemente de serem ou não terrenos ordenados, e numa faixa envolvente de 250 

metros em redor. 

Em paralelo, devem ser prosseguidas as seguintes ações: 

1. Melhoramento de habitats, incluindo: 

a. Instalação de campos de alimentação e instalação de pastagens; 

b. Instalação de espécies arbóreas ou arbustivas produtoras de fruto; 

c. Instalação e beneficiação de zonas de refúgio, tais como bosquetes e sebes, 

galerias ripícolas; 

d. Instalação e beneficiação de infraestruturas de fixação e adaptação das 

populações cinegéticas, tais como:  

i. Aquisição e instalação de comedouros; 

ii. Aquisição e instalação de bebedouros; 

iii. Limpeza de pontos de água naturais e acessíveis à fauna; 

iv. Reabilitação de charcas e açudes; 

v. Construção ou aquisição e colocação de morouços; 

2. Compatibilização da atividade cinegética com outras atividades: 

i) Proteções individuais de árvores; 

ii) Cercas para proteção da nidificação da perdiz; 

3. Gestão da atividade venatória: recuperação de sinalética destruída. 

 

Enquadramento das ações 

Em consequência desta proibição excecional de caçar, considera-se que se deve isentar por um 

ano as zonas de caça associativas e turísticas do pagamento de taxa (taxa anual de concessão 

no ano de 2014) correspondente à área interior ao perímetro do incendio e faixa envolvente de 

250 metros em redor. 

As medidas acima propostas respeitantes quer à proibição de caçar, quer à isenção de taxa, 

são implementadas através de Portaria, com fundamento, respetivamente, no n.º 2 do artigo 
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91.º e no n.º 3 do artigo 159.º, ambos do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro. 

 

No anexo II estão sintetizadas todas as medidas e ações de emergência e 

estabilização, acompanhadas de estimativa de custos. 
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7. RESTAURO E A REABILITAÇÃO 

7.1. AÇÕES DE RESTAURO DE HABITATS E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

PROTEGIDAS 

7.1.1. Impacte do incêndio nos valores naturais e nas áreas classificadas 

Áreas Classificadas dos rios Sabor e Maçãs 

O incêndio afetou 2.725 ha do SIC dos rios Sabor e Maçãs, correspondente a 8,1% da sua área 

e 6.210 ha da ZPE dos rios Sabor e Maçãs, correspondente a 12,3%. Estes valores 

correspondem já a uma afetação significativa destas Áreas Classificadas. No entanto, importa 

notar que o incêndio afetou grande parte da área remanescente envolvente à albufeira de 

montante do aproveitamento hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS). Considerando apenas a 

porção destas Áreas Classificadas correspondente ao Baixo Sabor (a jusante da foz do rio 

Maçãs) que não seria afetada pelas albufeiras, então o incêndio consumiu 27% da área baixo 

Sabor da ZPE e 18% da do SIC. 

A área remanescente é de grande importância para a fauna, pois iria servir de refúgio às 

populações afetadas pelas áreas inundadas pelas albufeiras, possibilitando que se 

mantivessem na região dentro de uma área com estatuto de proteção. Esta área também tem 

importância muito relevante para a flora e habitats porque seria aquela onde se manteriam os 

núcleos remanescentes de flora e manchas de habitat representantes do valor natural do SIC, 

que não seriam afetados pelo AHBS.  

Em suma, a implementação de projectos de restauração de habitats na área do SIC e 

ZPE afectadas pelo incêndio é determinante para manter os valores de património natural 

que deram origem a estas Áreas Classificadas. 

 

Habitats 

Os habitats mais afetados dentro destas áreas foram as galerias ripícolas (habitat 91E0*, 91B0 

e 92AO) e os matagais e bosques de azinheira, sobreiro e zimbro (5210, 9330, 9340 e 9560*). 

A recuperação natural destes bosques será muito demorada, podendo em algumas áreas estar 

comprometida a médio prazo pelo facto do solo das encostas estar agora a descoberto e a 

erosão comprometer a revegetação. Assim mesmo, propõem-se neste relatório, intervenções 

de restauração de habitats naturais. Identificam-se, cartograficamente, áreas de 

intervenção cuja seleção espacial teve como critérios:  

i) a complementaridade com as medidas de compensação previstas para o AH Baixo 

Sabor;  

ii) a proximidade de territórios de espécies de fauna prioritárias para conservação de 

acordo com o disposto no DL 140/99 e  

iii) a manutenção da integridade do SIC e ZPE considerando os impactos cumulativos com 

os previstos para o AH Baixo Sabor.  

 

Flora 

A afetação de exemplares de Buxo sempervirens, em particular de núcleos situados 

fora da área inundável pelas albufeiras do AHBS corresponde à situação mais 

gravosa. É importante referir que 70% da área de distribuição desta espécie é afetada pelo 

AHBS, pelo que o incêndio representa um impacto adicional sobre parte do 30% 

remanescentes. 
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Fauna 

Na área percorrida pelo incêndio, dentro destas áreas classificadas, foram identificadas os 

seguintes valores naturais afetados: 

 2 territórios de Águia-real 

 1 território de Águia de bonelli 

 1 território de Falcão-peregrino 

 1 território de Abutre do Egipto 

 1 território de Cegonha-negra 

 6 abrigos de morcegos 

 

A destruição dos ninhos/abrigos ou a destruição da área envolvente destes locais pode 

provocar o desaparecimento destes indivíduos, principalmente pela falta de presas, que terão 

morrido ou perdido os seus habitats, ou pela maior vulnerabilidade destes locais. Estes animais 

terão assim de se deslocar para outros locais, fora de Áreas Classificadas, onde estarão 

sujeitos a maiores ameaças e com maior probabilidade de não sobreviverem. 

Além destes, muitos outros animais terão sido afetados pelo incêndio, perecendo no mesmo ou 

refugiando-se em áreas periféricas, situação que não garante a sua sobrevivência dado que os 

locais de refúgio podem não ter condições para os manter ou já estarem ocupados por outros 

indivíduos da mesma espécie. 

 

Impacte do incêndio sobre as ações desenvolvidas pela EDP no âmbito da 
implementação do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (AHBS) 

 
A área do incêndio que incidiu sobre a área da futura albufeira de montante tem um impacte 

negativo permanente mas já esperado dado que esta iria ser desmatada para permitir o 

enchimento da albufeira. No entanto, toda a área ardida acima do NPA da albufeira representa 

um impacte ambiental importante por corresponder à área que manteria os valores naturais 

que não seriam afetados pela construção do AHBS e porque serviria de refúgio para a fauna 

que ocupa a área da futura albufeira, conforme já foi referido anteriormente.  

É nestas áreas que estão a ser aplicadas as medidas de compensação dos impactes do AHBS, 

decorrentes da Declaração de Impacto Ambiental (DIA), com o objetivo de garantir e reforçar 

os valores naturais existentes no vale do rio Sabor e compensar parcialmente os impactos 

permanentes e irreversíveis que a construção do AHBS vai promover neste SIC. As medidas 

compensatórias estão distribuídas por 17 Zonas de Proteção do Património Natural (ZPPN) 

tendo sido afetadas 4 destas pelo incêndio (Parada, Valverde, Souto da Velha, Quebradas). 

Entre as medidas afetadas, contam-se: 

MC2.4 – construção de charcas para Cegonha-negra 

MC4.3 – redução do risco de incêndio para proteção de habitats prioritários 

MC5.3 – recuperação de abrigos para morcegos cavernícolas 

MC5.5 – colocação de caixas-abrigo para morcegos arborícolas 

MC8.1 – promoção da abundância de presas naturais 

MC8.2 – criação de zona de não caça/refúgio de caça para javali e corço 

MC8.3 – redução dos conflitos entre o lobo e a população 
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MC9.2 – fomento de presas em territórios de Águia-real e Águia de Bonelli 

MC9.3 – fomento de presas alternativas em territórios de Águia de Bonelli 

MC10.3 – construção de muros para abrigo de répteis 

 

Com a ocorrência do incêndio, muitas destas medidas: 

- deixam de se poder implementar  

- terão ser repetidas 

- terão de ser deslocalizadas 

- terão de ser reforçadas 

- a frutuosidade de medidas compensatórias contíguas à área ardida fica também 

comprometida. 

Por isto, estas medidas compensatórias deixem de poder cumprir a sua finalidade de 

compensar impactes decorrentes do AHBS antes que o impacto ocorra. 

Além das medidas compensatórias foram também afetados os programas de monitorização, 

quer pelo desaparecimento dos locais de amostragem, quer pela destruição de equipamentos 

(e.g.máquinas fotográficas) e consequente perda de dados. A manutenção dos locais de 

amostragem nas áreas ardidas ou a sua deslocalização para locais não afetados pelo incêndio 

implicam a introdução de variáveis nos Planos de monitorização que podem inviabilizar a 

determinação dos impactes decorrentes da construção do AHBS e ainda da eficácia das 

medidas de compensação. 

 

Junta-se, em anexo (anexo IV), relatório preliminar elaborado pela EDP sobre os efeitos do 

incêndio nas medidas compensatórias, programas de monitorização e medidas de 

minimização. 

 
IMPACTE DO INCÊNDIO NOS VALORES NATURAIS DAS ÁREAS CLASSIFICADAS 

DO DOURO INTERNACIONAL 
 

No caso do Douro Internacional, foram afetados: 

- 155 ha do SIC (0,4%),  

- 827 ha da ZPE (1,6%) e  

- 2.907 ha do PNDI (3,3%) 

Tendo em conta o Plano de Ordenamento do PNDI, foram afetadas 8,6 ha de área de proteção 

total e 107 ha de área de proteção parcial, sendo estas áreas com maior valor de conservação. 

 

Habitats 

Os habitats mais consumidos pelo incêndio foram bosques de azinhal e zimbral (Habitats 5210, 

9340 e 9560*). A maior parte do incendio incidiu sobre área agrícola ou florestal. 

 

Flora 

Não foram identificados núcleos de flora importantes afetados pelo fogo. 
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Fauna 

Na área do Douro Internacional confirmou-se a afetação dos seguintes valores naturais: 

1 território de Águia-real 

7 territórios de Abutre-do Egipto 

1 colónia com vários ninhos de Grifo 

1 abrigo de morcegos com importância nacional 

 

Tendo em conta que todos estes valores se situam nas arribas do Douro, onde a intensidade 

do fogo foi menor, e que a área envolvente a estes locais não foi totalmente consumida, é 

provável que não haja um abandono destes territórios sendo de esperar que estes animais se 

mantenham na zona ou retornem na próxima época de reprodução. 

 

 

Fora de Áreas Classificadas - Impactos sobre património natural 
 

As áreas naturais situadas entre Áreas Classificadas servem frequentemente de corredor de 

ligação entre estas, quer por permitirem a dispersão de animais, quer por acolherem 

populações que estabelecem a ligação entre as populações das Áreas Classificadas 

circundantes. Os dois conjuntos de Áreas Classificadas afetadas pelo incêndio, rios Sabor e 

Maçãs e Douro Internacional, que representam 65% de toda a área ardida, distam em média 

10 km, estando separadas por menos de 1 km na zona mais próxima. A semelhança de 

valores naturais entre os dois conjuntos faz aumentar o valor dos territórios entre elas, pela 

importância da função de corredor ecológico que estes desempenham. 

 

Habitats 

Os habitats mais afetados pelo incêndio foram sobretudo matagais de giesta e esteva (5330), 

mas também bosques de azinhal, zimbral e sobreiral (5210, 9330 e 9340). 

 

Flora 

Não foram identificados núcleos de flora importantes afetados pelo fogo. 

 

Fauna 

Os valores naturais identificados afetados pelo incêndio, incluem: 

1 território de Águia real 

1 abrigo de morcegos de importância nacional 

O território de uma alcateia de lobo-ibérico. 

 
7.1.2. MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO DE HABITATS E ESPÉCIES PROTEGIDAS 

Face às consequências do incêndio, importa definir medidas que permitam manter os 

valores naturais, em particular os faunísticos, ainda existentes na área do incêndio ou 

nos limites desta, assim como definir medidas que permitam a recuperação dos valores 

naturais destruídos e a importância das Áreas Classificadas atingidas. 
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A afetação do território de uma alcateia de lobo-ibérico poderá ter como consequência a 

deslocação da alcateia para outro local e/ou a intensificação de ataques a animais domésticos 

para compensar o desaparecimento de presas selvagens. Para diminuir esta situação importa 

recuperar o habitat que foi afetado pelo incêndio, de forma a promover as presas selvagens. 

Para isso propõe-se a realização de plantações de espécies autóctones da região e a 

recuperação de galerias ripícolas nas linhas de água. 

O mesmo sucede para os territórios das aves de rapina afetadas pelo incendio. A recuperação 

das manchas naturais tem por objetivo a recuperação das espécies presas e a garantia da 

tranquilidade dos ninhos que agora se apresentam totalmente expostos. A utilização destes 

locais ocorre principalmente na época reprodutora que, para algumas espécies, se inicia em 

Janeiro. 

No caso dos abrigos de morcegos, a sua ocupação reveste-se de particular importância na 

época de reprodução e na época de hibernação. O incêndio provocou não só a destruição das 

manchas de habitat onde estes se alimentavam assim como aquelas que escondiam os abrigos 

e definiam as condições climatéricas interiores. O abandono do abrigo ou a sua não ocupação 

na época adequada são as consequências esperadas. 

As ACs afetadas albergavam um conjunto de valores naturais relevantes que ocupavam estas 

áreas por disporem de condições orográficas, climatéricas e de tranquilidade que permitiam a 

manutenção de extensas manchas de habitats naturais. Não tendo sido alteradas as 

condições orográficas e climatéricas, importa proporcionar uma restauração célere 

de habitats naturais que permita uma recuperação da Riqueza Específica e 

Diversidade Biológica.  

Assim, considerando a área de ACs abrangidas pelo incêndio acrescidas das áreas de 1 km em 

redor dos ninhos, abrigos e alcateia de lobo que foram afetadas, e retirada a área da futura 

albufeira do aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, assim como as áreas de intervenção 

prevista pela EDP para Medidas Compensatórias, apuram-se as zonas de intervenção 

prioritária para recuperação de habitats naturais - 8.838 ha (mapa. 21). 
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Mapa 21. - Zonas de intervenção prioritária para recuperação de habitats naturais  

 

Nestes locais deverão realizar-se as seguintes intervenções: 

a) Promoção da regeneração natural 

Muitas espécies apresentam características de resistência aos incêndios, permitindo-lhes 

regenerar a partir de raízes e rizomas. Estas situações são também propiciadas em locais onde 

o incêndio foi menos intenso, devido à baixa biomassa existente, rápida progressão do fogo ou 

existência de locais com maior humidade (e.g. galerias ripícolas). Nestes locais, as 

intervenções devem ser no sentido de promover a regeneração, fazendo apenas podas e cortes 

que proporcionem melhores condições às espécies-alvo: 

 

Sobreiro (Quercus suber) 

Azinheira (Quercus rotundifolia) 

Carvalho-cerquinho (Quercus faginea) 

Zimbro (Juniperus oxycedrus) 

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) 

Zelha (Acer monspessulanum) 

Amieiro (Alnus glutinosa) 

Freixo (Fraxinus angustifolia) 

Salgueiro (Salix spp.) 
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Medronheiro (Arbutus unedo) 

Lódão (Celtis australis) 

Pilriteiro (Crataegus monogyna) 

Abrunheiro (Prunus spinosa) 

Cerejeira (Prunus mahaleb) 

 

O pastoreio nestas áreas deverá ser condicionado ou interdito. 

 

b) Recuperação das galerias ripícolas 

Nas situações em que a galeria ripícola foi totalmente destruída deverá proceder-se à 

plantação de novos exemplares de Amieiro, Freixo e Salgueiro. Nas bacias afluentes do rio 

Sabor, poderão também plantar-se estacas de Buxo (Buxo sempervirens).  

As plantações deverão ser realizadas no outono/inverno. Todas as plantas usadas nas 

plantações deverão ter origem em populações autóctones da região. Assim, quer estacas, 

mesmo que enraizadas em viveiro, quer plantas juvenis propagadas em viveiro a partir de 

semente deverão, sempre que possível, ter origem local. Está excluída, em absoluto, a 

possibilidade de uso de plantas de origem geográfica desconhecida adquiridas a viveiristas ou 

o uso de variedades ou clones comerciais. As plantações devem ser executadas à cova, com 

abertura manual, sem utilização de maquinaria pesada; Não deverá ser feita qualquer 

alteração do perfil atual dos terrenos. Deverá ainda prever-se a utilização de protetores para 

as árvores. 

 

c) Plantação de bosques, bosquetes e sebes 

Nos locais onde não há regeneração natural ou é insuficiente, deverá proceder-se a 

adensamentos ou à plantação de manchas, bosques ou sebes de árvores das espécies 

mencionadas anteriormente, excluindo aquelas referidas para as galerias ripícolas (o Freixo 

poderá ser utilizado em prados higrófilos). As épocas adequadas de plantação são o Outono e 

o Inverno. 

Adensamentos – nestas situações procede-se à plantação de novos exemplares em parcelas 

cuja densidade de regeneração é de um modo geral baixa, contendo vegetação esparsa, ou 

concentrada. As espécies a utilizar poderão ser as mesmas que estão em regeneração ou 

poderá ser vantajoso introduzir outras que permitam diversificar o elenco presente, 

nomeadamente com espécies produtoras de frutos. O adensamento deverá adotar compassos 

irregulares de 2 a 3 metros. A plantação deve ser feita através da abertura de covas. 

Recomenda-se a utilização de plantas de 2 anos de idade em viveiro, certificadas e cuja 

origem da semente seja, preferencialmente, de regiões próximas da de plantação.  

A plantação deve ser acompanhada de medidas de controlo de herbivorismo. 

 

Manchas, bosques e bosquetes - Nesta situação, procede-se à plantação de Sobreiros ou 

Azinheiras, em manchas consociadas ou puras, podendo associar-se também as outras 

espécies já referidas com exceção das referidas para as galerias ripícolas. Acima dos 700 m 

também poderão ser plantadas manchas de Carvalho-negral, sendo esta também a altitude 

mínima preferencial para utilização desta espécie consociada com outras. 

 

Sebes e bordaduras – As sebes e bordaduras são um elemento importante para o 

estabelecimento de corredores ecológicos em áreas abertas, estabelecendo a ligação entre 

manchas florestais distantes entre si. São também importantes para aumentar a diversidade 

em áreas abertas, constituindo-se elas próprias como um habitat para muitas espécies. 
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d) Controlo de espécies exóticas 

Nos locais onde existiam espécies exóticas consideradas invasoras, tais como Mimosas (Acacia 

spp.) ou Ailanthus (Ailanthus altíssima), deverão ser realizadas ações de controlo das 

existentes e da regeneração destas. Para este fim, deverão ser utilizados meios mecânicos 

e/ou meios químicos. Deve evitar-se a utilização de meios mecânicos pesados que revolvam o 

solo e possam contribuir para a dispersão das sementes. 
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7.2. AÇÕES DE REABILITAÇÃO DOS POVOAMENTOS 

Impacte do incêndio nos povoamentos 

No caso dos povoamentos florestais afetados pelo fogo, dificilmente se podem estimar os 

prejuízos diretos dele decorrentes no momento imediato à sua passagem, havendo que deixar 

decorrer um período de tempo necessário à verificação da sua capacidade natural de 

recuperação.  

No que respeita a um primeiro levantamento das perdas potencialmente geradas pelo incêndio 

em povoamentos florestais, logo após o incêndio, há que distinguir o caso de cada uma das 

principais espécies: 

 

 Sobreiro – os exemplares desta espécie foram afetados de forma muito diversa, 

havendo desde povoamentos fortemente queimados, até outros que se conservaram 

quase incólumes. É importante não atrasar a avaliação dos danos, pois há decisões que 

podem e devem ser tomadas no inverno imediatamente a seguir ao incêndio. Quando o 

incêndio ocorreu já a campanha de extração da cortiça se havia concluído pelo que, 

nesse aspeto particular, não terá havido grandes perdas, mas, por outro lado, os 

sobreiros recém-descortiçados, quando atingidos por incêndio, têm muito poucas 

hipóteses de conseguir recuperar naturalmente, sem intervenção humana; 

 

 Azinheira – os exemplares desta espécie foram afetados de forma muito diversa, 

havendo desde povoamentos fortemente queimados, até outros que se conservaram 

quase incólumes; será necessário seguir a resposta pós-fogo para verificar da 

necessidade de intervenção humana (plantação/ sementeira). 

 

 Carvalho negral - os exemplares desta espécie foram afetados de forma muito diversa, 

havendo desde povoamentos fortemente queimados, até outros que se conservaram 

quase incólumes; será necessário seguir a resposta pós-fogo para verificar da 

necessidade de intervenção humana (plantação/sementeira). 

 

 Pinheiro-manso – com a exceção de alguns povoamentos com maior continuidade 

interna de combustíveis, em que as perdas foram totais, a grande maioria dos 

povoamentos desta espécie foram afetados principalmente nas suas orlas e, portanto, 

de forma relativamente moderada; os cortes extraordinários que virão a ser 

necessários reduzirão a área de povoamento de modo dificilmente determinável no 

presente; 

 

 Medronheiro – esta espécie, salvo situações muito pontuais, não forma povoamentos 

extremes, estando muito bem adaptada ao fogo e recuperará sem necessidade de 

qualquer regeneração artificial. 

 

 Pinheiro-bravo – os povoamentos desta espécie deverão considerar-se perdidos na sua 

quase totalidade, uma vez que mesmo quando apenas parcialmente afetados pelo 

incêndio, ficarão sujeitos a ataques de insetos subcorticais que colocarão em causa a 

viabilidade desses povoamentos; no presente, não há mercado para a madeira de 

pinheiro-bravo na região afetada e a eventual possibilidade de exportação para Espanha 

está vedada no âmbito das restrições impostas pelo combate ao nemátodo da madeira 

do pinheiro; são também expectáveis perdas significativas na produção de cogumelos; 
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 Eucaliptos – com presença significativa na área ardida, são expectáveis perdas 

significativas; devido à existência de mercado para a madeira, mesmo que levemente 

queimada, e também devido ao facto das árvores regenerarem por toiça com alguma 

facilidade as perdas não serão tão significativas como as registadas com o pinheiro-

bravo. 

 

 Castanheiros – com fraca expressão na área ardida não são expectáveis perdas 

significativas porque recuperará sem necessidade de regeneração artificial, perdendo-se 

contudo diversos anos de produção de fruto (seguramente 7 a 10 anos); será sempre 

necessário a execução de operações de condução do fuste (seleção de varas e podas de 

formação) para garantir um adequado equilíbrio tronco/copa. 

 

 

Orientações gerais de intervenção 

A resposta da vegetação à passagem do fogo constitui um aspeto fundamental que muito 

condiciona a escolha dos objetivos de gestão para cada parcela e dos modelos de silvicultura 

aplicáveis. No entanto, é reconhecida a importância e o valor do território nas componentes da 

conservação da natureza e da exploração cinegética bem da existência de um elevado 

potencial de risco de desertificação. No quadro 14 encontra-se a hierarquia funcional das sub-

regiões homogéneas de planeamento “Douro Superior” e “Douro Internacional”, onde assume 

importância as funções de Conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de 

geomonumentos, de proteção e silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

 
Quadro 14. Hierarquia funcional das sub-regiões homogéneas de planeamento (SRH). 

PROF / SRH  Hierarquia funcional 

PROF Nordeste 

SRH-Douro Internacional 

1ª Prioridade Conservação dos habitats, de espécies de fauna e 
flora e de geomonumentos 

2ª Prioridade Proteção 

3ª Prioridade Recreio, Enquadramento e estética da paisagem 

PROF Douro 

SRH- Douro Superior 

1ª Prioridade Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores 

2ª Prioridade Proteção 

3ª Prioridade Recreio, enquadramento e estética da paisagem 

 

As decisões técnicas dos proprietários na gestão da regeneração dos povoamentos afetados 

pelos incêndios estão enquadradas pelo PROF do Nordeste (pp 131 a 135 do Plano Nordeste) e 

pelo PROF Douro (pp 111 a 118 do Plano Douro), pelos PGF (quando aprovados) e pelo 

conjunto de diplomas legais e regulamentares aplicáveis à recuperação de áreas ardidas, 

rearborização e gestão florestal, uma pequena parte dela referida no capítulo 3.3. 

As alternativas que se colocam ao proprietário na sequência do incêndio estão presentes no 

quadro 15. 
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Quadro 15. - Critérios para a intervenção em áreas ardidas (PROF DOURO e PROF NORDESTE). 

Estações de 

produtividade 

nula a fraca 

Resposta do  

arvoredo ao fogo 

 Estações de 

produtividade média 

Estações de produtividade 

boa a muito boa 

▼   ▼ ▼ 
 
 
 

Manter a 
regeneração 

espontânea da 
vegetação, com 
excepção das 

situações em que 
seja exigida 
intervenção: 
combate a 
invasoras 

lenhosas, controlo 
de erosão, 

instalação de 
formações com 

valor para a 
conservação, fauna 

cinegética ou 
apicultura, etc. 

Regeneração natural 

inexistente; neces-

sidade de substituição 

de espécies 

 
► 

▪ Regeneração artificial 
(investimento com 

prioridade 2) 

▪ Regeneração artificial 
(investimento com prioridade 1) 

    

Regeneração natural de 

espécies sem interesse 

silvícola (invasoras 

lenhosas, etc.) 

 
► 

▪ Condução/controlo da 
regeneração existente ou 
▪ Regeneração artificial 

(investimento com 
prioridade 3) 

 
▪ Regeneração artificial 

(investimento com prioridade 1) 

    

Regeneração natural 

suficiente, de espécies 

sem interesse económico 

mas com valor ecológico 

(pioneiras) 

 
► 

 
Adensamento da regeneração com plantação de espécie(s) de 

maior valor económico, adaptada(s) à estação e com adequada 
proveniência 

    

 

Regeneração natural 

suficiente, de qualidade 

aceitável e com 

interesse silvícola 

 
► 

Acompanhamento da dinâmica da regeneração, com eventual 
controlo da vegetação concorrente 

Não adensar 
Operações culturais para a 

consolidação dos 
povoamentos-objetivo 

Avaliação da regeneração nos 
anos seguintes 

Adensamento eventual, com 
plantas de boa proveniência 

 

 

Restabelecimento do potencial produtivo 

Monitorização 

Uma parte substancial dos povoamentos ardidos manterão a produção como função 

dominante, pelo que importa acompanhar de forma próxima a resposta do arvoredo. 

Esta monitorização poderá apoiar-se nos planos de gestão florestal aprovados, onde são 

identificadas e caracterizadas as formações vegetais existentes ao nível do talhão e da parcela, 

nomeadamente nos aspetos relativos à caracterização dos povoamentos ou na descrição 

florestal, através de elementos descritivos ou quantitativos necessários para a gestão florestal, 

designadamente: espécie, composição, regime cultural, modo de tratamento, idade e fases de 

desenvolvimento, percentagem de coberto, densidade, altura dominante, diâmetro médio, 

qualidade do arvoredo, sanidade e estado vegetativo, origem (regeneração natural, artificial), 

qualidade da estação (no caso de produção lenhosa). 

A produção de cartografia é nesta fase fundamental, para apoio à recuperação da área ardida. 

A cartografia a realizar deve integrar o máximo de elementos possíveis, desde o declive 

(associado a elevado risco de erosão e a elevada severidade de incêndio), a formação vegetal 

existente ante e pós fogo, os vales e faixas de gestão de combustível, as estradas, etc.. Deve 

ainda ser estratificada em diferentes manchas de povoamentos florestais de características 

homogéneas, atendendo a uma área mínima de povoamento ardido a considerar para a sua 

identificação (por exemplo 2ha), e tendo em atenção nomeadamente os seguintes aspetos: 



 
 

 
 

RELATÓRIO TÉCNICO | RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA DO INCÊNDIO DE PICÕES 2013 

67 

 

 A presença da mesma espécie de árvore florestal (ou a mesma composição quando se 

tratar de um povoamento misto); 

 A caracterização da classe de diâmetro no caso de resinosas (relacionado com a idade) 

e medido a 1,30m CAP (circunferência à altura do peito). No caso do sobreiro, deve 

ainda, por exemplo, ser identificado o número de anos de criação de cortiça; 

As opções de silvicultura e a gestão destes espaços florestais afetados pelo fogo, 

devem originar espaços mais produtivos, mais diversificados, mais próximos dos 

sistemas naturais e mais resistentes à ação do fogo.   

 

Localização do arvoredo não ardido ou parcialmente chamuscado 

Numa primeira etapa, devem ser consideradas e identificadas as árvores que embora tenham 

sido chamuscadas, denotem características de sobrevivência, nomeadamente pinheiros e 

sobreiros, isto é, tão cedo quanto possível, antes do próximo período de repouso vegetativo, 

deve-se efetuar a avaliação dos danos, a nível do arvoredo, identificando os exemplares que 

podem recuperar naturalmente e aqueles que possuam fortes probabilidades de não 

conseguirem fazê-lo por essa forma. 

No caso do pinheiro, esta identificação poderá fazer-se recorrendo à proporção de copa viva 

(considera-se que pelo menos um terço da copa dever-se-á manter viva durante o 1.º mês 

após incêndio), devendo ser cortadas prioritariamente todas as árvores cuja percentagem de 

afetação da copa pelo fogo seja superior a 75%. 

No caso de algumas folhosas, designadamente do eucalipto, devem ser cortadas as árvores 

cuja copa se encontre completamente afetada, tendo em conta a possibilidade de regeneração 

desta espécie por rebentamento de toiça.  

 

Os casos do sobreiro e da azinheira 

Sendo o sobreiro e a azinheira espécies tipicamente mediterrânicas que desenvolveram ao 

longo da sua evolução mecanismos de resistência e recuperação após incêndio, não raras 

vezes as árvores queimadas recuperam naturalmente. 

Essa recuperação depende em muito do seu vigor inicial, da intensidade do fogo e, no caso do 

sobreiro, também da espessura da cortiça. 

As intervenções a efetuar para ajudar na recuperação desenvolvem-se não só a nível do 

arvoredo, mas também do solo, que pode ficar exposto à erosão, tão mais grave quanto maior 

for o declive e a destruição da vegetação do sob coberto. 

Tão cedo quanto possível, antes do próximo período de repouso vegetativo: 

Efetuar a avaliação dos danos, a nível do arvoredo, identificando os exemplares que podem 

recuperar naturalmente e os com fortes probabilidades de não conseguirem fazê-lo por essa 

forma.  

Arranque das restantes árvores com fortes probabilidades de não recuperar naturalmente ou 

corte das mesmas, seguido de desvitalização das toiças. 

A partir do início do 1.º período vegetativo de 2014: 

No início do período vegetativo em causa (do ano de 2014 ou seguintes), avaliar o estado de 

recuperação das árvores não cortadas/arrancadas: 

Árvores secas: 

 Cortar de imediato, caso se verifique presença de serrim antigo, ou no próximo inverno, 

se o serrim for recente, tomando sempre os devidos cuidados fitossanitários 

relativamente aos despojos (ver subcapítulo 6.3); 
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 Cortar até ao final do ano em curso, nos restantes casos.  

Árvores ainda em recuperação: reavaliar no período vegetativo seguinte, repetindo 

procedimentos. 

Árvores recuperadas naturalmente (indicador: pelo menos 75% da copa está revestida de 

folhagem): efetuar corte e remoção de ramos queimados mortos, com reequilíbrio da copa se 

necessário, na época de poda seguinte. 

Árvores cortadas para aproveitamento de rebentação de toiça: efetuar seleção dos rebentos de 

toiça. 

Árvores que tenham rebentado de raiz e se considerem viáveis: efetuar seleção dos rebentos 

de raiz. 

Sobreiros recuperados: equacionar o descortiçamento, caso não se prevejam condições 

climatéricas desfavoráveis. 

Efetuar, se necessário:  

 Operações de arborização e adensamentos (em períodos de repouso vegetativo 

seguintes); 

 Ações de beneficiação do solo e do arvoredo. 

 

Documentos de referência 

BARROS, M. da Conceição, SOUSA, Edmundo – Boas Práticas de Gestão em Sobreiro e 

Azinheira. Lisboa: Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 2006. 100 p. ISBN 978-8097-64-6. 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/producao/espec-medit/boaspraticas-sb-az 

MOREIRA, Francisco et al. (ed.) – Ecologia do fogo e gestão de áreas ardidas. Lisboa: ISA 

Press, 2010. 327 p. ISBN 978-972-8669-48-5. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf.  

MOREIRA, Francisco, Catry, Filipe (coord.) – Factores que influenciaram a sobrevivência 

pós-fogo do sobreiro na Serra do Caldeirão. Lisboa: ISA/Centro de Ecologia Aplicada 

“Baeta Neves”, 2006. 44 p. Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/Relatorio_sobreiro_RAA.pdf  

REIS, Ana – Sobreiros queimados: a recuperação das áreas ardidas começa pela 

avaliação dos danos. Trabalho apresentado na Jornada sobre “As áreas de montado de sobro 

afectadas pelos incêndios florestais”, Grândola, 14 de janeiro de 2004. 

REIS, Ana – Sobreiros queimados. O que fazer? 2.ª Edição. Lisboa: DGRF, 2004. 

(desdobrável). Acessível em: 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/Sobreiros-queimados.pdf  

SILVA, Joaquim Sande, CATRY, Filipe – Incêndios florestais em povoamentos de sobreiro 

(Quercus suber L.) em Portugal. International Journal of Environmental Studies 63 : 3 

(versão original). Acessível em: 

http://www.phoenixefi.org/uploads/docs/Silva_%26_Catry_2006_Incendios_sobreiro.pdf  

 

 

Metodologia de corte e extração do material ardido (espécies madeireiras) 

 

No caso do pinheiro-bravo, em manchas de dimensão menor a 2,5 hectares, será aconselhável 

a destruição do material no local – queima ou, preferencialmente trituração com deposição de 

estilha no terreno (efeito mulching). Deverá ser garantida uma dimensão da estilha inferior a 3 

cm, em qualquer dimensão. Para as manchas maiores pode ser equacionada a utilização 

industrial da madeira.  

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/producao/espec-medit/boaspraticas-sb-az
http://www.phoenixefi.org/uploads/Ecologia_do_Fogo.Web.Lowresolution.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/Relatorio_sobreiro_RAA.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/dudf/raa/resource/ficheiros/Sobreiros-queimados.pdf
http://www.phoenixefi.org/uploads/docs/Silva_%26_Catry_2006_Incendios_sobreiro.pdf
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No caso do pinheiro-manso, trata-se de povoamentos por um lado com menor mortalidade e, 

por outro lado, de árvores com dimensões comparativamente menores. 

 

A previsão de intervenções, é: 

 Corte da totalidade do pinhal bravo: 924 hectares (aprox. 1.000.000 árvores, 

maioritariamente de média dimensão); 

 Corte de cerca de 290 hectares de cupressus (aprox. 320.000 árvores) e que deverá ser 

destruído no local; 

 

Nos povoamentos de resinosas com dimensões que justifiquem a sua utilização como material 

lenhoso na indústria, e em particular a partir de diâmetros superiores a 12 cm e comprimento 

de toro acima de 1,9 metros, isto é com dimensões suscetíveis de utilização em serração, deve 

de preferência proceder-se ao corte e descasque do material lenhoso nos 40 dias após o 

incêndio. Esta questão coloca-se particularmente no caso das resinosas, por razões 

sanitárias. 

Madeira com diâmetros entre 7 e 12 cm, que não seja adequada para serrar, devido ao facto 

de ter estado sujeita a fogo muito intenso, corresponde normalmente ao caso em que a árvore 

apresenta mais de 1/3 do tronco (em altura) queimado, a partir da base, e , em simultâneo, a 

árvore perdeu a casca, a madeira apresenta-se desvalorizada e a sua utilização poderá ser 

preferencialmente para  energia , trituração e outras, no entanto dever-se-á analisar caso a 

caso, porque mesmo assim, a madeira pode ter qualidade para uma utilização mais nobre. 

As madeiras com diâmetros abaixo de 7 cm e/ou com uma taxa de carbonização que não 

permita o seu aproveitamento como matéria-prima, são madeiras sem qualquer utilidade para 

a indústria, não sendo aconselhado o seu corte (nem para venda como meio de produção de 

energia – lenha ou biomassa), devendo ser deixadas no terreno para ajudar a prevenir a 

erosão. 

 

No caso do eucalipto, a exploração pós-fogo é mais considerada como uma medida de 

reabilitação produtiva do povoamento e não somente como forma de realizar rendimento. A 

capacidade de recuperação do povoamento depende da estratégia de regeneração que no caso 

das espécies que rebentam facilmente por toiça, caso do eucalipto é mais rápida do que em 

espécies que só se reproduzem por via seminal, caso das resinosas. 

Em povoamentos de eucalipto, se o arvoredo for de maiores dimensões, com mais de 10 anos, 

o corte deve ser efetuado após a primavera – Abril a Maio, prevendo-se que nesta situação 

seja possível proceder-se ao descasque, com maior probabilidade do material lenhoso ser 

utilizável pela indústria de pasta e papel. 

Relativamente ao tipo de corte a efetuar em povoamento ardido, é aconselhável o raso, com 

vista ao restabelecimento total do povoamento através de plantação ou rebentação de toiças, 

permitindo um futuro povoamento de estrutura regular e de mais fácil gestão. 

No anexo III são desenvolvidas as orientações relativas às operações de exploração florestal a 

ser seguidas na área ardida, devendo ser cumpridas todas as disposições legais que envolvem 

o corte das diversas espécies silvícolas. 

 

 

Acompanhamento/ recuperação da regeneração natural  

 

No caso das espécies em apreço, e em particular na área de pinhal ardido propõem-se as 

seguintes medidas: 
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 Nos pinhais ardidos com mais de 20-30 anos não é tecnicamente correto 

proceder-se de imediato à rearborização da área, atendendo aos custos elevados 

da preparação de terreno e plantação e à facilidade da regeneração natural 

suceder após o incendio e às primeiras chuvas; 

 Tendo em conta que o abate e a remoção do material lenhoso podem contribuir 

para os processos de erosão, deverão ser observados alguns princípios de 

proteção do solo de forma a minorá-los e proteger a potencial regeneração 

natural; 

 Ao verificar-se a sucessão do pinheiro bravo através da regeneração natural, a 

qual poderá acontecer nos 2 a 3 anos seguintes ao fogo, aconselha-se o 

acompanhamento e tratamento da mesma; 

 Por fim deve atender-se à permanência no terreno da área ardida de árvores com 

pelo menos um terço de copa viva, e à sua contribuição como fonte de semente 

para a regeneração natural; 

 No caso de não existir possibilidade de regeneração natural, deve ponderar-se 

entre sementeira e a plantação, opção esta dependente do declive do terreno e 

da textura do solo, entre outros fatores. 

No caso do eucalipto, a opção silvícola pós-fogo poderá ser diferenciada em função da área em 

causa: 

 Áreas marginais em termos da rentabilidade da cultura – corte raso e a condução 

do povoamento em talhadia, conciliando com a regeneração natural de espécies 

autóctones; 

 Zonas de proteção das linhas de água, corredores ecológicos e outras áreas de 

elevada sensibilidade ecológica – remoção de toiças de eucalipto e reconversão 

através de regeneração natural de espécies autóctones. 
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8. RECUPERAÇÃO A LONGO PRAZO 

8.1. REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEAMENTO 

O PROF do Nordeste e do Douro está, conjuntamente com os restantes PROF, em fase de 

revisão, a qual deverá considerar a questão da recuperação da área ardida neste incêndio e, 

bem assim, os modelos territoriais, de silvicultura e de DFCI mais aconselháveis para a região. 

Os serviços regionais do ICNF, em articulação com as entidades gestoras das ZIF e com os 

proprietários afetados, identificarão as componentes dos PGF em vigor que necessitem de 

revisão, após a verificação da resposta dos povoamentos florestais ao incêndio. 

Os PDM e outros planos municipais deverão incluir a área ardida nas suas condicionantes e 

integrar outras servidões que decorram dos instrumentos de planeamento e gestão florestal. 

 

8.2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REARBORIZAÇÃO 

A avaliação da recuperação da vegetação definirá a necessidade de proceder a rearborizações 

(por plantação ou sementeira). 

Considera-se ainda fundamental, no quadro das medidas de DFCI, avaliar quais os modelos 

de silvicultura (compassos, estruturas de povoamento e tipo espécies) que se demonstraram 

mais resistência à passagem do fogo e recomendar a sua utilização, no âmbito dos planos de 

gestão florestal e dos projetos de investimento a executar (para além da sua eventual 

incorporação nos PROF abrangidos). 

 

8.3. EXECUÇÃO DA REDE REGIONAL DE DFCI 

A partir do conhecimento da progressão e desenvolvimento deste incêndio é possível 

aperfeiçoar o planeamento e implementação de um conjunto de infraestruturas que minimizem 

a possibilidade de ocorrência de incêndios desta dimensão e que passam pela execução das 

diversas componentes da rede regional, designadamente: 

 Prosseguimento da implantação da rede primária; 

 Fortalecimento simultâneo das restantes componentes da rede regional de DFCI, 

sobretudo nas vertentes de gestão estratégica de combustíveis – estabelecimento e 

manutenção de mosaicos de parcelas e de faixas de proteção aos aglomerados 

populacionais; 
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