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CONTEXTO GERAL

Aceleração da Agenda Ecopolítica Europeia
TRANSIÇÃO GÉMEA

A União Europeia definiu dois pilares políticos estruturantes para fazer face aos desafios do futuro, reforçados pela
crise económica global e o Programa Europeu de Recuperação, entretanto aprovado (EU Next Generation), que vão
conformar todas os programas nacionais no horizonte 2030: a emergência climática e a transformação digital.

PACTO ECOLÓGICO EUROPEU

“Pretende proteger, conservar e reforçar o capital natural da UE e proteger a saúde e o bem estar dos cidadãos
contra riscos e impactos relacionados com o ambiente. Esta transição deve ser equitativa e inclusiva”.

Estratégia Europeia para
Biodiversidade 2030
OLÓGICO

“Os investimentos em capital natural, incluindo a restauração de habitats ricos em carbono e a agricultura
favorável ao clima, são reconhecidos como prioritários para a recuperação, pois oferecem elevados
multiplicadores económicos e impacto climático positivo”.

Estratégia do Prado ao Prato
OLÓGICO
PAC + Verde
PREVENÇÃO DE RISCOS

Abordagem cujo objetivo é a criação de sistemas alimentares sustentáveis, para “reduzir a pegada ambiental e
climática do sistema alimentar da UE e reforçar a sua resiliência, garantir a segurança alimentar face às
alterações climáticas e a perda de biodiversidade”.
.
“Os planos estratégicos da PAC (PEPAC) devem ser avaliados em relação a critérios climáticos e ambientais e
devem estabelecer um nível nacional explícito para os objetivos relevantes da Estratégia para a Biodiversidade”,
impondo um mínimo de 40% do seu orçamento aos objetivos ambientais.
É certo que havendo uma política de gestão de crises, onde os incêndios rurais ganharam dimensão europeia em
matéria de proteção civil, não há avanços significativos nas políticas de gestão dos territórios e das
infraestruturas de prevenção de riscos.

Questões Gerais

Serviços dos
Ecossistemas

AGENDA DE TRANSFORMAÇÃO DE PAISAGEM
E VALORIZAÇÃO DOS SISTEMAS AGRO-SILVO-PASTORIS
Suporte

Regulação

Provisão

Culturais

Formação de solo, formação de
habitats, circulação de nutrientes,
produção de oxigénio, produção
primária de biomassa, polinização,
diversidade biológica

Purificação do ar e da água,
regulação do ciclo da água,
controlo de enchentes, controlo de
erosão, tratamento de resíduos,
controlo de pragas e doenças

Alimentos, fibras, água potável
recursos genéticos e bioquímicos,
fitofármacos,, plantas ornamentais
e melíferas

Identidade cultural e territorial,
valores espirituais e religiosos,
conhecimento tradicional, valores
estéticos, lazer e turismo, valores
simbólicos

Avaliar as ligações económicas dos serviços dos ecossistemas florestais: quais as
unidades de paisagem e os serviços dos ecossistemas dominantes, como é que
estes geram benefícios e ajudam a reduzir ou evitar custos e perdas económicas?

Estimar os valores e beneficiários dos ecossistemas florestais: qual é o valor de
remuneração dos serviços dos ecossistemas florestais, a que áreas e coberto
florestal correspondem e a que setores e a que grupos de partes interessadas
esses valores se destinam?

Demonstrar as consequências económicas da mudança florestal: quais são os
prováveis benefícios económicos de uma melhor e mais eficaz conservação e
gestão sustentável da floresta, e quais são os potenciais custos económicos da
degradação e perda dos ecossistemas florestais?

Destacar necessidades e nichos para capturar e equilibrar os valores florestais:
até que ponto e que grupos de partes interessadas, e em relação a que serviços
ecossistémicos florestais, permanecem valores não aproveitados, custos de
gestão não remunerados e ações de conservação não recompensadas?

Compreender complementaridades e conflitos do sistema agro-silvo-pastoril: que
medidas de política agrícola incidem sobre os territórios, quais os valores em
causa, económicos, sociais e ambientais, e como o programa de transformação
da paisagem pode gerar mudanças efetivas, no curto/médio e no longo prazo?

Identificar pontos de entrada para o financiamento florestal sustentável: quais são
as lacunas, necessidades e oportunidades para mobilizar financiamento adicional
em apoio às florestas, ao mosaico agroflorestal e silvo-pastoril, além dos
Pagamentos dos Serviços dos Ecossistemas?

Dar expressão cartográfica aos serviços dos ecossistemas mais relevantes da região e correspondente valoração económica
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Enquadramento Legislativo dos Programas Florestais
A RCM nº 45-A/2020, de 16 de junho,

de

setembro, veio reconhecer que “Os

aprova o PNGIFR, onde se revela que

admitindo

Planos Diretores Municipais (PDM)

o “Sistema de Gestão Integrada dos

intervenção, da escala da Paisagem à

devem ser adaptados aos PROF

Fogos Rurais se organizará nas NUTSII

escala intermédia da operação em

considerando as implicações à escala

e NUTSIII, ancorando-se a transição

Áreas

num programa de gestão da mudança

Paisagem (AIGP), da microescala dos

intermunicipal, na medida em que os
contínuos

florestais

extravasam,

geograficamente, o âmbito de cada
município, sendo imperioso garantir
um

nível

de

uniformidade

na

transposição dos PROF”.
A intenção do legislador é fazer a
transposição dos PROF para os PDM
numa lógica intermunicipal, a partir de
metodologia validada pelo ICNF

baseado em pilotos territoriais”.
Reconhece-se a emergência das CIM
como patamar essencial no domínio
“da governança política, institucional e
operacional, sendo determinante para
assegurar a consistência do edifício de
planeamento

e

avaliação”,

nomeadamente, na elaboração
Planos

Intermunicipais

de

de

Gestão

Integrada de Fogos Rurais (PIGIFR) e
transposição

para

instrumento

gestão territorial (PDM).

de

Programa Transformação de Paisagem

A RCM n.º 115/2018 de 6 de

Programa Nacional de Gestão Integrada de Fogos
Rurais

Programa Regional de Ordenamento Florestal

A RCM nº 49/2020, aprova o Programa

Transformação

de

diversos

Integradas

de

Paisagem,
níveis

Gestão

de

da

“condomínios de aldeia” aos “projetos
de emparcelamento”.
Num território marcado por diversas
paisagens agroflorestais em “estado de
necessidade” e suscetíveis de ser

submetido

ao

Programa

de

Transformação de Paisagem propõe-se
que os PRGP do Alto Tâmega possam
ter sequência temporal em 2021 e
avançar com um conjunto de AIGP,
com coerência na coordenação e
gestão dos processos.

Cadastro Rústico no âmbito do Sistema de Informação Cadastral Simplificado
Candidatura Centro 2020

Modelo integrado de ordenamento, planeamento e gestão florestal
Áreas
Integradas
de Gestão de
Paisagem

Áreas de
Emparcelamento
Florestal

Planos de
Reordenamento e
Gestão de Paisagem

Condomínio
de Aldeia

Cadastro
Rústico
Simplificado
Plano
Intermunicipal de
Gestão Integrada de
Fogos Rurais
(PIGIFR)

Transposição
de PIGIFR para
PDM

Transposição
de PROF
para PDM

Objetivo: abordagem estratégica

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE PAISAGEM

Prevalência cronológica entre PRGP e AIGP e “Condomínios de Aldeia”
Guia para constituição de Áreas Integradas de Gestão de Paisagem
Grau de Maturidade e desenho de abordagem estratégica
Valoração e critérios prioritários dos territórios preferenciais para AIGP
Modelo de Governação das AIGP

Conjunto de normas e mecanismos que regulam a criação de PRGP, as
questões e as opções para a concretização das AIGP

PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DE PAISAGEM
Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem (áreas entre 25 000 e 40 000ha)
✓ O PRGP é um programa setorial, a constituir nos territórios vulneráveis.
✓ Estão definidas 20 zonas potenciais sujeitas a PRGP.
✓ As normas constantes do PRGP vinculam entidades públicas, sem prejuízo da vinculação direta e imediata dos
particulares relativamente às normas sobre ocupação e utilização dos espaços florestais.
A elaboração dos PRGP é determinada pelo Governo (MAAC)
Áreas Integradas de Gestão de Paisagem
(contextos microterritoriais superiores a 100ha)
✓ Visa a gestão integrada e deve ser constituída,
preferencialmente, no âmbito do PRGP.
✓ Em áreas ardidas de grandes dimensões (igual ou
superior a 500ha), pode o ICNF promover AIGP.
✓ A iniciativa para a criação de uma AIGP pode ser de
autarquias, organizações de produtores florestais e
agrícolas, cooperativas, associações locais e baldios.
✓ A constituição de uma AIGP é submetida a
despacho, no mínimo de cinco membros do Governo,
e deve ser operacionalizada através de uma
Operação Integrada de Gestão de Paisagem (OIGP).
✓ A tipologia de entidade responsável por assegurar a
gestão coletiva e executar as OIGP confina-se às
Unidades de Gestão Florestal (UGF) e Zonas de
Intervenção Florestal (ZIF).

“Condomínio de aldeia”: uma área situada no mínimo de

100 m e até aos 1000 m, área máxima de apoio, em
redor do aglomerado:
✓ Reconversão de áreas de matos e floresta em redor
dos aglomerados em áreas agrícolas de exploração
pouco intensiva, zonas de pastagem extensivas,
prados, parques ou jardins ricos em biodiversidade.
✓ Intervenção integrada e agregada de modo a garantir
que envolvam a comunidade/aldeia no seu conjunto;
✓ Entidades Promotoras: Autarquias locais, CIM, ADL;
✓ Beneficiários: proprietários ou entidades com direitos
de gestão de prédios rústicos;
✓ Territórios elegíveis: os aglomerados populacionais
inseridos ou confinantes com espaços florestais, com
densidade florestal superior a 70 % nos 100 m
circundantes ao aglomerado populacional;
✓ Financiamento: limite máximo” de 25 000 euros.

Territórios potenciais para PRGP

Representatividade das áreas baldias no Alto Tâmega

Regime Florestal
CIM

Área administrativa
(ha)

Área (ha)

(%)
Cobertura

BOTICAS

32 196

18 986

59%

CHAVES

59 123

5 940

10%

MONTALEGRE

80 546

24 270

30%

RIBEIRA DE PENA

21 746

13 685

63%

VALPACOS

54 874

2 412

4%

VILA POUCA DE AGUIAR

43 707

21 242

49%

Total

292 191

86 535

30%

Constituição de Áreas Integradas de Gestão de Paisagem (DGT,2020)

Territórios Vulneráveis do Alto Tâmega

ZIF nos Territórios Vulneráveis do Alto Tâmega

Agrupamento de Baldios nos Territórios Vulneráveis do Alto Tâmega

Desenho da abordagem estratégica

ENTIDADE
PROMOTORA

Critérios
Prioritários

Articulações
multisetoriais

AIGP

Objetivos

OIGP

Resultados

Impacto

ZIF e Agrupamento de Baldios

ENTIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL

Contexto Institucional – Parceria para a Gestão técnico-administrativa
Município parceiro-âncora – CIM parceiro-coordenador

Financiamento

Cartografia
de iniciativas

Abordagem
de base local

Alto Tâmega - Território Projeto

Valor
Acrescentado

Valoração e critérios de prioridade para AIGP
10.000ha

15-20 AIGP
“Condomínios de Aldeia” – 1500ha

Territórios de referência
❑ Áreas e Estruturas de DFCI
❑ Corredores Ecológicos

METAS

❑ Áreas e Matas Modelo
❑ Faixas de Proteção de Aldeias
€4.0 milhões para Serviços Ecossistémicos
€4.5 milhões para manutenção (1500ha/ano)
€6.0 para reconversões (4000ha)

€75000 Condomínios de Aldeia

❑ Agrupamentos de Baldios e outras áreas de
montanha
Critérios de prioridade
Recorrência de Incêndios
Áreas de Alto Valor Natural

€ 15 milhões
(€750.000/ano – €50/ha/ano)

Habitats prioritários

AÇÔES PRIORITÁRIAS

Ações prioritárias para AIGP no Alto Tâmega

Compartimentação de espaços florestais ocupados por
resinosas, através do estabelecimento de mosaicos e faixas de
gestão de combustíveis

Reconversão de povoamentos florestais de monocultura
ocupados por resinosas, por povoamentos mistos com espécies
florestais mais resilientes aos incêndios florestais;

Florestação de áreas atualmente, sem valor ecológico e
ocupadas por matos e incultos, e que apresentam potencial
florestal

Recuperação de linhas de água com espécies ripícolas ou
autóctones

Alterações no modelo de ocupação florestal em corredores
ecológicos

Restauro de povoamentos de alto valor natural / instalação de
bosquetes em áreas de elevado valor natural

Controlo das espécies infestantes

Instalação de pastagens melhoradas em territórios de montanha
acima de 700 metros para promoção da silvo pastorícia

Recuperação de ecossistemas cinegéticos

Manutenção de lameiros

Ultrapassar dificuldades em gerir a multifuncionalidade dos espaços florestais na região, articulando adequadamente as suas
valências (serviços de ecossistema, produção florestal, silvopastorícia, recreio e lazer, etc.).

Componentes de ITI Agroflorestal do Alto Tâmega
Lógica Intermunicipal
Floresta
autóctone

Programas de
Reordenamento e
Gestão de Paisagem

Programa
Agricultura-Clima
Raças

Parque
Nacional
Peneda do
Gerês

autóctones

Lameiros

Barroso Paisagem Relevante
(FAO)

Alto Tâmega

Agro-silvo-pastoril

Smart Rural
Produtos

Rede
Natura

Programa de
Transformação da
Paisagem

Protegidos

Intervenção

Agrupamentode
Baldios

Territorial
Integrada

ZIF

Pacto Territorial
Multiescalar, Multinível
e Multifundos

Modelo de Governação multiescalar, multinível e multifundos

Governação
Dedicada
CIMAT
Fundo de
Recuperação e
Resiliência

Áreas
Comunitárias

Fundo de coesão

PAC

Agrupamento
de Baldios
Fundo Ambiental

Fundo Florestal
Permanente

PACTO
TERRITORIAL
PARA A PARCERIA
DE GESTÃO

Zonas de
Intervenção
Florestal

Abordagem estratégica territorial para o Alto Tâmega

i.

Os Planos de Reordenamento e Gestão de Paisagem são instrumentos essenciais de estruturação do território
florestal do Alto Tâmega, sendo necessário criar condições para avançar com o exercício para os dois Planos de
Paisagem;

ii. Na perspetiva do Programa de Transformação da Paisagem, é necessário um exercício de planeamento que
permita mapear iniciativas, desde logo, as Áreas e Operações de Gestão de paisagem, «condomínios de aldeia»
e áreas de emparcelamento, tendo de assegurar uma coordenação entre municípios e agentes setoriais, com
particular interesse para Agrupamentos de Baldios e Zonas de Intervenção Florestal;
iii. 0s Agrupamentos de Baldios devem ser reconhecidos como entidades gestoras de Operações Integradas de
Gestão de Paisagem.
iv. A construção de uma Intervenção Territorial Integrada para os espaços agroflorestais deve ser ampliada, por um
lado, pelos apoios da PAC às agriculturas de montanha e RN2000, na perspetiva da valorização do mosaico
Agro-Silvo-Pastoril extensivo, através de um programa agricultura-clima, e, por outro lado, a partir de
«condomínios de aldeia» ativos na definição de projetos de inovação na perspetiva smartvillage, que permitam
fazer funcionar redes de serviços de proximidade e recuperar património construído;
v. A abordagem poderá ser coordenada pela Comunidade Intermunicipal, que servirá de agente de intermediação
para a elaboração, governação e gestão dos planos, na base de uma estratégia multiescalar, multinível e
multifundos, de banda larga.

