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1. Introdução 

2. A abordagem aos serviços de ecossistema 

3. Caracterização do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) 

O PNSE está localizado na Região Centro do País, nos distritos da Guarda e Castelo Branco, foi criado em 

1976 através do Decreto-Lei 557/76, tornando-se uma das mais extensas áreas protegidas do país. O 

articulado da lei que consagrou o estatuto de Parque Natural reconhece a importância do património 

natural e cultural da Serra da Estrela, destacando a estreita relação entre a presença humana e a 

configuração da paisagem, assim como a riqueza da biodiversidade nela existente. 

No ano 2000, praticamente toda área do PNSE foi integrada na Rede Natura 2000, uma rede europeia 

criada com o intuito de contrariar a perda de riqueza biológica e o deteriorar dos recursos naturais através 

da conservação dos habitats. Duas diretivas europeias regulamentaram a criação destas áreas, a Diretiva 

Aves e a Diretiva Habitats. Esta última oferece o quadro de referência para a conservação e recuperação de 

habitats naturais de interesse comunitário tendo em conta a sua raridade. A diretiva parte do princípio de 

que, para conservar a biodiversidade, é necessário preservar o complexo sistema de interações entre os 

diferentes tipos de vegetação e as espécies animais, assim como das condições ambientais ideais (qualidade 

do ar, do solo e da água). 

O PNSE encontra nos pontos mais elevados a sua identidade ecológica. O Planalto Central caracteriza-se 

pelo isolamento geográfico e, consequentemente, pelo isolamento reprodutivo da população, o que levou a 

que esta área fosse classificada como Reserva Biogenética pelo Conselho Europeu. A zona mais elevada do 

planalto apresenta as características de uma zona húmida, acolhendo um considerável nível de 

biodiversidade, razão pela qual foi classificada pela Convenção de Ramsar (juntamente com a secção 

superior do rio Zêzere), num sinal inequívoco do reconhecimento internacional da importância destes 

habitats (ICNF, 2013) 

3.1. Enquadramento geográfico  

Os limites do PNSE, definidos no citado Decreto-Lei 557/76, de 16 de Julho, viriam a ser posteriormente 

redefinidos pelo Decreto -Lei n.º 167/79, de 4 de Junho. Aquando da reclassificação do PNSE em 1997 
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(Decreto Regulamentar n.º 50/97), devido à criação Rede Nacional de Áreas Protegidas, disposto no 

Decreto -Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, os limites do PNSE mantiveram-se em relação a delimitação 

estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 167/79. Em 10 de Outubro de 2007, através do Decreto Regulamentar 

n.º 83/2007, os limites do PNSE são revistos, perfazendo uma área de 88850 hectares, observando-se uma 

diminuição da área do parque tendo em conta a delimitação que consta do Decreto Regulamentar n.º 

50/97. A nova delimitação de 2007, que consta no citado decreto regulamentar, face ao exposto no 

mesmo, teve por base a exclusão de zonas com escasso valor natural e com elevada humanização, 

conferindo assim uma maior coerência em termos de conservação da natureza. 

Face a delimitação atual, o PNSE engloba 6 concelhos (Celorico da Beira, Manteigas, Seia, Covilhã, 

Gouveia e Guarda) e 79 freguesias. Os atual limite do PNSE, assim como, as 79 freguesias pertencentes ao 

PNSE encontram-se representadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa das freguesias pertencentes ao PNSE. 
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3.2. Morfologia 

Como referido, o PNSE encontra-se inserido na Serra da Estrela, estendendo-se ao longo de 115 Km (NE-

SW), entre as cidades da Guarda e da Lousã, a Serra da Estrela (40º20’N, 7º35’W) constitui a cordilheira 

mais alta do território continental, no prolongamento ocidental do Sistema Central – um dos principais 

sistemas montanhosos ibéricos1. 

Na morfologia da Serra da Estrela evidencia-se um planalto granítico com uma inclinação S-N, atingindo 

no seu ponto mais alto, no lugar da Torre, aos 1993 metros de altitude. Nas vertentes do lado Este da Serra 

da Estrela afloram rochas graníticas, elevando-se no sentido NE-SW, até à altitude de 800 metros. Se o 

quadrante nordeste manteve a sua morfologia uniforme, já a parte sudeste foi rasgada por um sistema de 

vales convergentes para a bacia do rio Zêzere (Daveau, 1985; Vieira, 2004). 

O subsolo da Serra da Estrela é composto, principalmente, por massas graníticas entremeadas por veios de 

outros tipos de rochas ígneas. Veios de quartzo também marcam presença, formando áreas de maior 

resistência à erosão (Vieira, 2004). Em diversas zonas ocorre o xisto e, devido às suas propriedades 

erosivas, tendem a contribuir para formação de vales aluviais irregulares e com um acentuado abaixamento 

da altitude. 

3.3. Clima 

De acordo com Daveau, (1985) e Ribeiro, (1998) a Serra da Estrela e por conseguinte o PNSE constitui o 

ponto de convergência de dois tipos de clima: um, de tipo mediterrâneo, dominante na vertente sul e outro, 

de tipo atlântico, a marcar a parte noroeste. Aqui, a orientação perpendicular da cordilheira face ao fluxo 

das massas de ar atlânticas origina menos horas de incidência solar direta (Daveau, 1985). Assim que estas 

massas de ar oceânico encontram o flanco oeste da Serra da Estrela, elevam-se em altitude, dando azo à 

formação de nuvens densas e ocasionando cenários de precipitação que podem adquirir a forma de neve 

nos meses de Inverno. Em média, a precipitação varia entre valores superiores a 2500 mm no Planalto 

Central e os 1000 mm na zona entre Seia e Gouveia ou no vale do Mondego, junto da Guarda. Apesar do 

                                                 

1 O Sistema Central estende-se ao longo de 500 km no sentido NE-SW, desde o norte de Madrid até ao sul de Coimbra, 

separando o planalto ibérico central (Meseta Central). Em vez de formar um conjunto montanhoso contínuo, a Serra da Estrela 

e as restantes cordilheiras do Sistema Central, a Serra de Gredos e a Serra de Guadarrama, encontram-se divididas por 

corredores planálticos (Daveau 1969; Vieira 2004). 



 

 

 

15

padrão irregular da precipitação, esta ocorre, sobretudo, entre Novembro e Março (Ministério das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente, 2008). 

No extremo leste da Serra da Estrela, as temperaturas das massas de ar atlânticas tendem a aumentar, 

devido à compressão adiabática2, produzindo-se, assim, temperaturas máximas superiores às verificadas em 

igual altitude nas vertentes voltadas a oeste. Nos casos dos vales mais profundos e isolados, o clima assume 

características continentais. De um modo geral, a Serra da Estrela distingue-se do resto do Sistema Central 

devido à sua maior altitude e às temperaturas mais baixas (apesar de a temperatura média não baixar dos 

0ºC). Os meses mais frios são Dezembro, Janeiro e Fevereiro, com vastas áreas da Serra da Estrela 

cobertas de neve durante dias a fio. Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperaturas médias 

na casa dos 20ºC, embora os termómetros possam chegar a registar valores acima dos 30ºC em Julho 

(Daveau, 1969; Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 2008). 

3.4. Hidrologia 

Como é visível na Figura 2, o PNSE é o ponto de origem de dois grandes rios, o Mondego e o Zêzere. 

Este último, afluente do rio Tejo e abastecedor de água à população de Lisboa, contribuiu para cavar no 

Planalto Central da Serra da Estrela um impressionante vale glaciário. De assinalar, também, o rio Alva, 

afluente do Mondego cuja nascente também se situa no Planalto Central, próximo da freguesia do 

Sabugueiro e do Vale do Rossim. A propósito do Mondego, o rio mais longo com nascente em território 

continental, estende-se por 258 km, desaguando no Atlântico, junto à Figueira da Foz. O conjunto de 

lagoas são corpos de água particulares e de atração na Serra da Estrela, como é exemplo, a Lagoa 

Comprida. 

                                                 

2 A compressão adiabática refere-se ao processo através do qual se produz um aumento da temperatura fruto da compressão do 
ar sem que se verifiquem perdas ou ganhos de energia. 
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Figura 2. Principais recursos hídricos na área do PNSE. 

3.5. Flora 

A variedade climática e diversidade orográfica contribuem para uma assinalável riqueza florística. No 

entanto, a quantidade de espécies endémicas da Serra da Estrela é escassa, não obstante muitas das espécies 

observadas serem exclusivas de Portugal (Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 

2008).  

No nível basal Meso-Mediterrâneo a vegetação natural seria composta por floresta perene ou por áreas 

mistas de espécies de folhagem perene e caduca. Registando-se a quantidade de humidade necessária, o 

sobreiro (Quercus suber) dominaria, enquanto nas zonas menos húmidas a azinheira (Quercus rotundifolia) teria 

mais expressão. Na parte oeste, no nível Meso-Temperado, florestas de carvalhos de folha caduca, 

sobretudo carvalhos roble (Quercus robur), constituiriam a vegetação natural. Aí, solos com maior 

concentração de humidade amparariam bosques de freixos (Fraxinus angustifolia) e, nos vales aluviais, poder-
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se-ia encontrar amieiros (Alnus glutinosa) junto às margens dos cursos de água (Van Der Knaap e Van 

Leeuwen, 1995).  

No segundo nível, intermédio, acima dos 900 metros de altitude, a vegetação natural dominante do lado 

Mediterrâneo seria constituída por espécies de folha caduca, com preponderância de populações mistas de 

azinheiras e carvalho negral (Quercus pyrenaica). Esta última, seria a principal espécie a povoar a floresta do 

lado Mediterrâneo da Serra da Estrela. Nas zonas com valores mais expressivos de precipitação ocorreriam 

grupos de vidoeiros (Betula celtiberica), de teixos (Taxus baccata) e de azevinhos (Ilex aquifolium). Nos solos 

mais húmidos apareceriam bosques de freixos e galerias de amieiros nas margens dos cursos de água (Van 

Der Knaap  e Van Leeuwen, 1995). 

As condições climáticas refletem-se no coberto vegetal, a paisagem da Serra da Estrela foi profundamente 

influenciada pela atividade humana, incêndios, abate de árvores, pastoreio, arroteamento, cultivo e 

reflorestação transformaram enormemente os padrões de vegetação, produzindo pequenas áreas 

fragmentadas de floresta seminatural. Por seu turno, vastas áreas de mato dominam a paisagem, povoadas 

por espécies da família das cistáceas (por exemplo a esteva, giesta e carqueja).  

Devido à atividade agrícola, florestal e aos incêndios regularmente provocados pelo homem, só um escasso 

número destas áreas de vegetação natural persistiu (Van Der Knaap e Van Leeuwen, 1995). Resultante 

dessa atividade, conjuntamente com a acidez e impermeabilidade dos solos, áreas de matos acabaram por 

se estender por grande parte da paisagem, ocupada por vegetação lenhosa de crescimento lento.  

De acordo com Jansen (2002) a parte mais alta da Serra da Estrela, acima dos 1600 metros, é considerada 

uma unidade homogénea. Aí, dois tipos de matagal formam as principais ocorrências de vegetação natural. 

No primeiro, sobretudo nas faixas mais baixas deste nível, domina o zimbro (Juniperus communis subsp. 

alpina). Trata-se de uma espécie que se adaptou bem dada a sua capacidade de resistência aos ventos fortes 

e ao frio extremo, mesmo quando coberta pela neve. Faz-se acompanhar da presença de piorneiras-da-

estrela (Cytisus oromediterraneus) ou pinheiros-silvestres (Pinus sylvestris). O segundo tipo de matagal é povoado 

por caldoneiras (Echinospartum ibericum subsp. pulviniformis) – uma espécie espinhosa capaz de suportar 

condições climáticas adversas e que, na Serra da Estrela, cresce em solos secos e pedregosos sujeitos a 

grandes amplitudes térmicas e ventos fortes. 

Juntamente com os pântanos e as pequenas lagoas formadas no planalto central durante o período glaciar, 

apareceram zonas de turfeiras. Estas, dadas a escassez de nutrientes e a ausência de poluição aquática, 
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oferecem um habitat ideal para espécies raras em Portugal, como é o caso da Menyanthes trifoliate ou o 

Sparganium angustifolium.  

3.6. Fauna 

A Serra da Estrela abriga cerca de 40 espécies de mamíferos, 150 espécies de aves, 30 espécies de répteis e 

anfíbios, 8 espécies piscícolas e mais de 2500 espécies de invertebrados. Alguns exemplos das espécies 

presentes na Serra da Estrela são: a cegonha negra (Ciconia nigra), a águia calçada (Aquila pennata), a águia 

cobreira (Circaetus gallicus), o bufo real (Bubo bubo), a toupeira de água (Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra 

lutra), o gato bravo (Felis silvestres) e a raposa (Vulpes vulpes) (Figura 3) (Almeida, 2007). 

 

Figura 3. Raposa (Vulpes vulpes). 

3.7. O uso e ocupação do solo 

Dada a possível confusão entre termos e para facilitar a compreensão desta secção é conveniente, antes de 

mais, esclarecer os conceitos de uso e ocupação do solo. O uso do solo, segundo Di Gregorio e Jansen 

(2000), pode ser definido como a cobertura biofísica observada da superfície da terra. Por seu turno 

Duhamel e Vidal (1999) descrevem uso do solo como correspondendo ao propósito socioeconómico 

associado ao espaço físico. 

A cartografia de ocupação do solo do PNSE possui um nível de detalhe diferenciado, entre as ocupações 

florestais e as restantes, sendo que as primeiras têm um nível de detalhe maior. De referir também que na 

cartografia disponibilizada pelo ICNB (2011), as áreas ardidas constituem uma categoria de ocupação, tal 

facto pode constituir uma limitação associada a cartografia, dado que a designação área ardida é um estado 

associado a uma determinada categoria de ocupação do solo, e.g., um povoamento florestal de pinheiro-

bravo pode ter ardido, mas a ocupação continua a ser um povoamento florestal de pinheiro-bravo. 
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Embora, como exposto por Duhamel e Vidal (1999), em algumas situações a associação entre ocupação do 

solo e uso do solo seja praticável, no presente caso tal é de difícil concretização. Por exemplo as categorias 

de ocupação do solo, designadas de matos, podem ter diferentes usos do solo associados (e.g., uso silvo-

pastoril, uso recreativo entre outros). Assim, esta secção incide mais na análise das ocupações do solo. 

Dadas as limitações, associadas à cartografia de ocupação do solo, neste documento procede-se a uma 

análise diferenciada entre espaço silvestre e espaço agrícola. Neste texto considera-se como espaço 

silvestre, as florestas (com uso florestal ou outros), as áreas de regeneração natural, as áreas de matos, os 

solos incultos e as áreas ardidas, sendo que estás podem constituir um estado de qualquer das categorias 

anteriores. Enquanto a análise do espaço silvestre incide no estudo da cartografia de ocupação do solo 

citada, a análise do espaço agrícola envolve não só o estudo da cartografia mas também a análise dos dados 

do Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 2009.  

3.7.1. Espaço silvestre 

Considerando a cartografia de ocupação do solo ICNB (2011),os espaços silvestres são responsáveis por 

cerca de 81% da área de ocupação do PNSE, sendo esta a ocupação predominante, seguida da área agrícola 

14% da área total do PNSE (Figura 4). Os espaços silvestres encontram-se tripartidos essencialmente por 

três tipos de ocupações florestais, os matos, as áreas ardidas, e as ocupações florestais, representando 

percentagens de ocupação do solo semelhantes, ocupando respetivamente 28%, 26% e 27% da área total 

do PNSE.  

Os povoamentos florestais no PNSE são na sua maioria constituídos por povoamentos puros de pinheiro-

bravo. Estes cobrem 14% da área do PNSE e representam aproximadamente 50% da área total das 

ocupações florestais. A segunda ocupação florestal predominante cobre 5% da área do PNSE e 

corresponde a 18% da área total das ocupações florestais. As restantes ocupações florestais per si não 

ultrapassam os 2% de ocupação da área total do PNSE e no seu conjunto ocupam cerca de 9% da área 

total do PNSE e representam 32% da área ocupada pelas ocupações florestais.  



 

 

 

Figura 4. Gráfico representativo da percentagem de ocupação do solo no ano de 2011 pelas diferentes categorias de 

Em relação à distribuição espacial das categorias de ocupação do solo, que constituem os espaços florestais, 

podemos observar na Figura 5 que as ocupações florestais se encontram 

parque, à exceção da região sudoeste em que as áreas ardidas abrangem ocupam parte da área, observando

se ainda algumas manchas de áreas ardidas de grande dimensão na região norte do parque. Os matos por 

seu turno, encontram-se mais concentrados na região central e sudoeste e também distribuídos em 

manchas de menor dimensão repartidas pela região nordeste do parque. 
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Figura 5. Mapa representativo da ocupação do solo no PNSE 

3.7.2. Áreas agrícolas 

Como se observa na Figura 4, as áreas agrícolas representam 14% da área total do PNSE e tendo em conta 

a Figura 5, denota-se uma distribuição dessas áreas um pouco por toda a periferia do parque, e com uma 

concentração e extensão maiores na região nordeste do parque, essencialmente nos concelhos de Celorico 

da Beira e Guarda. 

Como referido, a análise da áreas agrícolas apoiar-se-á também nos dados das explorações agrícolas do 

RGA de 2009. Nos RGA consideram-se explorações agrícolas, a superfície agrícola (utilizada e não 

utilizada), matas e florestas sem culturas no sub-coberto e outras superfícies.  

Observando a Figura 6, observa-se que, de modo geral, as explorações agrícolas no PNSE apresentam 

menos de 45 explorações por freguesia. As freguesias com maior número de explorações (entre 151 e 203) 

encontram-se na sua maioria na periferia do PNSE, como nas freguesias de Teixoso, Gouveia (São Paio), 
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Gouveia (São Julião) e Sandomil. As freguesias com um número de explorações entre 66 e 150 distribuem-

se pelo nordeste do PNSE, como nas freguesias de Videmonte, Folgosinho, Aldeia Viçosa, Vale de Azares 

e a sul do parque nas freguesias de Unhais da Serra e Cortes do Meio.  

 

Figura 6. Explorações agrícolas por freguesia do PNSE. 

Dado que o conceito de exploração agrícola engloba superfície agrícola mas também matas e florestas, 

torna-se necessário complementar a análise do que foi referido anteriormente com dados do RGA que 

caracterizem as explorações agrícolas quanto ao tipo e culturas instaladas.  

A Figura 7 permite efetuar uma análise do número de explorações agrícolas com culturas permanentes e 

temporárias bem como a sua distribuição pelas freguesias do PNSE. Entende-se como culturas 

temporárias, culturas cujo ciclo vegetativo não excede um ano (as anuais) e também as que são ressemeadas 

com intervalos que não excedem cinco anos (morangos, espargos, prados temporários, etc.). Culturas 

permanentes são culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas, 

não entrando em rotações culturais, não incluem os prados e pastagens permanentes. No caso das árvores 
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3.8. População e Atividade Económica 

3.8.1. Evolução demográfica 

As zonas montanhosas impõem limitações ao desenvolvimento da atividade humana, porque não reúnem 

as condições propícias à fixação de assentamentos humanos. As principais contrariedades enfrentadas pelas 

comunidades de montanha são o isolamento em relação às áreas de planície aluvial (que são usualmente 

focos privilegiados de desenvolvimento da atividade agrícola), as dificuldades de comunicação com outros 

assentamentos, as condições climatéricas e a escassez de recursos alimentares. Neste âmbito, as condições 

ecológicas extremas obrigaram ao desenvolvimento de processos adaptativos específicos por parte dos 

humanos (Bennet, 1993). 

Estudos de paleobiologia demonstraram que a ação humana foi, desde há 5000 anos, um fator de 

transformação da floresta em algumas zonas da Serra da Estrela. Van Der Knaap e Van Leeuwen (1995) 

detetaram indícios de desflorestação em grande escala entre 1270 a.C. e 1005 d.C., acompanhadas de 

períodos de regeneração da vegetação natural. Através dos registos de pólen verificaram, igualmente, que 

algumas áreas acima dos 1400 metros de altitude foram desflorestadas no início da Idade Média, indiciando 

um ativo aproveitamento económico dos recursos florestais. Desde o ano 1000 até ao presente, a ação 

humana foi responsável pelo desaparecimento da cobertura florestal original e, consequentemente, pela 

erosão dos solos. Esta veio a ser agravada ao longo dos tempos pelo abate de árvores, pelos incêndios 

(naturais ou ateados pela mão humana), pela pastorícia, pela expansão das áreas de pastagens, pela 

agricultura e pela plantação extensiva de pinhal (Van Der Knaap  e Van Leeuwen, 1995). 

A meio do século XX, a população residente nos concelhos da Serra da Estrela atingia um elevado número 

de habitantes, num padrão de crescimento ajustado com a evolução demográfica da época em Portugal. As 

décadas seguintes foram marcadas por uma tendência de decréscimo populacional cujo desenvolvimento 

estendeu-se até ao presente. 

À medida que a indústria têxtil se estabelecia, Manteigas, Seia, Gouveia e, sobretudo, a Covilhã, tornaram-

se cidades com elevada capacidade de atração, num processo de crescimento industrial inicialmente 

apoiado no aproveitamento dos recursos naturais da Serra da Estrela como fonte energética (água) e como 

matéria-prima (Assunção, 2006; Mónica, 1986). 
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Dos povoados rurais da região, e mesmo dos arredores dos principais centros urbanos, durante grande 

parte do século XX, foi visível a circulação sazonal de pastores, subindo e descendo as vertentes da Serra 

da Estrela ao ritmo dos ciclos anuais; num movimento anual de dezenas de milhares de cabeças de gado 

ovino e caprino responsável pela vitalização das comunidades e pelo estreitamento da comunicação com o 

exterior (Fernandes et al., 2005). 

Os anos de 1930 e 1940 foram marcados por um aumento significativo da população, em parte devido à 

redução da taxa de mortalidade e ao impulso económico da II Guerra Mundial – na região da Serra da 

Estrela e zonas limítrofes desenvolveram-se dezenas de empreendimentos mineiros e a indústria têxtil 

prosperou, atraindo milhares de operários (Leal, 1945). O desenvolvimento do sector industrial têxtil da 

primeira metade do século XX acabou por impulsionar as atividades agro-pastoris na região e, sinal disso, 

foi o ritmo de ocupação das vertentes serranas com vários tipos de cultivo (Fernandes et al., 2005). 

Depois da década de 1950, observou-se um declínio populacional, e, no início do século XXI, os concelhos 

da Serra da Estrela registavam menos um quarto da população. Segundo Fernandes et al., (2005)as causas 

deste decréscimo residem no alinhamento de fatores económicos, políticos e sociais: dificuldades de 

manutenção de sistemas produtivos tradicionais, baixo rendimento proporcionado pela atividade agrícola, 

diminuição das oportunidades de emprego nos sectores industrial e serviços, inexistência de um modelo de 

desenvolvimento. Os mesmos fatores que conduziram a um ciclo migratório orientado, em Portugal, para 

os grandes centros urbanos do litoral, com a zona da Grande Lisboa à cabeça e para o estrangeiro, 

sobretudo para França (Moreira, 1998). 

Uma vez que a maior parte dos migrantes era população ativa, este êxodo produziu um impacto assinalável 

na economia e na estrutura social da região. Só durante a década de 1960, os valores apontam para uma 

perda de 16,7% da população e os concelhos de Celorico da Beira e de Gouveia registaram decréscimos na 

ordem dos 25% (Fernandes et al., 2005). Este ciclo apenas foi contrariado em meados da década de 1970, 

fruto do retorno de cidadãos portugueses das ex-colónias e, nos anos de 1980, acentuou-se o fluxo de 

migrantes da Serra da Estrela para os centros urbanos intra-fronteiriços. Os espaços rurais foram os mais 

afetados em boa medida devido à falta de competitividade do sector primário (Gaspar, Boura e Jacinto, 

1982). Nas zonas urbanas e periurbanas o definhar do sector industrial têxtil, tradicionalmente o grande 

empregador, também contribuiu, na última década de século XX, para a depressão económica da região e, 

consequentemente, para o abandono da população (Fernandes et al., 2005). 
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Através do INE e dos relatório dos Censos 2001 e 2011, foi possível fazer uma análise socioeconómica da 

região onde se encontra inserido o PNSE. Segundo os censos de 2011 as freguesias abrangidas pelo PNSE 

possuíam 70927 habitantes. Segundo o INE, população residente é um conjunto de pessoas que 

independente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento da observação, 

viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos 12 meses anteriores 

ao momento de observação, ou que chegaram ao seu loca de residência habitual durante o período 

correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação com intenção de permanecer por um 

período mínimo de 1 ano. 

 Também se verifica que a população feminina é superior à masculina. Na Figura 8 podemos observar o 

número de população residente por freguesia, as freguesias com maior população residente são Seia, 

Covilhã (São Pedro) e Covilhã (S. Martinho). 

 

Figura 8. População residente por freguesia no PNSE em 2011. 

No entanto, centros urbanos como a Covilhã, e Seia registaram aumentos de população. Paralelamente, 

observa-se uma tendência de envelhecimento, agravada pela saída de população jovem com efeitos 
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perniciosos na capacidade de inovação local e o consequente limitar das possibilidades de revitalização da 

região.  

A evolução populacional nas áreas de montanha constitui uma das características da sua identificação, em 

virtude da dinâmica temporal e estrutural, patente no seu declínio, baixa densidade demográfica, 

envelhecimento e na ocupação sazonal estabelecidas na vertical, em função das características climáticas e 

ciclos vegetativos. As repercussões na organização socioeconómica e territorial levam a diferenciá-las dos 

espaços adjacentes e a estruturar uma paisagem com contornos singulares.  

Embora em todos os concelhos haja uma diminuição da população, as freguesias mais atingidas são 

Mesquitela e Cortiço da Serra (Celorico da Beira), Mizarela e Vila Soeiro (Guarda), Melo e Freixo da Serra 

(Gouveia), Sarzedo (Covilhã), Alvôco da Serra, Lapa dos Dinheiros, Vide e Vila Cova à Coelheira (Seia) e 

Sameiro (Manteigas) como podemos observar na Figura 9.  

 

Figura 9. Taxa de variação da população residente nas freguesias dos concelhos do PNSE entre 2001-2011. 
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A densidade populacional das freguesias do PNSE em 2011 é, em média, 77 habitantes por km2. As 

maiores densidades populacionais concentram-se nos concelhos de Covilhã e Seia e as menores densidades 

populacionais centram-se nos concelhos de Manteigas e Celorico como podemos observar na Figura 10. 

 

Figura 10. Densidade populacional por freguesia no PNSE. 

O índice de envelhecimento populacional é a relação existente entre a população idosa e a população 

jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idade igual ou superior a 

65 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 - 14 anos (Instituto Nacional de 

Estatística, 2013). 

Na Figura 11e Figura 12 pode-se observar que no período de 10 anos houve um acréscimo do índice de 

envelhecimento nos concelhos do PNSE através da taxa de variação do índice de envelhecimento. A 

análise da estrutura etária mostra, em geral, populações envelhecidas. 
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Figura 11. Índice de envelhecimento 2001 
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Figura 12. Índice de envelhecimento 2011. 

Observando as Figura 13 e Figura 14, verifica-se um acréscimo nos alojamentos familiares e coletivos de 

2001 a 2011. As freguesias com mais alojamentos coletivos e familiares em 2011 são Seia e Covilhã (São 

Martinho). 
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Figura 13. Alojamentos familiares e coletivos nas freguesias pertencentes ao PNSE em 2001.  

 

Figura 14. Alojamentos familiares e coletivos nas freguesias pertencentes ao PNSE em 2011. 
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) a taxa de analfabetismo foi definida tendo como 

referência a idade a partir da qual um indivíduo que acompanhe o percurso normal do sistema de ensino 

deve saber ler e escrever, essa idade considerou-se que correspondia aos 10 anos.  

Na Figura 15 observa-se, em geral, uma elevada taxa de analfabetismo, especialmente, nas freguesias como 

Verdelhos, Vale de Amoreira, Cadafaz, Sarzedo, Figueiró da Serra e Pêro Soares. 

A nível geral o PNSE apresenta elevada taxa de analfabetismo, sendo a parte central do PNSE um pouco 

excecional como Gouveia (São Pedro) e Gouveia (São Julião), Seia, Manteigas e na zona sudoeste Loriga. 

 

Figura 15. Taxa de analfabetismo por freguesia no PNSE 
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3.8.2. Transformação das atividades 

O decréscimo gradual da população a partir da segunda metade do século XX resultou numa 

transformação de vulto das atividades desenvolvidas na e à volta da Serra da Estrela (Fernandes et al., 2005; 

Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 2008). 

Este processo tornou-se mais evidente após a década de 1960, ampliado pelo êxodo, sobretudo de 

população ativa, que então ganhou expressão. Para além dos efeitos gerados sobre as estruturas e relações 

sociais comunitárias, estas migrações para fora da região afetaram as estruturas económicas tradicionais, 

tornando a região mais vulnerável e dependente dos processos económicos extra-locais, situação 

particularmente observável na década de 1970. 

As atividades produtivas ligadas ao sector agro-florestal e à pastorícia conseguiram integrar-se, adaptar-se 

ou competir com o novo contexto económico de mercado. As lógicas associadas ao sistema produtivo 

capitalista, assentes na maximização do lucro, no crescimento e na adoção de processos produtivos 

especializados e monofuncionais, entraram em conflito com as lógicas dos sistemas de produção 

tradicionais locais, desenhadas para responder, primariamente, às necessidades de subsistência dos grupos 

domésticos, valorizando um aproveitamento diversificado e complementar dos recursos que a base 

ecológica oferece (Baptista, 1996; Veron, 1995). 

Se o sector primário revelou as dificuldades de adaptação das práticas produtivas agrárias existentes, o 

sector industrial têxtil não foi exceção. Na década de 1980 multiplicaram-se os encerramentos de estruturas 

fabris, lançando no desemprego milhares de operários e impulsionando o abandono da região em favor do 

litoral, como já foi referido.  

Apesar dos problemas assinalados e do forte declínio observado no sector primário, a agricultura, a 

exploração florestal e a pastorícia mantêm a sua relevância na atividade económica da região, a par de 

alguma atividade industrial e artesanal, sobretudo junto às principais vilas e cidades. A atividade comercial e 

o turismo, por seu turno, têm vindo a ganhar relevo, sendo de destacar o aumento das infraestruturas 

hoteleiras e o aumento da oferta de camas (Fernandes et al., 2005). O potencial económico do turismo é, 

aliás, amplamente reconhecido pelas estruturas político-administrativas nos planos de desenvolvimento 

local (Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 2008).Veja-se o caso do plano de 
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gestão do território e o modo como se reconhece o potencial dos recursos hidrológicos para o 

desenvolvimento do termalismo e comercialização de águas de nascente (ibid.)3. 

Atualmente destacam-se atividades ligadas ao comércio, havendo um crescente número de 

estabelecimentos por concelho. Celorico da Beira carateriza-se pela importância de indústrias alimentares e 

produtos metálicos. Na Covilhã o têxtil tem maior expressão, seguindo-se as indústrias alimentares e de 

produtos metálicos. Gouveia acrescenta a estes setores um número significativo de empresas ligadas à 

madeira. Em Celorico da Beira permanecem importantes empresas associadas à agricultura. Em Manteigas, 

encontra-se um foco de alojamentos e restauração.  

3.8.3. O sistema agro-silvo-pastoril  

As práticas agroflorestais moldaram a paisagem atual da Serra da Estrela e ainda constituem uma 

componente decisiva na economia da região. A região mediterrânea caracteriza-se pela variação 

bioclimática associada a padrões de precipitação incertos, o que levou à adoção de práticas agrícolas 

diversificadas como estratégia adaptativa e de resiliência (Castro, 2004). No caso da Serra da Estrela, as 

elevadas variações anuais de temperatura, i.e. longos e frios invernos (com queda de neve) e verões curtos e 

quentes, juntamente com a acidez dos solos graníticos e xistosos, impuseram limitações consideráveis à 

capacidade agrícola da região. Foi, precisamente, no quadro destas circunstâncias, que os sistemas agro-

silvo-pastoris se desenvolveram enquanto resposta humana à imprevisibilidade do clima e pobreza dos 

solos. Ao longo do tempo, as práticas silvo - pastoris influenciaram profundamente a configuração da 

paisagem, tendo levado ao desaparecimento da vegetação natural. No entanto, para Castro (2004) não se 

tratou de uma ação unívoca, sendo que as condições ecológicas também contribuíram para modelar o 

carácter da população autóctone e, assim, condicionar a sua ação criativa e propensão adaptativa. Nesta 

perspetiva, os sistemas agro-silvo-pastoris podem ser assumidos como o resultado de um processo co-

evolucionário entre humanos e ambiente.  

De modo a entender e descrever a diversidade de fins do sistema agro-silvo-pastoril não basta considerar 

apenas a variedade de funções inscritas em cada tipo de uso do solo. Tendo em conta a complexidade e 

cariz sistémico dos sistemas agro-silvo-pastoris, estes só podem ser compreendidos se tiver em conta as 

múltiplas interações entre as respetivas sequências espaciais (Étienne, 1996). No caso do sistema agro-silvo-

                                                 

3 Serra da Estrela, Sete Fontes, Glaciar e Vitalis são exemplos de concessões de exploração de água em vigor. 
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pastoril da Serra da Estrela, estes podem ser descritos a partir da interação entre três principais sequências 

espaciais: floresta, zonas de pastagem e zonas de cultivo como podemos observar na Figura 16. O cultivo 

de cereais e de leguminosas constituem atividades que exigem trabalho intensivo, logo, as respetivas áreas 

de produção tendem a localizar-se na proximidade das habitações e dos povoados. Já a preparação das 

áreas de pastagem e a atividade florestal envolvem um tipo de trabalho menos intensivo. Jansen (2008) 

divide estas sequências espaciais de acordo com a proximidade aos locais de assentamento humano, daí 

resultando duas situações: infields (terras de cultivo) e outfields (floresta e pastagem). Esta compartimentação 

não é estanque, antes pelo contrário, implica uma fluidez entre os espaços florestais e os espaços de cultivo: 

as pastagens asseguram alimento para os animais e estes produzem fertilizante necessário à regeneração da 

própria pastagem e à produção agrícola nos terrenos de cultivo (Castro, 2009); as florestas proporcionam 

lenha e alimentos4, ao mesmo tempo que asseguram material orgânico empregue no estabular dos animais 

(daí resultando mais fertilizantes) (Castro, 2009; Russo, 1996). De assinalar também, as interações entre 

floresta e animais domésticos – a floresta proporciona abrigo para o gado e os materiais resultantes do 

abate e podas de árvores (por exemplo, dos castanheiros) servem de alimento ao gado (Castro, 2009; 

Russo, 1996). 

Desde a primeira metade do século XX que se assistiu ao cultivo na região de pinhal e eucaliptal, espécies 

que interferiram nos SASP tradicionais (Jansen, 2008). Estas plantações produziram um efeito 

homogeneizador da paisagem e precipitaram os riscos de incêndio (Direção Regional de Agricultura da 

Beira Interior 2002); ao mesmo tempo que, nalguns contextos, como foi o caso dos planos de florestação 

do Estado Novo, a população local viu-se impedida de continuar a aproveitar os recursos florestais, tendo-

lhe sido vedado o acesso às novas áreas florestadas. 

A emigração e a interferência de novas forças de mercado na região transformaram o papel dos Sistemas 

agro-silvo-pastoris da Serra da Estrela.  

Jansen (2008) defende que os usos tradicionais tenderão a desaparecer e, com eles, as paisagens culturais; a 

não ser que se providenciem incentivos e implementem projetos e políticas a partir do Estado. A 

                                                 

4 Um bom exemplo é o aproveitamento dos castanheiros (Castanea sativa), seja para madeira, seja diretamente na alimentação 
humana através do seu fruto e, indiretamente, através da recolha dos cogumelos que medram nos soutos e castiçais (Castro 
2009).  
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acontecerem, pode-se proporcionar uma oportunidade para a mobilização da população local para a 

preservação da paisagem e conservação dos valores naturais. 

 

Figura 16. Zonas de pastagem com campos de cultivo de batata e centeio, com fragmentos de floresta no PNSE
5
. 

4. Mapeamento de serviços de ecossistema  

A política de biodiversidade da união europeia (UE) introduz o conceito de serviço de ecossistema como 

meio de integrar a biodiversidade noutras políticas, como a agricultura, a pesca, a floresta ou 

desenvolvimento regional. O argumento é de que estas atividades são baseadas em recursos provenientes 

da biodiversidade e assim sendo podem ser responsáveis por parte dos declínios observados nesta. Este 

pressuposto tem por base o facto de que a provisão de serviços de ecossistema é sustentada pela 

biodiversidade e por isso correlacionada com ela. Como consequência a manutenção dos serviços de 

ecossistema contribui para a conservação de espécies e habitats (Maes, Paracchini e Zulian, 2011). A 

política da UE em relação à biodiversidade e aos serviços de ecossistema pretende ter uma base de apoio 

científica e pretende que à disponibilidade de determinado SE esteja associado o seu mapeamento. Nesse 

sentido a UE pretende que todos os estados membros avaliem e efetuem o mapeamento do estado dos 

ecossistemas e dos seus serviços até 2014 (Maes et al., 2012).  

                                                 

5 Localizado em Sabugueiro de Baixo, próximo do Rio Mondego, a nordeste de Manteigas, a uma altitude de 1175 m. 
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De uma forma sucinta, pode-se definir mapeamento de serviços de ecossistema como consistindo em 

colocar a capacidade, fluxo ou benefício dos SE de forma espacialmente explícita num mapa (Maes, 

Paracchini e Zulian, 2011). Em que a capacidade, está relacionada com o stock e corresponde à aptidão de 

um ecossistema para fornecer um serviço. O fluxo são benefícios que as pessoas recebem. O mapeamento 

do benefício corresponde à distribuição espacial dos benefícios associados a cada serviço. Tomando como 

exemplo o fornecimento de madeira por um dado ecossistema, a capacidade corresponde ao stock de 

madeira (e.g. m3/ha), o fluxo ao acréscimo anual de volume (e.g. m3/ha) e o benefício corresponde por 

exemplo à produção de madeira serrada.  

O mapeamento dos SE é muito importante, nomeadamente no que diz respeito à tomada de decisões 

políticas pois permite a identificação e enquadramento de problemas ou a avaliação de conflitos entre 

determinadas atividades em relação a determinado SE. Nesse sentido os mapas podem ser usados pelos 

decisores políticos como base científica na tomada de decisões, permitindo justificar de forma gráfica o 

efeito que um investimento financeiro numa determinada medida de favorecimento de um SE, pode ter. O 

mapeamento é também uma ferramenta de grande utilidade por permitir demonstrar de forma simples e 

intuitiva a influência da alteração de determinado uso do solo, ou outro fator, nos SE (Maes et al., 2011). 

No entanto o mapeamento como referido por Maes et al. (2011a), apresenta limitações de entre as quais é 

de realçar o pouco conhecimento sobre a modelação de SE e outras áreas científicas envolvidas na 

construção de conhecimento relacionado com o tema, assim como a ausência de bases de dados com 

informação detalhada relativamente a certos SE. A baixa resolução espacial da maioria dos mapas de SE 

produzidos é um fator negativo, e mesmo quando é usada informação de elevada resolução espacial os 

mapas são frequentemente apontados como pouco precisos. O mapeamento pode também acarretar 

efeitos negativos ao estigmatizar certas regiões pela baixa capacidade de produção de SE, ou ao identificar 

áreas com elevado potencial, pode originar o aumento da exploração desses recursos.  

4.1. Regulação do Regime do Fogo  

4.1.1. Introdução 

A Regulação do Regime do Fogo (RRF) é um serviço de regulação proporcionado pelos ecossistemas, que 

podemos inserir numa subcategoria denominada por regulação de eventos extremos ou amenização de 

eventos extremos (Guenni, de et al., 2005; Maes, Paracchini e Zulian, 2011).   
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De Guenni et al. (2005) definem regulação do fogo como a capacidade dos ecossistemas manterem a 

frequência e intensidade natural do fogo.  

O regime do fogo é caracterizado pela área ardida, a periocidade de ocorrência do fogo e a sua intensidade 

(libertação de energia) ou severidade (impacto ecológico) (Azevedo et al., 2011). Morgan et al. (2001) 

referem ainda que o regime do fogo reflete o ambiente do fogo. Nesse sentido como indicado por 

Azevedo et al. (2011) o regime do fogo está relacionado com a combustibilidade de cada ecossistema, a 

carga e distribuição espacial do combustível, a composição (tipos e proporções dos ecossistemas presentes) 

e configuração da paisagem (números, dimensões, formas e arranjo espacial desses ecossistemas) que 

afetam o comportamento espacial do fogo. 

A problemática dos fogos florestais no PNSE 

O fogo é um problema central no PNSE, pondo em risco enormes valores naturais e económicos, como 

referido na revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (ERM Portugal, Lda, 

1990): “A vegetação tem vindo a sofrer, desde há muitos anos, alterações significativas provocadas, quase 

todas elas, pelo homem, com particular ênfase no fogo e nas florestações com espécies exóticas”. Lourenço 

(1994) assinala que os incêndios florestais constituem, o maior risco natural para a conservação da natureza 

no PNSE. 

A área compreendida pelo Parque Natural da Serra da Estrela insere-se numa região que possui um risco 

de incêndio florestal muito elevado (Lourenço, 1994). De acordo com a Carta Conjuntural de Risco de 

Incêndio Florestal (CCRIF) (Autoridade Florestal Nacional, 2010), 58% da área do PNSE possui um risco 

de incêndio elevado e ou muito elevado, 41% risco médio e apenas menos de 1% risco baixo (Figura 17). 



 

 

 

Figura 17. Gráfico representativo 

Fonte: (Autoridade Florestal Nacional, 2010)

Na Figura 18 denota-se que os extremos nordeste e sudoeste do PNSE correspondem às zonas com maior 

risco de incêndio de acordo com a CCRIF

a zona do parque com um menor risco de incêndio, apresentando sobretudo um risco médio

Figura 18. Pormenor do risco de Incêndio Florestal, no PNSE.

Com base na CCRIF (Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2010)

Gráfico representativo do risco de incêndio florestal em percentagem da área total.

Fonte: (Autoridade Florestal Nacional, 2010) 

se que os extremos nordeste e sudoeste do PNSE correspondem às zonas com maior 

de acordo com a CCRIF (muito elevado e elevado). Por seu turno a zona este do PNSE é 

menor risco de incêndio, apresentando sobretudo um risco médio

. Pormenor do risco de Incêndio Florestal, no PNSE.

Com base na CCRIF (Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2010)
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l em percentagem da área total. 

se que os extremos nordeste e sudoeste do PNSE correspondem às zonas com maior 

(muito elevado e elevado). Por seu turno a zona este do PNSE é 

menor risco de incêndio, apresentando sobretudo um risco médio. 

 

. Pormenor do risco de Incêndio Florestal, no PNSE. 

Com base na CCRIF (Fonte: Autoridade Florestal Nacional, 2010) 

muito elevado
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4.1.2. Metodologia  

A informação acerca do mapeamento do serviço de ecossistema RRF, a julgar pela pesquisa efetuada, é 

ainda ou incipiente ou praticamente inexistente. Os indicadores utilizados para mapeamento deste serviço 

de ecossistema, consistem essencialmente na tendência no número de ocorrências, e na probabilidade de 

incidente (Maes et al., 2011). 

Abordagem metodológica proposta  

Os indicadores tendência no número de ocorrências e probabilidade de incidente ficam um pouco aquém 

na tradução do fenómeno de regulação do regime do fogo pois não demonstram o papel que os 

ecossistemas desempenham neste processo. A probabilidade e o número de ocorrências podem ter uma 

origem externa as características do ecossistema, apesar de num dado local a probabilidade de ocorrência 

de fogos ser elevada não quer dizer que o ecossistema não faça uma “boa” regulação do fogo, nas suas 

componentes naturais (e.g. regulação do combustível e combustibilidade dos espaços adequada, regulação 

da humidade dos combustíveis, entre outros) no entanto o fator antropogénico pode originar grande 

número de ignições e incêndios, elevando a probabilidade de incêndio para o local.  

A melhor abordagem metodológica será aquela em que se consiga avaliar o comportamento do fogo na 

área do estudo. Variáveis que permitam ilustrar o comportamento do fogo, como a intensidade da frente 

de fogo, ao longo de uma paisagem permitem inferir sobre os efeitos do fogo sobre os ecossistemas. Desta 

forma torna-se possível avaliar indiretamente o papel das componentes dos ecossistemas do PNSE na 

regulação do regime do fogo (e.g. uma dada área do parque em que a intensidade da frente do fogo seja 

reduzida, é sinonimo de um maior contribuição para bem estar humano que advém do SE RRF).  

Com o objetivo de proceder à avaliação do comportamento do fogo no PNSE, recorremos ao software 

FlamMap. Este software permite caracterizar o comportamento do fogo sob um determinado conjunto 

constante de condições ambientais à escala da paisagem (Finney, 2006). 

Processo metodológico detalhado  

O software FlamMap para caraterizar o comportamento do fogo, numa dada área, necessita de um ficheiro 

denominado Landscape (LCP). Para criar o ficheiro LCP são necessários no mínimo cinco temas, podendo-

se incluir ainda 3 temas de informação opcionais (Quadro 1). 
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Temas Obrigatoriedade: 

Elevação 

Sim 

Declive 

Exposição 

Modelos de Combustível 

Cobertura de Copas 

Altura das Copas 

Não Altura da Base das Copas 

Densidade de Massa de Copas 

Quadro 1. Temas requisitados pelo FlamMap, para construção do ficheiro LCP. 

Os temas de informação, da Elevação, do Declive e da Exposição construíram-se com base no Modelo 

Digital do Terreno (resolução: pixel 10 m), e recorrendo-se para o efeito ao 3D Analyst do software ArcMap.  

O tema modelos de combustível foi elaborado com base na carta de Ocupação do Solo de 2011 (ICNB, 

2011). Para o efeito procedeu-se à associação dos modelos de combustíveis representativos dos espaços 

florestais de Portugal Continental (Quadro 2) às categorias de solo correspondentes da carta de Ocupação 

do Solo. Obtendo-se após conversão de formato vetorial em raster, da carta de Ocupação do Solo 

reclassificada de acordo com os modelos de combustível, o tema Modelos de Combustível. 

Modelos de Combustível 

Grupo Código Descrição 

F (Folhada) - O 
comportamento do fogo é 
determinado pela folhada. 

F- RAC Resinosas de agulha curta (Pseudotsuga, Cedrus, Cupressus, 
Pinus sylvestris, P. nigra). 

F-PIN Pinheiros de agulha média-longa (P. pinaster, P. pinea, P. 
halepensis, P. radiata). 

F-EUC Eucalipto. 

F-FOL Formações de folhosas caducifólias ou esclerófilas. 

M (misto) - Tanto a folhada 
como a vegetação arbustiva ou 
lenhosa são significativas e 
determinam a propagação do 
fogo. 

M-PIN Pinhal de agulha média-longa. 
M-EUC Eucaliptal. 

M-EUCd Eucaliptal com combustível descontínuo, usualmente 
recentemente gradado. 

M-CAD Formações de folhosas caducifólias. 

M-ESC Formações de folhosas esclerófilas (sobreiro, azinheira, 
medronheiro). 
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M-H Povoamentos florestais com sob coberto herbáceo. 

M-F Povoamentos florestais com sob coberto de fetos. 

V (sub-bosque, mato ou 
pastagem) - O comportamento 
do fogo é controlado pela 
vegetação arbustiva ou lenhosa 

V-MAb Mato baixo (< 1 m) de urze, tojo ou carqueja. 
V-MAa Mato alto (> 1 m) de urze, tojo ou carqueja 

V-MMb Mato baixo (< 1 m) de esteva, giesta ou carrasco (e 
outros matos mediterrâneos). 

V-MMa Mato alto (> 1 m) de esteva, giesta ou carrasco (e outros 
matos mediterrâneos). 

V-MH 
(ausente de povoamentos florestais). Mato jovem com 
erva.  

V-Hb  Erva baixa (<0,5 m).  
V-Ha  Erva alta (>0,5 m).  

Quadro 2. Modelos de combustíveis representativos dos espaços florestais de Portugal Continental. 

Adaptado de: (Fernandes et al., 2009) 

A inexistência de dados quanto a Cobertura de Copas, e dada à impossibilidade no âmbito do projeto de 

obter esses mesmos dados, assumiu-se como tendo um valor constante de 60%. Os temas de combustíveis 

de copas foram excluídos, tendo em conta o exposto para o tema Cobertura de Copas.  

Os temas elaborados foram incluídos na construção do ficheiro LCP. A construção do ficheiro LCP 

constitui uma etapa inicial após a qual podemos iniciar a simulação do comportamento do fogo. 

De modo a simular o comportamento do fogo definimos a humidade inicial dos combustíveis igual para 

todas as células e o vento aproximadamente a 32 quilómetros por hora a soprar nas encostas de baixo para 

cima. Selecionamos como output do comportamento do fogo, a intensidade da frente. A intensidade da 

frente de fogo foi definida por Byram (1959) como a taxa de calor gerado pelo comprimento da frente de 

fogo, expresso em kW/m. 

O mapa de intensidade do fogo gerado pelo Flammap, foi reclassificado em classes de intensidade de 

acordo com o Quadro 3.  

Classe de 
severidade 
do Fogo 

Intensidade do 
fogo 

Comportamento do fogo e consumo de combustível 
esperado 

0 0 Não ardido 

1 <500 Altura máxima da chama de 1.5 m. 
Sem fogo de copas. 

2 500 - 3000 Altura máxima da chama de cerca de 6 m. 
Dissecação da copa moderada ou severa. 

3 3000 - 7000 
Altura máxima da chama de cerca de 15 m. 
Combustíveis dos estratos, arbustivo e folhada 
completamente consumidos. 
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Dissecação completa da copa 

4 7000 Fogo de copas. 
Todos combustíveis incluindo as copas consumidos. 

Quadro 3. Classes de severidade do fogo com base na intensidade do fogo e comportamento do fogo nas classes. 

Adaptado de: (Chatto e Tolhurst, 2004). 

O mapa obtido de acordo com Finney (2005) constitui um mapa de “Hazard”. Efetuando uma tradução 

literal do termo, um mapa de “Hazard” corresponderia a um mapa de perigo. No entanto Finney (2005) 

define ”Hazard” como “fire behavior distribution for a given area”, definição que não se adequa com a 

definição de perigo do “Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a 

criação de sistemas de informação geográfica (sig) de base municipal” (Julião et al., 2009),segundo a qual 

que perigo é sinónimo de “Processo (ou ação) natural, tecnológico ou misto suscetível de produzir perdas 

dos processos e ações naturais”. Segundo o guia elaborado por Julião et al. (2009), “Hazard” enquadrar-se-

ia melhor num conceito de Suscetibilidade (S) que é definido como: “Representa a propensão para uma 

área ser afetada por um determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores 

de predisposição para a ocorrência dos processos ou ações, não contemplando o seu período de retorno ou 

a probabilidade de ocorrência.”. 

Dado este guia metodológico representar um importante trabalho de uniformização de conceitos técnicos e 

de metodologias de identificação e representação cartográfica, foi esta a definição usada no âmbito do 

nosso trabalho. 

4.1.3. Resultados 

O mapa apresentado na Figura 19, representa as condições que determinado pixel apresenta para arder e 

com que intensidade. O mapa ilustra a suscetibilidade do território tendo em conta a topografia e o tipo de 

combustível para um dado tipo de condições meteorológicas.  
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Figura 19. Mapa representativo da suscetibilidade do território do PNSE ao fogo. 

Da análise da Figura 19, podemos observar que uma parte muito significativa do território do PNSE se 

encontra na classe 1, principalmente a parte sudoeste do PNSE. De facto o que podemos afirmar é que a 

data de 2011 a suscetibilidade do território assinalado com classe 1 para arder é inexistente. No entanto a 

suscetibilidade zero nesses locais é originária no facto da categoria do modelo de combustível para essa 

zona ser do tipo não incendiável. Sob uma análise mais detalhada denota-se que cerca de 80% das áreas que 

não ardem e por isso têm uma suscetibilidade zero, são áreas ardidas (Figura 20Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.). Assim sendo apesar de em 2011 essas áreas não serem suscetíveis ao 

fogo, tal não quer dizer que tradicionalmente e futuramente a suscetibilidade dessa percentagem de 

território ao fogo não seja elevada. De facto e tendo em conta a extensão e contiguidade das áreas ardidas 

existe uma forte probabilidade da suscetibilidade desse território ser bastante alta.  



 

 

 

Figura 20. Gráfico representativo das classes de ocupação do solo que constituem as áreas da classe 1 de 

A parte central do PNSE é a zona com m

classes 3 e 4 e 5 de suscetibilidade. A parte nordeste é a zona do PNSE com menor suscetibilidade do 

território.  

4.1.4. Conclusões  

A cartografia de suscetibilidade, como não inclui a probabilidade

limitada, pois apesar de uma área poder ter um potencial para arder elevado caso não haja uma ignição não 

ocorrerá fogo. 

A avaliação efetuada poderia ter maior um maior acerto caso se inclui

complementares como os combustíveis de copas e combustíveis ao

com maior influência no comportamento do fogo foram incluídos, pelo que apesar de os valores em 

termos de intensidade da frente de fogo 

pois o que se pretende é avaliar a capacidade dos ecossistemas regularem o regime do fogo, através da 

análise comparativa no PNSE. 

As principais limitações na aplicação da metodologia, estão relacionad

de combustíveis. A cartografia de ocupação de solo disponível dificultou o processo de correspondência 

entre as classes de ocupação do solo e os modelos de combustível pelo que uma percentagem da área do 

PNSE pode ter um modelo de combustível associado que não corresponde inteiramente à realidade do 

combustível presente.  
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. Gráfico representativo das classes de ocupação do solo que constituem as áreas da classe 1 de 
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4.2. Mapeamento da provisão de madeira  

4.2.1. Introdução  

Maes, Paracchini e Zulian (2011) consideram o serviço de provisão de madeira como todos os produtos 

obtidos através de árvores, provindo as árvores de ecossistemas florestais naturais ou de plantações.  

A madeira é um dos poucos, se não o único, produto dos ecossistemas florestais para o qual existem 

mercados completamente funcionais. Apesar da importância das árvores para produção de madeira, as 

árvores em pé desempenham um papel muito importante no fornecimento de serviços de ecossistema (e.g. 

carbono, proteção do solo). Assim sendo é necessário ter em conta o dilema existente entre a importância 

das árvores em pé no fornecimento de vários serviços de ecossistema e o abate das árvores para produção 

de madeira (Smail e Lewis, 2009). 

A ocupação do solo predominante no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) é florestal, cerca de 28% 

de acordo com a cartografia de ocupação do solo (ICNB, 2011). Nesse sentido é de esperar que este SE, 

seja um serviço importante no PNSE, o que justifica a importância de avaliar e mapear o potencial deste 

serviço, o qual está também intrinsecamente relacionado com o sequestro de carbono. 

4.2.2. Metodologia 

A metodologia utilizada no mapeamento do serviço de ecossistema (SE) capacidade de produção de 

madeira consistiu na associação dos dados de volume existente das espécies florestais, aferidos pelo 

Inventário Florestal Nacional de 2005 (IFN)(Direcção Nacional de Gestão Florestal, 2010), à cartografia de 

ocupação do solo (ICNB, 2011). A Erro! A origem da referência não foi encontrada. ilustra 

esquematicamente o procedimento adotado no mapeamento do SE provisão de madeira.  



 

 

 

Figura 21. Esquema síntese do procedimento metodológico aplicado no mapeam

O procedimento detalhado consistiu 
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. Esquema síntese do procedimento metodológico aplicado no mapeamento do SE provisão da madeira.
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ocupação do solo. Para o efeito extraíram-se as ocupações do solo que possam produzir madeira no 

o considerada a aptidão das espécies para produzir madeira ou o seu uso efetivo nesta 

vertente. Complementarmente procedeu-se à recolha de dados acerca do volume existente (m

ocupação florestal de acordo com o IFN de 2005,o volume existente corresponde à soma dos volumes de 

todas as árvores vivas e mortas da mesma espécie, para uma dada unidade territorial (

ocupações florestais à produtividade (m3/ha) da es

se a correspondência entre a categoria de ocupação florestal e o volume 

Multiplicação do campo produtividade da espécie florestal pela área de ocupação associada, obtendo

. 

47

 

ento do SE provisão da madeira. 

riação de um mapa de ocupação florestal através da cartografia de 

do solo que possam produzir madeira no 

tidão das espécies para produzir madeira ou o seu uso efetivo nesta 

se à recolha de dados acerca do volume existente (m3) por tipo de 

orresponde à soma dos volumes de 

territorial (Anexo I). 

) da espécie associada a essa 

se a correspondência entre a categoria de ocupação florestal e o volume 

ocupação associada, obtendo-se 



 

 

 

48

Uma metodologia opcional à utilizada poderia ser o uso de deteção remota de modo a calcular a 

produtividade existente. 

4.2.3. Resultados  

Os resultados obtidos encontram-se sintetizados sobre a forma de um mapa (Figura 22) representando o 

volume de madeira em metros cúbicos existente no PNSE por freguesia. Observando a Figura 22 denota-

se que a maior acumulação em volume de madeira no PNSE acontece nas freguesias de Videmonte, 

Folgosinho, Verdelhos, Manteigas (São Pedro) e Vide onde se regista um volume de madeira superior 

100000 m3. Com um volume em m3 de madeira entre 30000 e 100000 contam-se 13 freguesias, onde se 

incluem por exemplo as freguesias de Sameiro, Valhelhas Loriga ou Alvoco, as freguesias nesta classe 

encontram-se distribuídas maioritariamente pelo centro e sudoeste do parque. Na classe de volume 

existente entre 10000 e 30000 m3 constam 15 freguesias onde se incluem por exemplo as freguesias de 

Aldeias, Linhares Lajeosa do Mondego ou Unhais da Serra. A classe de volume existente entre 1 e 30000 

m3 alberga 54 freguesias, estas freguesias encontram-se maioritariamente distribuídas no limite oeste do 

parque e no extremo nordeste do parque. A explicação para o menor volume de madeira armazenado 

nestas freguesias encontra-se sobretudo na menor área destas freguesias comparativamente as restantes, no 

entanto a área de muitas destas freguesias extravasa os limites do parque, sendo que neste mapa apenas é 

considerada a área das freguesias dentro dos limites do PNSE.  



 

 

 

Figura 22. Mapa representativo do volume de madeira (m

4.2.4. Conclusões 

A metodologia apicada no mapeamento e quantificação deste serviço têm diversas limitações. As principais 
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ocupações florestais do PNSE. O inventário de algumas parcelas de amostragem das diferentes ocupações 
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está inserida na provisão de alimentos. Em relação à função de provisionamento dos ecossistemas naturais, 

vários autores fazem referência à importância do serviço provisão de alimentos 

Groo, De, Wilson e Boumans, 2002; Millennium Ecosystem Assessment, 2005)
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Groo, De, Wilson e Boumans, 2002; Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
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À semelhança do referido para o serviço de provisão de madeira, também a provisão de leite está direta ou 

indiretamente associada a outros serviços de ecossistema, como a redução de materiais combustíveis 

(regulação do fogo), o incremento da fertilidade dos solos (proteção do solo) e a produção de queijo (Belo 

et al., 2008).  

A produção leiteira no PNSE tem uma maior importância quando relacionado com a produção de leite 

proveniente de ovelhas da raça bordeleira Serra da Estrela nas variedades “Branca” e “Preta” (a mais 

representativa na região) ou da Churra Mondegueira, dado ser este o produto usado na produção de Queijo 

Serra da Estrela, produto com Denominação de Origem Protegida (DOP) (Queijo Serra da Estrela 

Denominação de Origem Protegida, 2009).  

4.3.2. Metodologia  

A metodologia utilizada no mapeamento do SE provisão de leite consistiu na associação dos valores de 

produção de leite ao efetivo caprino e ovino, recorrendo para o efeito ao programa informático Arcmap. 

Obtiveram-se dados relativos à produção do leite de cabra e ovelha, assim como, dados do efetivo animal 

por freguesia na área do PNSE. Os dados da produção de leite de cabra obtiveram-se, junto da Associação 

de Criadores de Ruminantes do Concelho da Guarda (ACRIGUARDA) e junto do Gabinete de 

Planeamento e Políticas (GPP) do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território e obtiveram-se os dados relativos à produção do leite de ovelha, junto da Associação Nacional 

de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) e do GPP (Quadro 4). Os dados do efetivo animal 

foram cedidos pela Direção Geral de Veterinária.  

Tendo como informação base a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) associou-se à atribute table 

desta shapefile um campo com o efetivo animal (número de animais por freguesia). Posteriormente 

adicionou-se um novo campo com a produtividade associada a espécie animal, para o efeito apenas se 

consideram os dados de produção de leite que se obtiveram junto das associações ANCOSE e 

ACRIGUARDA, por estes dados se reportarem a produção de leite associada aos animais criados na área 

do PNSE. Por último multiplicaram-se ambos os campos de forma a obter a produção total de leite por 

freguesia. 
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Fonte: 
Produção anual média por animal 

(litros de leite/animal) 
Ovinos Caprinos 

ANCOSE 157.70 - 
ACRIGUARDA - 153.90 

GPP 194.40 207.37 
Média 176.05 180.64 

Quadro 4. Dados obtidos de produção anual média por animal (litros de leite/por animal). 

4.3.3. Resultados  

A Figura 23 representa a produção de leite anual (litros por freguesia) no PNSE. Observando-a, é 

evidenciado a heterogeneidade na distribuição da produção de leite pelas freguesias, no entanto, observa-se 

que existe uma produção de leite maior nas freguesias a norte do que a sul. Como é possível observar na 

Figura 23, das freguesias consideradas, 17 não têm qualquer animal caprino ou ovino, tendo portanto 

produtividade de leite igual a zero litros. Com uma produtividade de leite ente 0 e 15000 litros, encontram-

se 17 freguesias, por exemplo, as freguesias de Manteigas (São Pedro), Vide, Trinta ou Cortiçô da Serra. Na 

classe de produtividade de leite, 50000 – 100000 litros, contam-se 11 freguesias, em que se incluem as 

freguesias de Melo, Linhares, Nabais ou Gouveia (São Pedro). A classe de produtividade de leite, 100000 – 

150000 litros, conta com 11 freguesias. Por último as freguesias de Paul, Videmonte e Mesquitela 

destacam-se, tendo uma produtividade de leite superior a 150000 litros de leite. 
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Figura 23. Mapa representativo da produção de leite anual (litros por freguesia) no PNSE. 

4.3.3.1. Conclusões  

Com este exercício de mapeamento, foi possível quantificar um serviço de ecossistema de grande 

importância no PNSE, e perceber a sua distribuição geográfica em termos de freguesia. Este trabalho deixa 

aberto o caminho para o mapeamento da provisão de queijo na área do PNSE, dado que a provisão de leite 

constitui um proxy da provisão de queijo. 

4.4. Mapeamento do serviço de regulação da erosão 

4.4.1. Introdução 

O solo, devido às suas propriedades físicas e químicas e pela sua multifuncionalidade (fonte de matérias-

primas; reserva de biodiversidade; meio de suporte para a produção de biomassa; regulador ambiental) é 

um dos recursos naturais mais importantes no suporte dos ecossistemas terrestres (Lastoria et al., 2008). No 

entanto, a sua estrutura está sujeita a ser constantemente modificada pelos vários processos naturais, entre 

os quais se destaca erosão do solo. A erosão do solo define-se como um processo natural de desagregação 
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e remoção de partículas do solo ou fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, 

vento, gelo ou outros agentes erosivos (Fu et al., 2011). 

A ação antrópica tem também contribuído para aceleração deste processo natural de forma bastante 

nociva, afetando significativamente o potencial de produtividade do solo e da sua fertilidade (Fu et al., 

2011). E, de facto atualmente a erosão do solo, com efeitos de longa duração e generalizados, é identificada 

como um dos fenómenos com efeitos mais adversos para os ecossistemas naturais Pimentel e Kounang, 

(1998), com consequências ambientais, sociais e económicas muito significativas. Desta forma, com 

implicações diretas na degradação dos ecossistemas naturais, sobretudo nos ecossistemas agrícolas e 

florestais, acentuam-se problemas ambientais como a perda de solos férteis, a poluição da água, o 

assoreamento dos cursos de água e reservatórios e a degradação e redução da produtividade global dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Com base no processo natural da erosão do solo é possível avaliar a disponibilidade do serviço de 

ecossistema regulação da erosão do solo. De facto, os ecossistemas naturais fornecem ao ser humano o 

serviço de ecossistema regulação da erosão (controle da erosão do solo e retenção de sedimentos), que 

garante a proteção do solo dos vários agentes erosivos (ação da água, vento, gelo, geada), sendo portanto 

um dos serviços de ecossistema mais importantes. Neste sentido, avaliar a erosão do solo como um serviço 

de ecossistema é fundamental para entender a eficiência da restauração e a tendência do ecossistema 

natural no controle da erosão do solo (Fu et al., 2011). 

De acordo Fu et al., (2011) quando trabalhamos com áreas de pequena dimensão (pequenas bacias 

hidrográficas, encostas), é preferencial fazermos uma avaliação e monitorização diretamente no campo. No 

entanto, quando trabalhamos com áreas de grande dimensão, é preferível a utilização de modelos, como a 

Equação Universal de Perda de Solos (EUPS). Assim, no presente trabalho, face à dimensão da área em 

estudo, recorreu-se à utilização do modelo Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), por ser um dos 

modelos mais utilizados na avaliação da distribuição de perda de solo (Fistikoglu e Harmancioglu, 2002; 

Irvem, Topaloglu e Uygur, 2007; Kitahara et al., 2000; Lufafa et al., 2003). 

Com base neste modelo, é objetivo do presente trabalho avaliar a capacidade do PNSE de fornecer o 

serviço de regulação da erosão (ou prevenção da erosão). 
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4.4.2. Metodologias 

Na vasta bibliografia que identifica o serviço de regulação da erosão como um serviço primário no 

equilíbrio ecológico de todos os outros serviços de ecossistema é possível encontrar diferentes propostas 

metodológicas para avaliar a disponibilidade deste serviço numa determinada área (Abel, 2003; Constanza 

et al., 1997; Eamus et al., 2005; Farber et al., 2006; Groffman et al., 2004; Groo, De, Wilson e Boumans, 

2002; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Naiman, Decamps e McCLain, 2005).  

Joachim Maes et al. (2011) propõem a utilização do modelo Modèle d'Evaluation Spatiale de l'ALéa Erosion des 

Sols (MESALES) para criar a cartografia de risco de erosão (com 5 classes de risco de erosão) e por sua vez, 

sobrepor a cartografia gerada com a cartografia de ocupação e uso do solo (Corine Land Cover) de forma a 

mapear e avaliar a capacidade de provisão do serviço em análise. De salientar, que a aplicação do modelo 

MESALES implica o conhecimento dos seguintes fatores: uso do solo, qualidade do solo, declive e dados 

climáticos de forma a prever a erosão média anual (Maes, Paracchini e Zulian, 2011). Enquanto Fu et al., 

(2011) propõem a utilização da EUPS para avaliar o potencial do serviço de ecossistema de regulação da 

erosão no Planalto de Loess.  

4.4.3. Mapeamento do serviço de regulação da erosão – Equação Universal da Perda de Solo 

A aplicação da Equação Universal da Perda de Solo (EUPS) proposta por Wischmeier e Smith (1978), 

conjuntamente com a utilização de técnicas de geoprocessamento tem sido um dos métodos mais 

utilizados na estimativa de perda de solo anual em diversas regiões do mundo (Erdogan, Erpul e Bayramin, 

2007; Fu et al., 2011; Spaeth et al., 2003). 

A EUPS é um modelo empírico que tem por base o tratamento parcelar de cada um dos parâmetros que 

intervêm no processo de erosão, do qual resulta a estimativa da perda de solo, ou seja, a perda de solo por 

unidade de área e por unidade de tempo (Wischmeier e Smith, 1978). A equação é representada pela 

expressão seguinte: 

A = R · K · L · S · C · P 

em que:  

• A [ton·ha -1· Ano -1] corresponde à estimativa da erosão;  

• R [MJ·mm·ha -1·h-1·Ano -1] fator de erosividade da chuva/escorrência; 
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• K [ton·ha·h·ha-1·MJ-1·MM-1] fator de erodibilidade do solo; 

• L e S fatores topográficos (respetivamente o fator L corresponde ao comprimento da vertente 

e o fator S corresponde à inclinação da vertente);  

• C fator de cobertura do solo; 

• P fator práticas de conservação do solo  

A Figur

a 

24 identifica os dados necessários para calcular a EUPS bem como os outputs gerados. De salientar, que 

no presente trabalho, optou-se por não considerar o fator P (práticas de conservação do solo), por ser 

inconstante ao longo do ano, e portanto de fácil modificação.  
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Figur

a 
24. Esquema representativo dos dados usados para a construção do mapa de erosão do solo. 

Adaptado de: (Lastoria et al., 2008)   

Nos pontos seguintes faz-se a descrição e aplicação individual de cada um dos fatores anteriormente 

identificados, tendo em conta as orientações propostas por Lastoria et al (2008); Wischmeier e Smith (1978) 

e as indicações de Pimenta (1998) para a determinação dos fatores K e C. De salientar, que a modelação 

espacial de cada um dos fatores considerados na EUPS através do software ArcGis v.10 apresenta-se 

determinante na análise espacial do serviço de ecossistema de regulação da erosão fornecido pelo PNSE. 

• FATOR EROSIVIDADE (R) 

O fator erosividade (R) determina-se em função da intensidade da precipitação para um determinado 

local. O conceito de erosividade apresentado por Wischmeier e Smith (1978) descrevem a erosividade 

como sendo uma interação entre a energia cinética presente nas gotas de água da chuva e as partículas da 

superfície do solo. 
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Wischmeier e Smith (1978) propõem a utilização do Índice de erosividade (EI30) para determinar a 

capacidade de erosividade da chuva (de um evento de precipitação). O índice EI
30 

representa o produto 

da energia cinética total da chuva (Ec) pela intensidade máxima da chuva (I30) com base em um período de 

30 minutos contínuo de chuva. No final, R pode ser obtido pela soma de todos os eventos de precipitação 

de um dado ano.  

No entanto, a necessidade de dados muito específicos, muitas vezes faz com que o cálculo de R se torne 

demasiado complexo (Lastoria et al., 2008).  

Lastoria et al., (2008) propõem a utilização de métodos que se baseiam na precipitação anual P ou Fournier 

Índice F. 

 

Nesta expressão, pj é a precipitação mensal para j mês e P ou F são então relacionadas com R de acordo 

com as fórmulas seguidamente identificadas (Quadro 5).  

De acordo com Lastoria et al. (2008) alguns estudos como Ferro e Porto (1999) sugerem que existe uma 

correlação linear entre P e F, e desta forma, não há necessidade de complexificar o cálculo de F. Por sua 

vez, diversos autores propuseram métodos diferentes de calcular R a partir de P ou F (Quadro 5). No 

entanto, cada método é otimizado para um determinado local, e, portanto, não existe nenhuma garantia de 

que será adequado para ser aplicado em outra área/região com características distintas (Lastoria et al., 

2008). Para contornar este problema, seguimos a abordagem metodológica proposta por Lastoria et al. 

(2008), considerando várias metodologias utilizadas até à data no cálculo de R. Após a determinação de R 

com base nas diferentes metodologias (Quadro 5), calculou-se a média para os diferentes valores obtidos, o 

que resultou no índice de erosividade (Anexo II). 

Arnoldus - linear (1980)                           R = (4,17 · F - 152) / 17,02 

Arnoldus - exponencial (1977)                 R = 0,302 · F  1,93 

Yu & Rosewell (1996)                               R = 3,82 · F  1,41 

Renard & Freimun - F (1994)                  R = 0,739 · F  1,847 
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Renard & Freimun - P (1994)                  R = 0,0483 · P  1,61 

Lo et al., (1985)                                          R = 38,46 + 3,48 · P 

Quadro 5. Cálculo do Factor R segundo vários autores. 

 Adaptado de: Lastoria et al., 2008.  

De forma a compreender melhor a variabilidade espacial e temporal da precipitação, recorreu-se aos dados 

registados tanto pelas estações meteorológicas instaladas na área do PNSE, como também na sua área 

envolvente. Os dados foram obtidos a partir do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), onde se selecionou apenas as estações com a série de dados mais prolongada e contínua 

obtendo-se um total de 29 estações. Assim, os dados de precipitação utilizados no cálculo deste fator são 

referentes às seguintes estações meteorológicas: Sátão, Queiriga, Mangualde, Penalva do Castelo, Fornos de 

Algodres, Celorico da Beira, Mourilhe, Mesquitela, Codeceiro, Sobral da Serra, Maçainhas, Pínzio, 

Almeidinha, Oliveira do Hospital, Seia, Paranhos da Beira, Gouveia, Lagoa Comprida, Valhelhas, Ramela, 

Bendada, Pega, Sobral de São Miguel, Covilhã, Alcaria, Caria, Capinha, Casteleiro e Barragem de 

Meimoa (Figura 25). Por um lado devido à proximidade destas com a área de estudo e, por outro, por 

apresentarem séries de dados contínuos de 15 anos hidrológicos (1980-1995) comuns às 29 estações 

meteorológicas. 
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Figura 25. Localização das Estações Meteorológicas. 

Para modelação espacial do fator R recorreu-se à ferramenta Inverse Distance Weighted (IDW) (Figura 26), um 

método de interpolação disponibilizado pela extensão Spatial Analyst. O interpolador IDW implementa 

conceito de auto-correlação espacial, ou seja, assume que quanto mais próximo estiver um ponto da célula 

a ser estimada, mais semelhante será o valor dessa célula e desse ponto. 
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Figura 26. Modelação espacial do Fator R.  

Com base no mapa anterior (Figura 26) podemos verificar que os valores mais elevados do fator R variam 

entre 9,3790 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 e 11.285 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 concentram-se nas estações meteorológicas 

localizadas dentro dos limites do PNSE, mais precisamente a sul e sueste do PNSE. 

• FATOR TOPOGRÁFICO (LS) 

O fator topográfico (LS) resulta da relação entre o comprimento da vertente (L) e o declive (S), 

correspondendo o seu produto, ao quociente de perda de solo (Lastoria et al., 2008). Neste sentido, o 

fator L é definido por comparação com a perda de solo numa parcela com 22,13m de comprimento e 

traduz a influência deste parâmetro na perda de solo (Lastoria et al., 2008). Quanto ao comprimento do 

declive, este é definido como a distância entre a origem do escoamento superficial até ao local onde se 

inicia a deposição ou onde o escoamento flui para um canal definido (Lastoria et al., 2008). Quanto ao 

fator S, este traduz a influência do declive na perda de solo e é definido por comparação com a perda 

de solo numa parcela com declive de 9%. O fator de L e fator S são geralmente considerados em 

conjunto e designados de fator topográfico (Lastoria et al., 2008).  
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Para a modelação espacial deste fator (fator LS), de acordo com Lastoria et al., (2008) é comum ser 

utilizada a seguinte fórmula: 

 

em que o comprimento do declive é calculado a partir da ferramenta flow accumulation (FA), a qual traduz o 

número de células acumuladas de montante para jusante de uma determinada área de contribuição; CS 

corresponde ao tamanho da célula e s ao declive das células. 

De salientar, que no presente trabalho o fator LS foi estimado a partir do Modelo Digital do Terreno 

(MDT) (Figura 27), o qual foi elaborado com base a partir da de curvas de nível com equidistância de 10m. 

 

Figura 27. Modelação Digital do Terreno (MDT) PNSE.  

Após elaborado o MDT, para o cálculo do fluxo acumulado (FA) recorreu-se à extensão ArcHydro do 

software ArcGIS. De salientar, que para o cálculo FA foi previamente utilizada outra ferramenta do ArcHydro 

designada e flow direction (Anexo I). A etapa seguinte ao cálculo do FA correspondeu à determinação de um 
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valor normalmente designado de upper bound, de modo a não contabilizar o fundo dos vales (áreas de maior 

acumulação), os quais não têm relação com o comprimento das vertentes. Dos vários autores que salientam 

a necessidade de determinar o valor upper bound, nenhum descreve pormenorizadamente o método que 

utilizou para alcançar esse valor. Face a esta limitação, optamos por considerar orientações de Lastoria et al. 

(2008), o qual propõe um limite superior a 160 metros de comprimento de vertente.  

Em seguida, para o cálculo do declive das vertentes utilizou-se a ferramenta slope (Anexo III). 

Por fim, aplicou-se a fórmula anteriormente indicada através da ferramenta Raster Calculator, a qual foi 

aplicada da seguinte forma, surgindo o mapa do fator topográfico LS (Anexo III):  

Pow ([flowacc] * 20 / 22,13, 0,4) * Pow ((Sin ([declive] * 3,14 / 180) / 0,0896), 1,3) 

FATOR DE ERODIBILIDADE (K) 

Wischmeier e Smith, (1978) concluíram que alguns solos são mais facilmente erodidos que outros, mesmo 

que todos os fatores do processo permaneçam constantes. Essa diferença deve-se às propriedades 

inerentes ao solo, e é referida como a erodibilidade do solo, expressa pelo fator K (Lastoria et al., 2008; 

Wischmeier e Smith, 1978). Neste sentido, o fator de erodibilidade do solo (K) traduz a influência das 

propriedades no solo na resistência à erosão durante os eventos chuvosos.  

É, ainda importante referir que de acordo com Wischmeier e Smith, (1978)a determinação da erodibilidade 

do solo pressupõe o conhecimento das suas propriedades físico-químicas, mais precisamente dos seguintes 

fatores: percentagem de elementos grosseiros, teor em matéria orgânica da camada superficial e 

granulometria da terra fina (Lastoria et al., 2008; Wischmeier e Smith, 1978). 

Vários autores desenvolveram diferentes, e por vezes simplificados métodos de determinar o fator K 

(Lastoria et al., 2008). No presente trabalho, os valores da erodibilidade dos solos foram obtidos a partir da 

média aritmética dos valores propostos no trabalho apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pescas e 

Floresta referente à “Elaboração da Carta de Solos e de Aptidão das Terras da Zona Interior Centro” 

(2004), a partir da carta de solos à escala 1:100 000. De realçar, que para os afloramentos rochosos 

considerou-se as indicações de Pimenta (1998). 

Os valores da erodibilidade dos solos estão expressos no Anexo IV e devidamente representados 

espacialmente no Anexo V, na Figura 28 podemos observar os diversos tipos de solo existentes na área do 

PNSE. 
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Figura 28. Tipos de solo na área do PNSE. 

 

• FATOR DE COBERTURA DO SOLO (C) 

O fator de cobertura do solo (C) representa o efeito do uso e ocupação do solo na taxa de erosão, 

baseando-se num conceito de desvio em relação a uma situação padrão (solo nu). Desta forma, este fator 

depende da cobertura a que o solo está sujeito.  

O referido fator (fator C) foi calculado de acordo com as indicações de Pimenta (1998) a partir das cartas 

de ocupação do solo do PNSE à escala 1:25 000. De acordo com Pimenta (1998) os valores deste fator 

variam consoante a percentagem de área ocupada, devendo estes diminuir ou aumentar se esta cobertura é 

maior ou menor, respetivamente. A autora atribui um valor elevado a áreas onde o solo está 

completamente desprotegido (ex.: áreas ardidas com o valor 0,5). De salientar ainda, que no presente 

trabalho houve a necessidade de reclassificar as categorias indicadas na carta de ocupação do solo de 

acordo com o sistema de classificação proposto por Pimenta (1998). A representação do fator C encontra 

no Anexo VI. 
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4.4.4. Resultados 

Verifica-se que as áreas de maior suscetibilidade à erosão hídrica (Figura 29) - obtida pela combinação dos 

fatores R, K LS e C - coincidem com as áreas de maior altitude do PNSE, o que traduz a elevada influência 

da topografia na perda de solo por erosão hídrica. Enquanto as áreas mais planas do PNSE apresentam 

uma suscetibilidade reduzida.  

 

Figura 29. Suscetibilidade dos Solos. 

 

Ao longo do trabalho desenvolvido identificaram-se três limitações diretamente relacionadas com a 

aplicação do EUPS, designadamente (1) a dificuldade em obter dados cartográficos em formato digital, 

sobretudo em escalas de maior pormenor (escala 1:25 000), o que limita a eficácia do modelo EUPS ao 

tornar a sua aplicação bastante mais morosa; (2) o facto de a EUPS considerar cada fator de forma 

independente sem ter em conta as inter-relações não lineares que podem existir entre os vários fatores, e 

ainda, (3) no cálculo do fator topográfico (LS), a dificuldade em obter o método para definir o valor upper 

bound, de forma a não contabilizar o fundo dos vales (áreas de maior acumulação).  
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A principal limitação EUPS como método para avaliar o serviço de regulação da erosão é o facto de apenas 

indicar a suscetibilidade do solo. Aquando a avaliação do serviço regulação da erosão, por este ser definido 

como um bem/benefício para o ser humano, é também fundamental considerar as consequências diretas 

da perda deste serviço para a população, bens ou ambiente expressas em danos corporais e/ou prejuízos 

materiais e funcionais diretos ou indiretos, ou seja, é fundamental determinar o risco de erosão.  

4.5. Serviço Provisão de água 

4.5.1. Introdução 

A água como fonte e meio de vida entra na composição de todos os seres vivos, das rochas, solos e ar. Os 

ecossistemas estão inteiramente dependentes deste recurso para gerar e prover outros bens e serviços 

essenciais à vida humana (Pereira et al., 2009). Define-se por água doce a água que provém dos rios, lagos, 

aquíferos e a maioria dos lençóis subterrâneos, com uma salinidade próxima de zero (<500 ppm de sais). É 

geralmente resultante de um processo de precipitação ou degelo. Normalmente, agrupam-se as fontes e 

reservas de água doce em bacias hidrográficas que podem ser descritas como sendo a quantidade de água 

doce e o seu fluxo integradas nas regiões em que se encontram (Pereira et al., 2009). 

Dos vários ecossistemas, os ecossistemas de montanha, juntamente com a floresta, desempenham um 

papel fundamental na manutenção do ciclo hidrológico em função da elevada pluviosidade e do papel da 

vegetação na diminuição da velocidade da escorrência superficial, aumentando a capacidade de retenção 

hídrica dos solos e contribuindo para a recarga dos aquíferos. De facto, a intensidade de precipitação e a 

densidade de coberto arbóreo são ambos fatores determinantes na qualidade e quantidade de água doce 

provisionada. 

A água doce apresenta-se como elemento transversal e potenciador de múltiplos funções imprescindíveis à 

integridade dos ecossistemas e à vida humana, das quais se destacam a irrigação, o abastecimento às 

populações humanas e ao tecido industrial, o fornecimento para produção de energia renovável, o suporte 

das atividades piscatórias e das atividades de turismo e lazer.  

Neste contexto, avaliar a disponibilidade de água doce que provém dos ecossistemas naturais e, é 

transferida pelos recursos hídricos superficiais (rios, lagoas) e reservatórios subterrâneos (toalhas aquíferas) 

é fundamental para avaliar a capacidade de uma determinado ecossistema disponibilizar água para consumo 

humano.  
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Face à relevância dos recursos hidrológicos presentes no alinhamento montanhoso do PNSE, o qual é 

abrangido por duas bacias hidrográficas – bacia hidrográfica do rio Tejo e bacia hidrográfica do rio 

Mondego - e no qual nascem três importantes rios portugueses - o Mondego, o Zêzere e o Alva - é 

objetivo do presente trabalho avaliar a capacidade do PNSE fornecer o serviço de ecossistema provisão de 

água para uso doméstico. De facto, a utilização da água nas diversas atividades humanas depende da sua 

disponibilidade. A garantia de disponibilidade deste recurso é essencial para a viabilização e manutenção da 

produtividade das atividades que o utilizam (abastecimento doméstico, indústria, agricultura, lazer, pesca, 

etc.). Com base numa metodologia simplificada pretende-se identificar as áreas de captação de água 

(superficiais e/ou subterrâneas) localizadas dentro dos limites administrativos do PNSE, com a informação 

relativa ao volume de água m3 extraído dessas mesmas áreas de captação e por fim, identificar das áreas 

recetoras (e o número de habitantes) de forma a determinar a área de influência do PNSE em relação a este 

serviço.  

Perspetiva geral da disponibilidade de água em Portugal 

Em Portugal, a disponibilidade em quantidade e qualidade de água doce apresenta-se decisiva na condução 

do processo de desenvolvimento sustentável. No entanto, o crescimento da população e o 

desenvolvimento económico estão associados ao aumento dos consumos de água e à diversificação das 

utilizações, o que tem conduzido ao aumento do número de aproveitamentos hidráulicos, para produção 

de energia, abastecimento público e rega, entre outros. Os aproveitamentos hidráulicos alteram 

genericamente o regime hidrológico, e por sua vez a modificação do regime hidrológico conduz à alteração 

da velocidade e de profundidade de escoamento, do regime de transporte sólido e da morfologia do leito, 

da temperatura e da qualidade da água (Alves et al., 2002).  

No âmbito da elaboração do Plano Nacional da Água foi avaliada a quantidade de água doce resultante da 

queda pluviométrica em Portugal INAG (2002) tendo sido estimada em cerca de 92 km3 (média anual). 

Este valor de precipitação suporta a constituição de disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas 

que atingem, em termos anuais, cerca de 33 km3 e oito km3, respetivamente. A sua variabilidade espacial, 

pelo continente e pelas regiões autónomas, Açores e Madeira, é expressa no Quadro 6.  
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Quadro 6. Distribuição espacial dos recursos hídricos médios anuais 

Fonte: http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/pna/pdf_pna_v1/v1_c1_t01.pdf.  

Em termos de consumo, os valores mais elevados localizam-se nas bacias hidrográficas de maior área, Tejo 

e Douro. A maior procura potencial de água verifica-se nas bacias hidrográficas do Tejo e Douro, com 

cerca de 670 hm3/ano e 460 hm3/ ano, respetivamente (Pereira et al., 2009).  

4.5.2. Mapeamento do serviço provisão de água 

Numa primeira análise, e sendo objetivo do presente ponto avaliar a capacidade do PNSE fornecer o 

serviço de ecossistema provisão de água, considerou-se relevante identificar a existência de unidades de 

engarrafamento de água, bem como o volume (m3) de água mineral e de nascente extraído no Parque que 

se destina a estas unidades. De acordo com as informações disponibilizadas pela Direção Geral de Energia 

e Geologia e pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (antigo Instituto de Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade) atualmente existem as seguintes unidades de engarrafamento: Água da 

Serra da Estrela, Sete Fontes, Glaciar e Vitalis (Anexo VII e VIII). De facto, a presença destas três 

importantes unidades de engarrafamento no PNSE é indicativo da importância desta área em termos de 

provisão de água. 

Com base na cartografia digital fornecida pela Administração da Região Hidrográfica do Centro procedeu-

se às análises espaciais e estatísticas que permitiram obter informações referentes à captação de água 

(superficiais e subterrâneas)  no PNSE destinadas ao abastecimento público. 

A Figura 30 identifica a localização dos 162 pontos de captação de água destinados ao abastecimento 

público. Verifica-se que a maioria dos pontos de captação encontram-se localizados nas áreas de menor 

altitude do Parque (mais precisamente a norte e sudoeste do PNSE).  
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Figura 30. Localização das captações para abastecimento público na área do PNSE. 

Relativamente ao volume de água em m3/anual captado no PNSE, verifica-se que a escala de intervalo com 

maior predominância situa-se entre os 782 e 12412 m3 de água. Quanto à área do PNSE de onde é extraída 

mais água destaca-se na Freguesia da Nossa Senhora do Desterro, não obstante os valores elevados 

verificados na freguesia Ponte dos Juncais.   
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Figura 31. Volume anual captado (m3/anual). 

Em seguida, procede-se à identificação das áreas de recetoras (e respetivo número de habitantes) da água 

provisionada pelo Parque (Figura 31). Saliente-se que os dados disponibilizados permitiram fazer uma 

análise apenas à escala local, ao contrário do pretendido. Dos quatro concelhos identificados (Celorico da 

Beira, Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia) destaca-se o concelho de Seia com cerca de 45620 habitantes 

dependentes deste serviço de ecossistema. 

POPULACAO_SERV (∑ 
nºhab.) 

CONCELHO 
ABRANGIDO 

7446 Celorico da Beira 
11947 Gouveia 
1852 Oliveira do Hospital 
45620 Seia 

Quadro 7. População Servida por concelho (nº habitantes). 

Veja-se também a evolução do número de captações particulares licenciados entre os períodos de 1994 e 

2007 e 2008 e 2012. Com base na análise da Figura 32 verifica-se que a localização das captações 

particulares apresentam a localização das captações particulares apresenta um padrão geográfico (sobretudo 
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localizadas na área de menor altitude do Parque) idêntico ao das captações de água para abastecimento 

público. 

 

Figura 32. Captações particulares licenciados entre os períodos de 1994 e 2007 e 2008 e 2012. 

4.6. Recreio, lazer e turismo 

Os conceitos de recreio, lazer e turismo são conceitos distintos, assim sendo é importante distingui-los. O 

conhecimento do turismo tem registado uma evolução positiva e passou a interessar a investigadores de 

variadas áreas do saber (Tribe, 1997). Muitos investigadores consideram o turismo como um fenómeno, 

entre os quais, Tribe (2006); Mathieson e Wall (1982), no entanto para outros autores “o turismo não é um 

fenómeno nem um simples conjunto de indústrias” porque é uma atividade humana que envolve 

movimentos e comportamentos humanos, o uso de recursos, a interação com outras pessoas, economia e 

ambiente (Bull, 1995).  

Tribe (1997) rejeita o estatuto do turismo como disciplina e definindo-o como “conjunto de fenómenos e 

relações decorrentes da interação entre as áreas emissoras e recetoras, turistas, fornecedores de serviços 

turísticos, governos, comunidades e ambiente”. Esta definição revela as dimensões chave do turismo: as 
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relacionadas com os turistas (motivações, escolha, satisfação, interação); as que se relacionam com os 

negócios (incluindo Marketing, organização e planeamento das empresas de transporte, hospitalidade e 

recreio); as relacionadas com a comunidade anfitriã (incluindo perceções, impactos económicos, sociais e 

culturais); as que se relacionam com o ambiente anfitrião (incluindo os impactos ecológicos); as 

relacionadas com os governos anfitriões (incluindo medidas do turismo, políticas e planeamento); as 

relacionadas com os países emissores (incluindo efeitos económicos, ambientais e culturais) (Cunha, 2010). 

Na Figura 33 pode-se observar de forma sintética o sistema funcional do turismo. 

 

Figura 33. O sistema funcional do turismo. 

Fonte: Adaptado de Gunn, (2002). 

 

O turismo é, na sua essência, e na maior parte, uma forma de recreio que, por sua vez, deriva de tempo de 

lazer e apresenta uma perspetiva interdisciplinar. Dados os pontos comuns entre turismo e recreio, os 

conceitos de recreio, lazer e algumas atividades turísticas criam alguma confusão.  

Geralmente define-se lazer como sendo o tempo que a pessoa dispõe após suas obrigações profissionais e 

familiares, segundo Dumazedier (1998) lazer é “a atividade à qual as pessoas se entregam livremente, fora 
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das suas necessidades e obrigações profissionais, familiares e sociais, para descontrair, divertir, aumentar 

seus conhecimentos e a sua espontânea participação social, exercício livre e capacidade criativa”.  

Recreação normalmente define-se como um conjunto de atividades que quem dispõe de tempo livre 

durante o tempo de lazer. O Turismo implica necessariamente uma deslocação e o recreio pode ou não dar 

origem a uma viagem. 

4.6.1. Serviço de Ecossistema Cultural Recreio e lazer 

Os conceitos de "serviços culturais" e "bens culturais" são projetados para fornecer uma base para a 

compreensão dos benefícios humanos obtidos pelos ecossistemas (Church, Burgess e Ravenscroft, 2010). 

O recreio e lazer são considerados um serviço cultural uma vez que estes contribuem para o bem-estar 

espiritual e reflexão humana, sendo também um serviço não material obtido dos ecossistemas (Chan et al., 

2012). Este serviço pode ser definido como um conjunto de recursos que podem ser naturais (paisagem, 

fauna, etc.), bem como fabricados (trilhos, centros de informação, etc.).  

O recreio e lazer são reconhecidos como um dos sectores estratégicos para o desenvolvimento da região da 

Serra da Estrela, baseado em ótimas condições para atividades de turismo e lazer, como a paisagem, 

condições climáticas e uma única e diversificada paisagem. Para além da procura no Inverno, devido às 

condições meteorológicas e beleza natural, o Parque Natural da Serra da Estrela é também visitado no 

Verão, proporcionando outro tipo de atividades. O PNSE oferece um conjunto de atividades de recreio e 

lazer às quais se incluem a prática de desportos de montanha, caça e pesca desportiva, pistas de ski e 

snowboard, acompanhado de uma ótima gastronomia, hotéis e casas de turismo rural para alocar os seus 

visitantes. É geralmente reconhecido que a satisfação dos visitantes depende não só o preço (taxa de 

entrada, custos de viagem, etc.), mas também na qualidade do local, esta qualidade pode ser avaliada através 

de vários indicadores.  

As atividades recreativas em áreas rurais são cada vez mais importantes com o observado declínio de 

algumas atividades económicas tradicionais como a agricultura e outras indústrias. Estas atividades são 

também importantes para manter moradores locais e atrair visitantes. Recreação e lazer proporcionam 

muitas vantagens, tais como o exercício físico, experiências estéticas, estimulação intelectual, inspiração e 

outras contribuições para o bem-estar físico e psicológico das pessoas, constituindo um meio privilegiado 

de promoção dos recursos existentes e de revitalização do tecido económico e social local. 
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4.6.2. Metodologia  

Os SIG constituem importantes instrumentos de organização e análise de informação, sendo utilizados nas 

mais diversas áreas. Proporcionam ao utilizador a integração de informação georreferenciada num sistema 

informático, por ferramentas de análise, em função das necessidades do utilizador. O uso de SIG  é 

importante para recolher dados, realizar análises espaciais, mapear e quantificar os serviços de ecossistema 

(Chen, Li e Wang, 2009).  

Para mapear o serviço cultural do recreio teve-se em conta uma vasta recolha científica sobre as 

metodologias utilizadas. De seguida são apresentadas algumas metodologias propostas por diversos 

autores.  

Existe uma enorme diversidade de indicadores para mapear o recreio. Chen, Li e Wang (2009), num caso 

de estudo numa área montanhosa, em Tiantai County, localizado no leste da província de Zhejiang, na 

República Popular da China, para mapear o recreio usaram dados geoespaciais com os principais pontos 

turísticos e rendas anuais do turismo. 

Segundo Maes et al. (2012) o serviço de recreio pode ser mapeado tendo por base uma série de indicadores 

como o número de visitantes que anualmente visitam um local e infraestruturas para alocar esses visitantes. 

Num estudo à escala europeia a capacidade dos ecossistemas fornecerem serviços recreativos foi mapeada 

tendo em conta o grau de naturalidade, a presença de áreas protegidas, zonas costeiras, a qualidade das 

águas balneares e de acessibilidade para o local onde o serviço é prestado. A análise de dados populacionais 

permitiu estimar a qualidade da prestação do recreio para os cidadãos europeus.  

Noutro contexto, em desertos na Nova Zelândia, foram identificadas 4 características do deserto para o 

mapeamento do recreio: ausência de impacto humano, aspetos da floresta e vegetação, isolamento ou 

afastamento e a solidão. A extensão espacial do deserto para cada grupo de indicadores foi mapeada 

através de ferramentas SIG. Isto exigiu a construção de uma base de dados geográfica para a área de estudo 

e procedimentos de sobreposição espacial. A base de dados foi desenvolvida a partir de mapas de digitais 

de terreno à escala 1:250.000 e mapas do coberto vegetal. Cada componente do mapa foi representado por 

um mapa de coberto (uma camada de dados SIG) que contém o recurso geográfico representando cada 

item de purismo ou indicador (Kliskey, 2000) . 
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Os serviços culturais são difíceis de quantificar mas não deixam de ser muito importantes para as partes 

interessadas e, portanto, devem ser incluídos, a fim de fortalecer abordagens de suporte à gestão 

participativa. Esta relação pode ser representada visualmente por meio da utilização de SIG.  

As paisagens rurais constituem um bom exemplo de integração de múltiplas funções ambientais, sociais e 

económicas ao longo do espaço e do tempo (Fernandes, 2011). Em Portugal, a procura das áreas rurais 

para recreio e lazer é um fenómeno emergente e com tendência de evolução positiva, são indicadores desta 

tendência a crescente procura e oferta de alojamento turístico no espaço rural. 

Depois de um levantamento de metodologias utilizadas para mapear o recreio, definimos uma metodologia 

para mapear este serviço para o Parque Natural da Serra da Estrela tendo por vista a oferta e procura do 

serviço a uma escala local. A CAOP foi trabalhada no ArcMap® de forma a possibilitar a construção de 

um mapa com informação da oferta de estabelecimentos hoteleiros (hotéis e casas de turismo rural). Para 

esse feito foi adicionado um campo, com a informação do número de camas por estabelecimento hoteleiro 

à tabela de atributos da CAOP referente às freguesias pertencentes ao PNSE. Os indicadores utilizados 

para mapear a oferta deste serviço foram: 

- Número de camas de estabelecimentos hoteleiros (hotéis e casas de turismo rural-dados cedidos pelo 
Turismo da Serra da Estrela). 

- Número de unidades de restauração (dados fornecidos pelos municípios do PNSE). 

- Recursos hídricos para uso balnear (ICNF 2012). 

- Zonas de Caça Associativa (ZCA); Zonas de Caça Municipal (ZCM); Zonas de Pesca Desportiva (ZPD) e 
Zonas de Pesca Reservada (ZPR) – dados obtidos por ICNF. 

A cartografia referente à restauração foi construída através do mesmo método, utilizou-se para o efeito o 

indicador estabelecimentos de restauração por freguesia no PNSE. Os dados recolhidos do número de 

restaurantes por freguesia foram fornecidos pelos seis municípios pertencentes ao PNSE.  

Os mapas das zonas de caça e pesca desportiva, praticantes de ski e snowboard, afluência de trânsito à 

torre e participação em workshops s e percursos micológicos na área do PNSE foram construídos 

utilizando também o mesmo processo metodológico.  

O potencial da procura de recreio foi mapeado através dos seguintes indicadores: 

• Número de praticantes de caça e pesca desportiva por ano, dados obtidos através do número de 
licenças emitidas em 2011-2012 (dados facultados pelo ICNF); 
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• Número médio de praticantes de ski e snowboard por ano( 2011-2012), na principal pista de ski -a 
Estância Vodafone (dados cedidos pela empresa concessionária- Turistrela); 

• Número médio de praticantes de desportos de montanha por ano (2011) (dados cedidos pela 
empresa modelo, Adriventura); 

• Afluência de trânsito à Torre por dia e potencial anual (2009/2010) (dados contabilizados pela 
GNR da Covilhã); 

• Participação média em workshops e percursos micológicos (dados cedidos pela URZE e CISE).  

Como já referido, para todos os indicadores mapeados foi usada a mesma base metodológica variando 

apenas os dados por freguesia acrescentados à tabela de atributos. 

4.6.3. Resultados  

Oferta 

Como já referido, mapeou-se a oferta do serviço do recreio através dos indicadores supra mencionados. Na 

Figura 34 temos representado o mapa obtido para o número de camas das unidades hoteleiras e casas de 

turismo rural existentes nas freguesias do PNSE. 
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Figura 34. Mapa do número de camas de estabelecimentos hoteleiros (hotéis e casas de turismo rural) por freguesia no PNSE.  

Em geral, o PNSE apresenta uma distinta oferta de alojamento para acolher os visitantes de freguesia para 

freguesia. Verifica-se que a maior oferta centra- se no município de Celorico da Beira, freguesia de São 

Pedro. De seguida, as freguesias com uma maior oferta são: Gouveia (São Pedro); Sabugueiro; Seia e São 

Romão segundo a escala gradativa apresentada. Todas as restantes freguesias apresentam uma menor 

capacidade de alojamento. Uma parte das freguesias do parque não apresenta qualquer oferta hoteleira 

(observa-se a branco na Figura 34), tais como Alvoco da Serra, Valezim, Sameiro e Verdelhos. 

Contudo é de ter em atenção que estes dados do número de camas de estabelecimentos hoteleiros e casas 

de turismo rural cedidos pelo Turismo da Serra da Estrela podem apresentam algumas lacunas e 

desatualizações, são dados referentes ao ano 2012 e são atualizados consoante as licenças comunicadas 

pelos municípios e estes comunicarem ao Turismo da Serra da Estrela. 

A qualidade e a quantidade de oferta de alojamento aos visitantes são de extrema importância para o 

desenvolvimento económico local. A rede hoteleira é um dos pilares da oferta turística de qualquer destino. 
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Relativamente à oferta de restauração como podemos observar na Figura 35, nota-se que existem muitas 

freguesias que não apresentam qualquer unidade de restauração. Numa primeira análise, verifica-se que os 

municípios que oferecem maior oferta de unidades de restauração são Seia e Celorico (São Pedro). Logo 

em seguida, encontram-se Sabugueiro e Covilhã (São Martinho e Conceição). As restantes povoações 

apresentam uma menor oferta que varia de um a oito restaurantes por freguesia. Existe uma mancha 

considerável no PNSE sem qualquer unidade de restauração ou mesmo ausência de dados, sendo uma das 

limitações a ter em atenção. Uma rede de estabelecimentos de restauração é também decisiva para a 

imagem e qualidade do turismo.  

 

Figura 35. Mapa do número de unidades de restauração por freguesia no PNSE. 

Um destino turístico equilibrado é aquele que possui os diversos tipos de oferta que garantem a satisfação 

dos visitantes. A caça e a pesca desportiva vêm alargar a oferta no PNSE, sendo mais uma atração da Serra 

bem e também atividades de valor económico. 

As zonas de ordenamento cinegético dividem-se em Zonas de Caça Associativas (ZCA), Zonas de Caça 

Municipais (ZCM) e Zonas de Caça Turística (ZCT) (embora estas últimas não existam no PNSE). Esta 
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zonas são delimitada por uma determinada área, onde caçam respetivamente os caçadores associados 

(ZCA) e os caçadores que se candidatam através de inscrição prévia às jornadas de caça aprovadas no 

respetivo Plano de Exploração Cinegética (PAE) da ZCM, aprovado para a época venatória (Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), 2013). 

O levantamento das ZCA e ZCM na área do PNSE foi feito na base de dados do ICNF, podemos 

observar estas zonas nas Figura 36e Figura 37. 

 

Figura 36. Áreas das zonas de caça municipais existentes em cada freguesia do PNSE. 

 

Depara-se que as freguesias com maior área de caça municipal são Videmonte, Valezim e Vale de Azares. 

Cortes do Meio, Sameiro, Linhares, entre outras também apresentam uma área considerável. 
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 Relativamente às ZCA no PNSE (Figura 37), a freguesia que apresenta maior área em zona de caça 

associativa é Folgosinho. De um modo geral, nota-se que quase todas as freguesias a área das zonas de caça 

associativa são superior à municipal. 

,  

 

Figura 37. Áreas das zonas de caça associativas existentes em cada freguesia do PNSE 

Também foram identificadas as zonas de pesca desportiva e zonas de pesca reservada no PNSE através da 

base de dados do ICNF. É importante distinguir estes dois conceitos.  

As Zonas de Pesca Reservada são sujeitas a um regulamento próprio, estabelecido por edital, 

nomeadamente, o número diário de pescadores, os períodos, processos e meios de pesca, dimensões 

mínimas, número máximo de exemplares e os tipos de licenças especiais obrigatórias. As zonas de pesca 

reservada têm como objetivo racionalizar de uma forma mais eficaz a utilização de recursos aquícolas, só 

sendo permitida a pesca de carácter recreativo (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), 

2013). Por falta de informação estas zonas ainda não se encontram mapeadas. 
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As Zonas de pesca desportiva estão representadas na Figura 38. 

 

Figura 38. Mapa representativo das ZPD no PNSE. 

Relativamente às concessões de pesca desportiva, são zonas de regulamento próprio onde só é permitido a 

pesca recreativa, são geridas por entidades concessionárias, a quem o exclusivo de pesca é dirigido à 

Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e apresentado junto do 

ICNF. Podem requerer concessões de pesca Clubes ou Associações de Pescadores, legalmente 

constituídas, cujo objeto da agremiação contemple o exercício da pesca ou atividades relacionadas com a 

gestão/exploração dos recursos aquícolas.  

Os recursos hídricos existentes no PNSE e mapeados na Figura 2 são atrações turísticas para alguns 

visitantes. Destacam-se também as praias fluviais utilizadas para atividade balnear como é exemplo a praia 

fluvial de Loriga. De momento, este mapeamento não está completo devido a dificuldades de obtenção de 

dados. 
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Procura 

O recreio é pela sua natureza um dos principais vetores de desenvolvimento da Região Centro e em 

particular da Serra da Estrela. Pelos seus recursos naturais, valores ambientais e culturais é um potencial de 

atração de visitantes. Trata-se de um imenso espaço natural, seminatural e humanizado, com excelentes 

características para o recreio e os desportos de montanha, dotado de paisagens únicas em termos nacionais 

e europeus (ICN, 2000). Por este facto, a procura de atividades de recreio e lazer apresenta elevada 

expressão no PNSE, para demostrar o potencial da procura usou-se diversos indicadores já referidos 

anteriormente. 

Na figura 39 pretende-se representar os principais focos de atração/procura turística e número médio de e 

número médio de praticantes das diferentes atividades em 2011. Em seguida explicar-se-á um pouco 

melhor as várias atividades representadas. 

A procura por atividades como o ski e o snowboard, no Inverno, tem elevada expressão na Serra da Estrela. 

A Serra da Estrela é o único lugar no país onde é possível praticar snowboard e ski em condições naturais. A 

beleza da Serra principalmente nos meses frios quando esta fica coberta por um manto branco não é 

indiferente aos visitantes. Neste contexto, mapeou-se na Figura 39 o número médio de praticantes de ski e 

snowboard no ano de 2011, na principal pista da Serra da Estrela localizada na torre (20450 utilizadores). 

Os dados foram fornecidos pela empresa concessionária da estância de ski (Turistrela). Foram também 

identificados outros pontos de atração turística na Figura 39 a título de comparação com as atividades de 

montanha e rotas micológicas. 

São várias as empresas de turismo de montanha na área do PNSE, sendo cada vez mais procuradas pelos 

visitantes para atividades como passeios pedestres, visitas turísticas a espaços naturais e unidades 

museológicas, orientação, escalada, BTT, entre outras. De modo a representar as atividades de montanha, 

mapeou-se os dados obtidos por uma empresa modelo de turismo de Montanha, o número de praticantes 

em 2011 destas atividades. Os dados foram fornecidos pela Adriventura, empresa sediada na Covilhã. As 

atividades com maior procura nesta empresa foram os passeios pedestres, visitas turísticas a espaços 

naturais e unidades museológicas. Uma percentagem dessa procura foi por estrangeiros (17%), sendo a 

restante por portugueses. Na Figura 39 podemos ver o número medio de praticantes por ano (425 

praticantes) nesta empresa modelo. 
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O turismo micológico é também uma realidade na Serra, embora se encontre em expansão. Entidades 

como a URZE (Associação Florestal das Encostas da Serra) e o CISE (Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela) realizam anualmente workshops/encontros e percursos micológicos. A Figura 39 indica o número 

médio de participantes em 2011 por cada encontro micológico realizado. A participação média na URZE é 

cerca de 100 indivíduos e no CISE 25 indivíduos.  

 

Figura 39. Mapa de focos de atração/procura turística e número médio de praticantes das atividades/ano (2011). 

A atividade de maior expressão é de facto, o ski e o snowboard com um número médio de 20450 

praticantes em 2011, de seguida encontra-se atividades de montanha (valor médio de 425 indivíduos em 

2011). A participação em workshops/encontros micológicos no PNSE começa a ter alguma expressão, 

participação média de 100 pessoas nos eventos da URZE e 25 no caso do CISE.  

Outro indicador utilizado é o número médio de visitantes à torre em dias de significativa quantidade de 

neve (dias úteis e fins-de-semana), este mapeamento foi possível através de uma contagem média do 

número de viaturas ligeiras e pesadas, com uma ocupação média de 3 pessoas e 50 por viatura 

respetivamente, em contagens efetuadas em 2009 e 2010 pela GNR da Covilhã. 
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A Torre localiza-se no topo da imensa Serra da Estrela, no limite das freguesias de Unhais da Serra 

(Covilhã), São Pedro (Manteigas), Loriga (Seia) e Alvoco da Serra (Seia), sendo, por isso, pertence a três 

municípios: Covilhã, Manteigas e Seia. É o símbolo do segundo ponto mais alto de Portugal, situado a 

1993 metros. Deste grande miradouro tem-se uma vista maravilhosa sobre a paisagem de vales encaixados 

numa zona de contacto entre xisto e granito, recortados por diversos cursos de água. 

Na Figura 40 encontra-se representado o número médio de visitantes em viaturas ligeiras e pesadas ao 

Sábado/Domingo com quantidade significativa de neve. O número total médio de visitantes em viaturas 

ligeiras à torre ao sábado/domingo com neve, segundo a contagem da GNR da Covilhã, é em média 3000 

e em viaturas pesadas é em média 4000).  

 

Figura 40. Número médio de visitantes à torre (Sábado/Domingo) com significativa quantidade de neve. 
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Em dias de semana com significativa quantidade de neve o cenário é bastante diferente, em média diária 

visitaram a torre 600 pessoas em viaturas ligeiras e 500 em viaturas pesadas como podemos verificar na 

Figura 41. 

 

Figura 41. Número médio de visitantes à torre torre (dias de semana) com significativa quantidade de neve. 

 

Pretende-se confrontar estes dados com o número de dias de neve em fins-de-semana e dias úteis e obter 

um afluxo médio potencial de visitantes à torre. Contudo, de momento, ainda não possuímos esse 

mapeamento por fata de dados do número médio de dias de neve na Serra da Estrela.  

A caça e a pesca desportiva vêm alargar as opções de quem se desloca à montanha mais alta de Portugal 

Continental. De modo a identificar a procura por estas atividades representou-se em mapas o número de 

licenças emitidas na época venatória de 2011/2012, os dados foram cedidos pelo ICNF. Para a caça, só foi 

possível obter dados do número de licenças emitidas para as zonas de caça municipais, pois para as zonas 
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de caça associativas as licenças podem ser geridas e emitidas pelas associações, não conseguindo desta 

forma obter diretamente os dados através do ICNF. o caçador independentemente da região onde reside, 

poderá ser associado ou inscrever-se para caçar em qualquer zona do país, podendo o número de licenças 

não ser um bom indicador da atividade cinegética da região. Nas ZCA não existe um controlo direto pelos 

serviços pois a gestão é feita pela entidade gestora. 

Segundo o decreto-lei nº2/1011 de 6 de Janeiro, artigo 30.º, as ZCA são concessionadas por despacho do 

membro do Governo responsável pelas áreas da agricultura e do desenvolvimento rural a associações de 

caçadores com um mínimo de 20 associados.  

Já para as ZCM, o ICNF facultou os dados relativos ao número de licenças especiais de Jornadas de caça 

emitidas por zona na época venatória 2011/2012, entendíveis como número de licenças “diárias”, com 

início a 1 de junho de 2011 e término a 31 de maio de 2012, sendo estas as jornadas de caça efetivamente 

contabilizadas em cada ZCM. Segundo o artigo 26.ºdo decreto-lei nº2/2011 de 6 de Janeiro, as ZCM são 

criadas por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas de agricultura e do desenvolvimento 

rural, que define as condições da transferência de gestão. O exercício da caça nas ZCM está sujeito ao 

pagamento de taxas, cujo montante máximo é fixado por portaria. As ZCM são constituídas por períodos 

de 6 anos.  
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Figura 42. Número de licenças de Jornadas de caça emitidas por zona na época venatória 2011/2012. 

Não foi possível obter o número total de licenças para todas as zonas de caça municipais apenas para as 

identificadas na Figura 42. As freguesias com maior número de licenças emitidas são Valhelhas, Fernão 

Joanes e Vale de Azares.  

A pesca de carácter recreativo nas águas interiores, considerando a vertente lúdica e desportiva, é uma 

atividade de lazer com relativa importância em Portugal Continental, e que tem vindo a angariar novos 

praticantes, de forma diversificada (Ferreira et al., 2010). 

A pesca recreativa apresenta-se como uma opção de lazer, durante fins-de-semana e nas férias, 

principalmente para aqueles que vivem em centros urbanos e gostam de manter um certo contacto com a 

natureza. O mapa do número de licenças de pesca desportiva ainda não está terminado devido à 
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dificuldade de obter o número de licenças emitidas junto das associaões/clubes de pesca, o mesmo 

acontece com as ZPR.  

As Concessões de pesca desportiva são zonas geridas por uma Entidade Concessionaria (clube ou 

associação de pescadores, legalmente constituídos, ou câmaras municipais), a quem o exclusivo de pesca é 

atribuído por um período não superior a 10 anos, sujeitas a regulamento próprio, onde apenas é permitida 

a pesca desportiva..  

O PNSE possui uma diversidade de recursos turísticos de elevada atração para os seus visitantes tais como: 

as montanhas, a neve, a fauna e flora, a ecologia, o ambiente e o modo de vida dos seus residentes. A 

acompanhar os recursos temos as diferentes superestruturas como os alojamentos, a restauração, os 

comércios e outros serviços. 

4.6.4. Conclusões 

Há lacunas de conhecimento relacionadas aos serviços de ecossistema culturais, especificamente em 

recolha de dados e acompanhamento irregular de mudanças de definições diferentes no ambiente (Bullock, 

2005). 

De facto as principais limitações para mapear o recreio do lado da oferta e procura e outros serviços 

culturais prende-se à falta de dados e muitas vezes o principal obstáculo é a atualização dos mesmos que 

muitas vezes não é feita pelas entidades responsáveis limitando desta forma o seu tratamento e precisão. 
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