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1. PREÂMBULO 

 

Os incêndios florestais têm contribuído para a destruição, por vezes de forma 

irrecuperável, do património natural em vastas áreas do concelho, essas áreas com 

diversidade em recursos naturais, onde a floresta desempenha um papel importante na 

economia e qualidade de vida das populações locais que urge preservar. Só com uma 

intervenção na floresta, através do desenvolvimento e otimização de meios para a 

prevenção, deteção e combate de incêndios florestais poderá contribuir para a 

preservação e valorização do património florestal. 

A elaboração/revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) tem por missão definir as medidas necessárias à defesa da floresta contra 

incêndios, sendo um instrumento setorial de gestão territorial, com competências 

operacionais de planeamento, programação, organização e execução de medidas e ações 

de prevenção, pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas. 

As suas linhas orientadoras têm em conta os objetivos estratégicos definidos e 

quantificados no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), 

que passa por cinco eixos estratégicos: 

- Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

- Redução da incidência dos incêndios 

- Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

- Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

- Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz 

A elaboração do PMDFCI teve por base as características específicas do território do 

concelho de Valença, no que respeita nomeadamente às decorrentes da sua natureza 

florestal e rural, urbana e periurbana. As propostas de ação foram desenvolvidas de 

acordo com os objetivos e as metas preconizadas no PNDFCI e foram organizadas em 

função da melhor resolução dos problemas identificados neste concelho. 

A estrutura do PMDFCI adequa-se ao disposto na Portaria n.º 4345/2012, de 27 de 

março e ao “Guia Técnico para elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios”, apresentado pela ex-Autoridade Florestal Nacional (atual Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas) em abril de 2012, obedecendo à seguinte 

estrutura: 

- Caderno I – Diagnóstico (Informação Base); 

- Caderno II – Plano de ação e Caderno III – Plano Operacional Nacional (POM). 
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO CONCELHO DE VALENÇA 

2.1. Enquadramento Geográfico 

 

O Concelho de Valença localiza-se na Região Norte, no distrito de Viana do Castelo, na 

NUT III – Minho – Lima (área de 2219,29 Km²), representando aproximadamente 5% 

da área total do distrito e 0,5% da área total da região Norte (área de 21282,77 Km²) e 

14% do Vale do Minho (813,21 Km²). Com uma população residente de 14 127 

habitantes, em 2011. Está enquadrado, aproximadamente, na Latitude - 42°1'36.75"N e 

Longitude - 8°38'31.75"O. Este concelho faz fronteira com o concelho de Monção a 

Este, com o de Paredes de Coura a Sul e com o de Vila Nova de Cerveira a Oeste. A 

Norte, apresenta-se o Rio Minho e mesmo em frente de Valença apresenta-se a cidade 

de Tui. Está circunscrito ao Núcleo Florestal do Alto e Baixo Minho, Região Norte. 

Enquadra-se na Direção Regional Norte na Unidade de Gestão Florestal do Minho, 

segundo ICNF. A sua área aproximada é de 117 Km² (Quadro 1), de acordo com os 

dados do IGP – CAOP 2012 (Carta Administrativa Oficial de Portugal) e INE, 

dividindo-se por 11 freguesias (Carta 1), com a reorganização administrativa local. 

 

Quadro 1 – Áreas e população residente das freguesias do concelho de Valença 

DTCCFR Freguesia ÁREA 

(km²) 

População 

Residente 

(2011) 

160801 Arão 3,00 758 

160802 Boivão 7,79 239 

160803 Cerdal 20,86 1693 

160804 Cristelo Covo 3,66 965 

160805 Fontoura 9,13 751 

160806 Friestas 4,32 562 

160807 Gandra 10,64 1318 

160808 Ganfei 9,35 1296 

160809 Gondomil 10,0 301 

160810 Sanfins 8,50 163 

160811 S. Julião 5,49 363 

160812 S. Pedro da Torre 4,29 1267 

160813 Silva 5,39 260 

160814 Taião 8,68 153 

160815 Valença 2,51 3430 
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160816 Verdoejo 3,82 608 

Total do Concelho 117,43 14 127 

 

 

Fonte: INE, Censos de 2011  

PORDATA, Bases de Dados de Portugal 

 

No concelho compete ao ICNF, I. P. propor, acompanhar e assegurar a execução das 

políticas de conservação da natureza e das florestas, conforme definido no Decreto-Lei 

n.º 135/2012, de 29 de junho, através das competências atribuídas à Direção Regional 

das Florestas do Norte. 

 

Carta 1 – Enquadramento do Concelho de Valença 
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3. CARATERIZAÇÃO FÍSICA 

3.1.  HIPSOMETRIA  

 

A hipsometria é a interpretação do relevo através da marcação de zonas significativas 

quanto a aspetos morfológicos ou outros. A sua leitura simplificada pode ser feita 

através das classes altimétricas que definem intervalos de altitude. Assim, o Modelo 

Digital do Terreno (MDT) apresentado neste ponto foi elaborado com base nas curvas 

de nível, de 10 em 10 metros. Este apresenta uma variação entre a cota mínima de 0 m e 

a cota máxima de 780 m, como se confirma através da Carta 2, na qual a variação da 

altitude aumenta à medida que se estende para Este do Município. O relevo, com maior 

ou menor grau de acidentes morfológicos, determina situações ecológicas muito 

diferenciadas, caracterizadas pela distribuição irregular do solo (situações de eluviação 

e aluviação), da água (escoamento e acumulação), dos microclimas (avesseiros e 

soalheiros) e da vegetação (associações húmidas e secas). Por outro lado, a altitude tem 

uma grande influência na precipitação. Se o relevo for acentuado, induz ainda as chuvas 

de relevo ou de expansão adiabática, que ocorrem com frequência no nosso território. 

As diferentes situações criadas pelo relevo criam pontos dominantes com a abertura de 

larga vistas, zonas encaixadas entre vertentes, condicionam ainda a acessibilidade e 

alteram as perspetivas do terreno em termos de morfologia. Por estes motivos, o relevo 

é, em si mesmo, um mobilizador e, simultaneamente, um incontornável indicador do 

funcionamento ecológico da paisagem, sendo um dos principais fatores aquando a 

propagação de um incêndio florestal. Por sua vez, a vegetação, através da sua estrutura e 

composição, é outro fator que influencia o comportamento do fogo, uma vez que “as 

características do combustível florestal, físicas (quantidade, tamanho e forma, 

compactação, continuidade, densidade), químicas (humidade, composição) e térmicas 

(calor específico, poder calorífico) determinam as características de inflamabilidade e 

combustibilidade das espécies e dos ecossistemas que formam” (Botelho, 1993). 

Encetando agora a análise da morfologia do concelho de Valença, deparamo-nos com 

um cenário de dicotomia entre a parte ribeirinha e a parte de montanha. A parte 

ribeirinha estendida ao longo de toda a faixa norte do município apresenta-se como uma 

várzea bastante larga e que acompanha o percurso do Rio Minho, constituindo a sua 

margem esquerda. Na parte mais interior do município sobe-se gradualmente atingindo 

a cota máxima dos 780 metros na freguesia de Taião onde o concelho divide fronteiras 

com Paredes de Coura. Este ponto têm a denominação de Lagoas e conta com um marco 
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geodésico. Esta interrupção da acalmia plana da transição da zona da margem ribeira 

para a Zona montanhosa tem maior expressão nas freguesias de Boivão, Cerdal, Ganfei, 

Sanfins, Taião. É mesmo nas freguesias de Boivão e Gondomil que encontramos um 

corte mais profundo da paisagem com os Vales das Ribeira da Furna, Fervença, o 

Regato de S. Lourenço e, já na parte de freguesia de Gondomil, o Rio Manco. A linha de 

cumeada, que confere este corte abrupto paisagístico, estende-se do Monte de Faro em 

Ganfei, subindo e descendo em socalcos seguidos até ao Alto da Recosta e o ponto 

geodésico da Lagoa, descendo também desta forma na direção da Serra Pequena, Alto 

do Barranqueiro até ao Monte do Carvalho na freguesia de Fontoura. Esta forma de 

relevo é característica do modelado nortenho, denominada de “Teclado Minhoto” por 

Orlando Ribeiro, e consiste na abertura dos Vales dos principais rios minhotos Cávado, 

Homem, Lima, Minho que, em conjunto com socalcos dos montes em volta, formam 

um anfiteatro abrindo-se de montante para jusante das linhas de água. Na análise ao 

território verifica-se a dicotomia existente entre as zonas de várzea, mais planas e as 

zonas mais montanhosas. São as freguesias de S. Pedro da Torre, Arão e Cristelo Covo 

que apresentam declives mais suaves. As áreas com declive abaixo dos 8% corresponde 

a minoria das áreas de declive, sendo o município maioritariamente constituído por 

declives abruptos, acima dos 16%, zonas bastante dispendiosas para construção e que 

acarretam riscos geomorfológicos, como as derrocadas, e desabamentos ou mesmo 

solifluxões dados o caráter geológico da zona. A altitude influencia bastante a 

distribuição dos combustíveis, pois existem espécies que não se desenvolvem a partir de 

determinadas altitudes. No concelho de Valença, como a maioria das áreas florestais se 

localizam nas encostas, temos sempre uma grande abundância de combustível. A 

própria meteorologia é influenciada pela altitude, pois, à medida que vai aumentando a 

altitude provoca, em condições normais, uma diminuição da temperatura de 1 °C por 

cada 150 m. 

 

Carta 2 – Hipsometria do Concelho de Valença 
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3.2. DECLIVES  

 

O declive refere-se à inclinação da morfologia do terreno, constituindo um parâmetro 

que condiciona a ocupação humana no mesmo e a evolução de determinados fenómenos 

naturais e riscos mistos associados, como os incêndios florestais. A partir do mapa 

topográfico podemos determinar o declive segundo um método baseado em curvas de 

nível, na prática, é recomendado utilizar-se o máximo de 5 classes de declive. O declive 

condiciona fortemente as características de um incêndio, quanto maior for o declive do 

terreno, maior é a proximidade da chama relativamente aos combustíveis que se situam 

acima, numa progressão do incêndio em sentido ascendente. Também influência a 

propagação do fogo, pois declives acentuados proporcionam maior avanço (no sentido 

descendente). A importância do declive como fator determinante para a DFCI pode ser 

vista a três níveis distintos: relativamente a incêndios, em que o aumento do declive 

acentua fortemente a velocidade de propagação dos incêndios; na mecanização, em que 

o declive é um fator limitante da possibilidade de mecanização das operações culturais, 
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sobretudo no que se refere à preparação do solo para instalação de novas plantações e 

execução das faixas de gestão de combustível; e no que diz respeito à erosão, em que os 

declives acentuados, facilitam o escorrimento superficial da água da chuva, 

relativamente à sua infiltração no solo, favorecendo o transporte hídrico das partículas 

das camadas superficiais do solo. No que concerne à propagação dos incêndios, poderá 

dizer-se que esta é fortemente favorecida pelo declive, o que resultará do facto de 

declives acentuados conduzirem a: existência de uma maior continuidade vertical dos 

combustíveis, facilitando o pré- aquecimento das massas combustíveis situadas nas 

cotas superiores; ao aumento da velocidade de circulação e renovação de ar sobre os 

combustíveis, desenvolvendo-se mais facilmente uma coluna de convecção; e ao 

aumento da dificuldade de extinção do incêndios, diminuindo a capacidade de trabalho 

dos vários agentes que participam no combate. As condições morfológicas do concelho 

são de um modo geral desfavoráveis em termos de combate aos fogos florestais. Os 

espaços florestais ocupam maioritariamente zonas de encostas declivosas o que 

facilitam a propagação do fogo, dificultando o seu combate. A nível dos declives pode 

verificar-se que no concelho existem elevadas áreas com inclinação superiores a 20 

graus, que correspondem às encostas das freguesias de Sanfins, Gondomil, Boivão, 

Taião e Cerdal, estas últimas zonas de difícil acesso e são as que se apresentam mais 

distantes do núcleo urbano. Os menores declives situam-se nas margens do Rio Minho, 

Carta 3. 

 

Carta 3 – Declives do Concelho de Valença 
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O declive é um dos fatores que maior influência exerce na propagação de um incêndio 

florestal. 

Quando a progressão do incêndio se realiza em sentido ascendente, quanto mais elevado 

for o declive, maior será a proximidade da chama relativamente aos combustíveis 

florestais localizados a montante na vertente. A chama adquire maiores dimensões e a 

velocidade de progressão do fogo aumenta exponencialmente, agravando a 

probabilidade de ocorrência de incêndios florestais de grandes dimensões. 

Curiosamente, o declive do terreno praticamente não afeta a velocidade de propagação 

quando o fogo progride em sentido descendente. 

Os incêndios florestais em vertentes favorecem o aparecimento de fogos secundários, 

quer acima da frente da chama, provocados por material transportado por convecção, 

quer abaixo da linha de fogo, iniciados por material inflamado que se movimenta, por 

ação da gravidade, em direção à base da vertente. 

Ao longo das ravinas, forma-se muitas vezes uma coluna de convecção, que provoca o 

aumento da taxa de combustão. 
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Em vales estreitos, o fogo pode propagar-se de uma vertente para a outra por radiação 

e/ou projeção de material a arder. 

Todos estes fatores têm implicações ao nível da progressão dos incêndios e da definição 

de estratégia e seleção de recursos combate, devendo ser considerados na adequação de 

táticas, nomeadamente o emprego de meios aéreos, posicionamento dos meios e forças 

de combate no terreno e, especialmente, na opção da utilização de contra fogo. 

 

3.3. EXPOSIÇÃO SOLAR 

 

 As diferentes exposições ao sol geram microclimas distintos, determinantes no conforto 

bioclimático e na natureza da vegetação. Assim a exposição solar é um aspeto que 

contribui para a ocorrência de incêndios. O estudo da exposição das vertentes, no 

âmbito da defesa da floresta contra incêndios, torna-se importante na medida em que 

permite conhecer as vertentes que apresentam maior risco de incêndio florestal. As 

vertentes viradas a Sul aquecem mais rapidamente do que as orientadas a Este ou a 

Oeste, as quais são por sua vez mais quentes do que as viradas a Norte. Assim nas 

vertentes expostas ao quadrante Sul existem condições mais favoráveis para a 

progressão de um incêndio, na medida em que os combustíveis sofrem maior secura e o 

ar é também mais seco devido à maior quantidade de radiação solar incidente (AFN, 

2002). Nas vertentes inclinadas a Norte, os raios solares incidem tão obliquamente que 

se dispersam por uma área maior, e assim os solos recebem menos calor do que se 

estivessem virados a Sul, nos quais a radiação incide quase perpendicularmente ao solo, 

concentrando-se o calor numa área reduzida e consequentemente este torna-se mais 

intenso. Assim sendo, do ponto de vista do Risco de Incêndio Florestal, as vertentes 

viradas a Sul são mais suscetíveis da ocorrência de uma ignição, e uma velocidade 

superior de propagação dos fogos, pois os combustíveis existentes são mais secos e 

existe um reduzido teor de humidade. Analisando o mapa de Exposição solar do 

concelho de Valença verificamos que a maioria é de quadrante Oeste, o quadrante Sul é 

o segundo mais frequente. Assim, no que diz respeito à exposição do quadrante Norte, 

verifica-se que é o menos frequente no concelho. As exposições solares viradas a sul 

recebem maior quantidade de radiação solar, estando mais suscetíveis a propagação de 

um incêndio uma vez que existe uma maior dissecação do material vegetal. As 

exposições solares viradas a norte recebem menos radiação, apresentando maior teor de 

humidade do solo. No concelho de Valença verifica-se que predominam as exposições 
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viradas a Norte e a Oeste, representando cerca de 71% do concelho. As exposições 

viradas a Sul e a Este são pouco representativas, cerca de 27% do concelho. Cerca de 

2% do concelho apresenta áreas planas que se encontram permanentemente expostas ao 

sol, situando-se principalmente ao longo das margens do Rio Minho.  

 

Carta 4 – Exposições do Concelho de Valença 

 

3.4. HIDROGRAFIA 

 

Hidrologicamente o concelho encontra-se integrado na bacia hidrográfica do rio Minho, 

a parte ribeirinha estendida ao longo de toda a faixa norte do município, apresenta-se 

como uma várzea bastante larga e que acompanha o percurso do Rio Minho, 

constituindo a sua margem esquerda. Em termos de rede hidrográfica no concelho de 

Valença, a mesma é constituída por uma extensa rede de regatos, ribeiras e rios, esta 

rede está bastante repartida em linhas de água e ribeiras das quais destacamos a Ribeira 

do Bogalheiro, Ribeira de Boriz e Ribeira das Ínsuas que drenam a parte mais ocidental 
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(freguesias Fontoura, Silva, S. Julião e S. Pedro da Torre). Na parte mais Central temos 

as Ribeiras do Amião Pequeno e Amião Grande, Regato de Castanhal, Ribeira de Bade, 

Ribeira da Pedreira e, por último, a Ribeira da Veiga de Mira. Mais a Norte, as Ribeiras 

da Furna e o rio Manco. A densa rede hidrográfica existente apresenta “corredores” de 

vegetação ao longo dos mesmos, devido ao aumento da humidade nestas zonas, 

podendo estes “corredores” constituir material combustível para a ignição e propagação 

de fogos, no que respeita ao estrato arbustivo e subarbustivo. Por outro lado, 

proporcionam condições favoráveis para espécies folhosas de baixa combustibilidade, 

constituindo “barreiras” naturais à progressão do fogo. A rede hidrográfica local é 

essencial, na medida em que esta pode fornecer em casos de incêndios reservas de água 

para ser utilizada no combate dos mesmos, sendo a bacia do rio um importante “pontos 

de água” para o abastecimento de meios aéreos no combate aos incêndios florestais. 

Temos ainda a vantagem dos rios “minhotos”, no contexto português apresentarem-se 

como principal elemento diferenciador dos restantes rios do território nacional, com um 

elevado caudal, fruto das características climáticas, geológicas e orográficas. 

 

Carta 5 – Hidrografia do Concelho de Valença 
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A foz do rio Minho apresenta forte assoreamento a montante na zona de passagem do 

Ferryboat. O assoreamento no troço final do estuário do rio Minho é atribuído à redução 

da frequência e intensidade das cheias, com menor capacidade de expulsão das areias da 

embocadura, e devido à predominância das correntes de enchente e da agitação 

marítima, face às correntes de vazante (INAG, 1994). 

No rio Minho podemos considerar um local de Scooping para os aviões bombardeiros 

anfíbios, importa desde logo definir um conjunto de procedimentos, entre o Comando 

Nacional de Operações de Socorro (CNOS), Autoridade Marítima, os Comandos 

Distritais de Operações de Socorro (CDOS), as Autoridades locais competentes e o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) – Delegação do Norte e Douro. 

Assim, no espaço marítimo Minho-Lima (Capitania do Porto de Caminha, valida-se a 

informação que o estuário do rio Minho apresenta boas condições para operação de 

aviões bombardeiros anfíbios, com a posição aproximada de latitude: N 41º52’30’’ e 

longitude: O8º51’00’’. É utilizado pelos Canadair que operam em Portugal. Não tem 

problemas de maior mas merece a pena salientar a transparência da água, que transmite 



19 

 

a sensação de profundidade reduzida. Tem pouco tráfego, mas existem bastantes 

praticantes de “windsurf” e “kitesurf” no Verão e em dias ventosos. 

O rio Minho, desde a sua nascente em Espanha até à foz em Caminha e La Guardia, o 

rio Minho, com orientação Nordeste-Sudoeste, percorre cerca de 376 Km, 70 dos quais 

constituem o troço internacional do rio Minho. A sua largura média varia 

aproximadamente entre os 10m à entrada em Portugal e os 2Km na sua foz. Possui uma 

bacia hidrográfica com cerca de 17 100 Km² de área. O declive médio da bacia é de 

19,6%, com um caudal médio anual (m³/s) de 294,15, compreende uma precipitação 

média anual de 1708mm. 

O rio Minho é um Sítio com uma estrutura linear, sendo um dos rios menos 

intervencionados por grandes empreendimentos hidráulicos, ainda que seja afetado por 

variação de caudal, devido a descargas de barragens localizadas a montante (INAG, 

2000). 

 

Em termos climáticos, a bacia hidrográfica do rio Minho pode ser classificada como 

tendo um clima moderado atlântico, resultado da sua posição geográfica na fachada 

ocidental do Continente Europeu e proximidade do oceano Atlântico e da forma e 

disposição dos principais conjuntos montanhosos do noroeste da Península Ibérica. O 

verão é predominantemente influenciado pelas altas pressões do setor oriental do 

anticiclone sub-tropical (anticiclone dos Açores), que determinam a subsistência do ar, e 

consequentemente estabilidade atmosférica, tornando os verões amenos com 

temperaturas médias a rondar os 20ºC nos meses mais quentes (julho e agosto). No 

inverno, a deslocação do anticiclone subtropical para sul deixa a região aberta à 

influência dos sistemas frontais provenientes de oeste, responsáveis pela maior parte da 

precipitação que ocorre no noroeste de Portugal (CADC b, 2007). A nível de 

temperatura do ar, esta regista valores médios anuais entre 12,5 ºC e 15 ºC, registando-

se máximos e mínimos médios mensais entre os 21 ºC e 5 ºC respetivamente (Loureiro 

et al., 1986 in Bettencourt e Ramos, s.d.). Esta região tanto é varrida pelas frentes frias, 

como quentes, o que origina uma precipitação anual abundante em todas as estações 

(Vale do Minho Digital, 2012). A parte espanhola da bacia possui uma precipitação com 

um amplo intervalo de variação, oscilando entre 700 e 1.900 mm/ano, com influência 

direta do Atlântico e da própria morfologia da bacia (CADC b, 2007). A 

evapotranspiração anual é de 700 mm no litoral, 859 mm no interior (CADC b, 2007). 

Em relação à orografia, os alinhamentos montanhosos complementados a norte pelas 
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serras da Galiza que, bem perto do rio Minho, atingem proporções notáveis, formam 

uma cintura montanhosa responsável pela existência de um microclima em Monção e 

Melgaço, com reflexos no aproveitamento agrícola e vinícola (Vale do Minho Digital, 

2012).  

 

3.5.  SOLOS E APTIDÃO DA TERRA 

 

A bacia hidrográfica do rio Minho apresenta as principais caraterísticas litológicas da 

seção mais baixa da bacia de drenagem incluem granitos com orogenia hercínica e 

metassedimentos, formados essencialmente por rochas xisto-grauváquicas alternadas 

cobertos localmente por depósitos PlioQuaternários (Paiva et al, 1993, in Lyra, 2007). 

Os sedimentos do rio Minho são constituídos predominantemente por areia cuja 

composição é, essencialmente, quartzo e micas, sendo os principais minerais acessórios 

os feldspatos e os minerais pesados. O teor em matéria orgânica é bastante baixo, o 

caudal sólido transportado pelo rio Minho é estimado em 94.500 m³/ano (ARH do 

Norte, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima 2011) dos quais 15% 

são areias, o que permite a formação de ilhas e bancos de areia. 

Os solos da região de Entre Douro e Minho (EDM) resultaram, da desagregação das 

rochas existentes na área, nomeadamente dos diversos tipos de granitos, de rochas 

sedimentares xisto-grauváquicas e séries metamórficas derivadas, dos quartzitos e de 

rochas predominantes detríticas, quando sobre elas atuam processos de meteorização em 

consequência, não só de diversos fatores ambientais, dos quais se destacam o clima, o 

relevo e a vegetação, mas também da ação do homem. São as caraterísticas destes 

fatores ambientais, próprios de cada área, que condicionam a aparição de processos 

específicos que conduzem à formação de diferentes tipos de solos. De entre os vários 

elementos climáticos são a precipitação e a temperatura aqueles que maior influência 

exercem na evolução e na diferenciação de um solo. As caraterística topográficas das 

diferentes áreas do EDM, sobretudo as áreas de maior declive, podem propiciar a 

existência de fenómenos erosivos que, por sua vez, originam o aparecimento de solos 

pouco evoluídos e delgados do tipo cambissolos, litossolos e regossolos pouco espessos; 

as áreas mais planas, onde ocorre deposição de sedimentos, propiciam o aparecimento 

de solos mais espessos, por exemplo, do tipo fluvissolos, e as áreas cujo declive é 

intermédio podem dar origem a solos mais evoluídos do tipo cambissolos e regossolos 

úmbricos. As caraterísticas do coberto vegetal servem de interface entre a erosividade 
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da chuva e a erodibilidade do sol. Uma vez presente, a vegetação retarda a concentração 

da escorrência. O revestimento vegetal, sobretudo se for espontâneo, tem uma ação anti-

erosiva tanto mais intensa quanto mais completo e diversificado for, propiciando uma 

maior evolução e espessura do solo, a atividade humana através da pastorícia e das 

práticas culturais interferem na evolução do solo, provocando neste profundas 

alterações. O território de Valença carateriza-se pela existência de Cambissolos 

húmicos, xisto (associados a aluviossolos, com forte influência atlântica). 

 

A análise da Carta de Solos do Entre Douro Minho permite-nos concluir que mais de 

metade da área do EDM (69,5%) está ocupada por regossolos (45,6%) e antrossolos 

(23,9%), seguindo-se, em importância, os Leptossolos (17,3%) e os Cambissolos 

(10,7%). Os Fluvissolos Dístricos são pouco representativos. Nos úmbricos 

predominam os incultos com matos ou matas de caraterísticas diversas (pinheiro, 

eucalipto, mista de resinosas e folhosas, entre outras), enquanto que nos dístricos 

predominam as culturas arvenses de regadio ou sequeiro relativamente às matas e 

prados. Os Cambissolos são solos pouco evoluídos formados a partir de rochas não 

calcárias, que têm um horizonte câmbico e um horizonte de diagnóstico A úmbrico ou 

ócrico ou um horizonte A mólico que assenta sobre um B câmbico. 

As cartas de aptidão surgem a partir das cartas pedológicas, onde os solos são agrupados 

segundo caraterísticas, destinam-se ao correto planeamento do uso da terra, ajudando no 

processo de decisão de utilização da terra, permitindo um melhor e mais eficiente 

aproveitamento do solo. No caso concreto das Cartas de Aptidão da Terra de Entre 

Douro e Minho, foi utilizada uma classificação qualitativa – aptidão elevada (1), aptidão 

moderada (2), aptidão marginal (3) e sem aptidão (0) – e atual para as duas modalidades 

genéricas de uso: uso agrícola (A) e uso em exploração florestal e silvo – pastoril (F). 

As áreas com aptidão para a exploração florestal e/ou silvo-pastorícia dominam 

relativamente às áreas com aptidão para a agricultura. Dos 856 353 ha que 

correspondem à área total do EDM, apenas 39,8% da área possui aptidão para o uso 

agrícola, destacando-se a classe de aptidão moderada (A2) com 21,2%. As manchas que 

correspondem a este tipo de uso aparecem, sobretudo, na orla litoral e centro do EDM e 

coincidem com as manchas ocupadas pelos antrossolos cumúlicos e cambissolos 

dístricos e húmicos. As terras de uso agrícola com aptidão elevada (a1) correspondem 

apenas a 4,4% (37 378 ha), enquanto que as de aptidão marginal (A3) cobrem 14,2% 

(121 461 ha) da área total do EDM. 
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3.6. FORMAÇÕES LITOLÓGICAS E RISCO DE EROSÃO 

 

A área do Vale do Minho, localizada no noroeste português, e no extremo ocidental da 

Península Ibérica, situa-se na grande unidade morfoestrutural que é o Maciço Ibérico. O 

Maciço Ibérico é o afloramento mais ocidental no contexto do Orógeno Varisco 

Europeu, estendendo-se ao longo de 3000 Km e ao largo de 700 a 900 Km, desde a 

Península Ibérica até à Boémia (Polónia-Checoslováquia) (Dias et al., 1998). A 

Orogenia Varisca (ou Hercínica) desenvolveu-se ao longo de 100 Ma, iniciando-se no 

Devónico há cerca de 380 Ma e prolongou-se até ao Pérmico, há cerca de 280 Ma, 

podendo diferenciar-se a sua atuação em diferentes fases, as quais são responsáveis por 

toda a organização dos materiais geológicos existentes.  

 

O Maciço Ibérico corresponde assim a uma grande unidade constituída pelos 

metassedimentos precâmbricos e principalmente paleozóicos ante-mesozóicos, 

deformados e intruídos por granitóides, durante a Orogenia Hercínica no Paleozóico 

superior (Matte, 2001; Pérez-Estaún et al., 2004). Nesta região, os metassedimentos do 

Silúrico (440 a 410 Ma) estão profundamente metamorfizados e, geralmente, 

circunscrevem as intrusões graníticas e encontram-se intruídos por numerosos filões 

aplitopegmatiticos (Ribeiro e Moreira, 1986).  

 

Segundo Vera (2004) e seguindo essencialmente a proposta de Julivert et al. (1974), 

reconhecem-se no Maçiço Ibérico seis zonas morfotectónicas: Cantábrica, Astúrica 

Ocidental Leonesa, Centro Ibérica, Galiza - Trás-os-Montes, Ossa Morena e Sul 

Portuguesa. Esta caracteriza-se pelo carácter alóctone das unidades metassedimentares 

pré-mesozóicas, diferenciadas em Terrenos parautóctones e alóctones (Pereira et al., 

1992). O Terreno Parautóctone – Unidade do Minho Central, encontra-se separado do 

Terreno Autóctone pelo carreamento basal de Vila Verde (Pereira et al., 1992). A oeste 

de Vila Nova de Cerveira os afloramentos de metassedimentos são mais notórios, 

cobrindo grande parte da área, correspondem a uma faixa de terrenos compreendidas 

entre dois cizalhamentos dúcteis cartografados - o do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão 

e o de Vigo-Régua (Fig.1). A Unidade de Valença (Alóctone Inferior) ocorre na região a 

este de Valença, destacando-se duas faixas estreitas e alongadas, de direção NW-SW, 

que circunscrevem o granito de Monte de Faro, sendo que a mancha mais desenvolvida 

se encontra a SE do v.g. do Faro, assentando sobre ela, as povoações de Melim e 
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Quebrada (freguesia de Sanfins). Segundo Pereira et al., (1992), estas correspondem a 

um complexo filado- quartzoso com níveis de tufos vulcânicos, que se encontram 

instruídas por numerosos filões aplito pegmatíticos hiperaluminosos granítiferos. A 

maioria dos granitóides que afloram no norte de Portugal estão associados à terceira 

fase de deformação Varisca com instalação controlada por falhas tardi-hercínicas ou 

pela zona de cisalhamento dúctil, relacionada com essa fase de deformação e sublinhada 

pelo alinhamento Vigo–Régua ( Ferreira et al., 1987; Dias, 2001), com orientação 

Varisca NW-SE a N-S. A cadeia Varisca ibérica caracteriza-se por uma complexa 

associação de diferentes tipos e séries graníticas, resultado da sucessão de distintos 

ambientes geotectónicos (Dias e Leterrier, 1993), conformando as principais unidades a 

um empilhamento de escamas separadas por carreamentos. Com exceção do Maciço da 

Gandra, na região de Valença, cuja idade se situa entre o Pré-Câmbrico e Ordovícico 

(gnaisses ante-hercínico e/ou hercínico precoce), todos os granitoídes aflorantes podem 

ser incluídos no ciclo hercínico (Pereira et al., 1992) (Fig.1). Ocorrem diversas fácies 

com diferentes texturas, composição mineralógica e quimismo. O Maciço da Gandra 

caracteriza-se por apresentar rochas que exibem uma textura orientada com rumo 

sensivelmente Norte-Sul (Teixeira, 1956) (Fig. 1). Os restantes granitóides podem ser 

divididos em 2 grandes grupos: granitos de duas micas e granitos biotíticos com 

plagioclases cálcica e seus diferenciados (Pereira et al., 1992). Quanto à idade relativa, 

estão essencialmente representados granitóides sintectónicos relativamente a F3, 

apresentando deformação interna devido aos movimentos hercínicos, e granitoides mais 

tardios relativamente a F3, com destaque para o granito de Monção, de grão grosseiro a 

médio, porfiróide e biotítico (Pereira et al., 1992). Em síntese, esta região assenta num 

substrato com rochas predominantemente graníticas com idades entre os 290 e os 296 

Ma (Mendes, 2001; Mendes e Dias, 2003), excetuando-se os gnaisses da Gandra com 

cerca de 500 Ma, os quais correspondem às rochas mais antigas da região. O substrato 

Varisco está recortado por um sistema de falhas tardi-hercínicas, com orientação 

dominante NE-SW, que proporcionou a instalação de diversos filões (Pereira et al., 

1992), como os filões de quartzo e os filões aplito-pegmatíticos. Pelas minerações que 

comportam, alguns destes filões foram explorados, sendo de assinalar as minerações de 

volfrâmio, exploradas nas Minas da Chão do Virialho, em Taião. As rochas 

sedimentares são aquelas que têm menor expressão cartográfica no Vale do Minho. 

Correspondem aos materiais mais recentes, representados essencialmente por depósitos 

de terraço fluvial, depósitos estuarinos, lacustres, marinhos litorais, cordões dunares e 
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alguns depósitos de solifluxão periglaciar (Formação areno-pelítica de cobertura) 

(Pereira et al., 1992). Sob o ponto de vista cronostratigráfico estão referidos entre o 

Cenozóico indiferenciado, até ao Holocénico. 

 

Figura 1 - Extrato da Folha 1 da Carta Geológica de Portugal à escala 1/200000 

(Pereira, 1989); Legenda simplificada das litologias e unidades estratigráficas 

representadas no Vale do Minho. 

 

 

Os depósitos fluviais, presentes na região de São Pedro da Torre (Valença), Cornes 

(Vila Nova de Cerveira) e Monção, correspondem a terraços fluviais constituídos por 
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areias grosseiras e cascalhos, enquadrados entre o Pliocénico superior e Quaternário 

antigo. Os depósitos mais recentes (Holocénico), constituídos essencialmente por areias 

e areias limosas, acompanham, em geral, os canais atuais dos rios (Pereira et al., 1992), 

contribuindo para a formação das ilhas fluviais, caraterísticas desta zona (Fig.1). 

 

A equação universal da perda de solo integra diversos fatores, designadamente o 

coberto vegetal, o tipo de solo, o clima, a topografia e a ação humana. 

Para a determinação dos graus de risco de erosão, segundo uma classificação 

qualitativa, não são considerados elementos variáveis, como o coberto vegetal ou os 

impactos da ação humana, sendo igualmente excluídos o comprimento das vertentes e a 

erosão provocada pela mobilização e transporte de materiais do horizonte superficial 

resultantes do impacto da precipitação e escorrência das águas pluviais. Na metodologia 

adotada neste caso, o coeficiente de cálculo do risco de erosão do solo expressa a 

correlação da erodibilidade do solo e do declive médio das vertentes. 

A maioria do concelho de Valença, correspondendo a áreas de declives suaves a 

moderados, apresenta solos de reduzido risco de erosão (coeficiente 1). Os solos que 

possuem um elevado risco de erosão (coeficiente 3), correspondendo ao grau de risco 

que ocupa a segunda posição a nível de expressão territorial, surgem implementados 

principalmente nas áreas de maior altitude, onde se associam solos pouco desenvolvidos 

com a existência de declives pronunciados. Ocupam praticamente toda a área acima dos 

300m de altitude na freguesia de Taião.  

 

3.7. CARATERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO CONCELHO 

 

O comportamento dos elementos climáticos exerce uma influência por vezes 

determinante sobre a probabilidade de ocorrência de fenómenos potencialmente 

indutores de situações de risco, condicionando, nomeadamente, a sua dimensão, 

magnitude e recorrência. 

Segundo DAVEAU (1995), no Noroeste é decisiva a influência do Atlântico enquanto 

regulador do clima: “Portugal é uma região de transição entre o domínio atlântico e o 

domínio mediterrâneo, constituindo o Tejo, um limite pouco rígido entre os referidos 

domínios climáticos: o norte mais atlântico, e o sul mais mediterrâneo. Mas o noroeste 

está isento durante grande parte do ano das influências mediterrâneas, podendo aqui 

falar-se de um Portugal atlântico quase puro”. O Noroeste caracteriza-se por um clima 
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de feição atlântica, onde a temperatura média é menor, a amplitude anual inferior, 

comparativamente com o restante território de Portugal Continental, a temperatura de 

Verão moderada e a precipitação anual média geralmente superior a 1000 mm. 

O relevo desempenha, igualmente, um papel dominante nas diferenças pluviométricas 

regionais. Por efeito da já referida “barreira de condensação do Noroeste Português”, 

responsável pela ocorrência de importantes chuvas orográficas, nas vertentes ocidentais 

dos sistemas montanhosos os valores de precipitação são significativamente mais 

elevados, verificando-se valores de pluviosidade média anual próximos dos 2000 mm. 

 

O concelho de Valença insere-se numa região de transição das influências mediterrânea, 

atlântica e de altitude. Embora o território concelhio seja de pequena dimensão, 

evidenciam-se contrastes nas características térmicas e pluviométricas, assim como de 

outros elementos climáticos. No concelho podemos distinguir-se três zonas no espaço 

geográfico:  

• Uma zona de montanha com altitudes até os 780m que abrange a zona Sul do 

concelho, onde se verificam precipitações anuais de valores superiores a 2220 mm, 

temperaturas médias anuais de 12 °C, um número de horas de radiação solar a 

inferior a 2000 horas/ano e um número de dias de geada superior a 20 dias/ano.  

• Uma zona englobando as freguesias ribeirinhas a norte do concelho, que sofrem 

um efeito amenizador atlântico, cujas temperaturas médias anuais são superiores a 

14 °C, a precipitação varia entre 1400 e 1800 mm/ano, o número de horas de 

radiação solar é superior a 2400 horas/ano e com um número de dias com geada/ano 

entre os 10 e os 20.  

• Uma terceira zona do concelho abrange o restante território, ou seja, as 

freguesias situadas a Este do concelho, abarcando freguesias ribeirinhas e de menor 

altitude onde o efeito de continentalidade é menor, em que as temperaturas médias 

anuais variam entre os 12 e os 14ºC, a precipitação total anual varia entre 1800 e 

2200 mm, o número de dias de geada/ano varia entre os 10 e os 30.  

 

Com os dados obtidos através Carta de Solos e de Aptidão da Terra do Entre Douro e 

Minho (DRAEDM, 1995), no concelho de Valença predomina a zonas climática Terra 

Temperada Atlântica (Qa), com precipitação entre 2000 mm a 2400 mm e superiores a 

2400 mm. Nas zonas do vale do Rio Minho encontra-se a zona climática Terra 

Temperada Quente Litoral (Ql), com precipitação entre 2000 mm a 2400 mm. Refere-se 
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também a zona climática Terra Temperada Fria (F) que abrange a zona de Taião, com 

altitudes superiores a 700 m e precipitação superior a 2400 mm, Quadro 2, Carta 6. 

 

Quadro 2 - Caracterização das zonas climáticas homogéneas, quanto à temperatura e 

precipitação, referentes à área de estudo. 

Designação Altimetria (m) Temperatura (ºC) Precipitação (mm) 

 

Terra Temperada 

Atlântica (Qa) 

 

250 - 400 

 

14ºC <T ≤16ºC;t12 

<20ºC 

Qa1 – R> 2400 

Qa2 – 2000 <R≤ 2400 

Qa3 – 1600 <R≤ 2000 

Qa4 – 1200 <R≤ 1600 

Qa5 – 1000 <R≤ 1200 

 

Terra Temperada 

Quente Litoral (Ql) 

 

<250 

 

14ºC <T ≤16ºC;t12> 

20ºC 

Ql1 – R> 2400 

Ql2 – 2000 <R≤ 2400 

Ql3 – 1600 <R≤ 2000 

Ql4 – 1200 <R≤ 1600 

Ql5 – 1000 <R≤ 1200 

 

Terra Temperada Fria 

(F) 

 

600 – 700 a 900 - 1000 

 

10,5ºC <T ≤ 12,5ºC 

F1 – R> 2400 

F2 – 2000 <R≤ 2400 

F3 – 1600 <R≤ 2000 

F4 – 1200 <R≤ 1600 

F5 – R≤ 1200 

Fonte: AgroConsultores e Geometral (1995) 

Gisfor@Valimar 
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Carta 6 – Zonas Climáticas Homogéneas – Temperaturas do concelho de Valença 

 

 

A rede de estações meteorológicas existentes nas proximidades do concelho de Valença 

tem como principais deficiências a disparidade cronológica dos dados entre os 

observatórios, bem como a escassa duração de alguns períodos nos que se recolheram os 

mesmos. As observações dependem do IPMA, editadas em Normais Climatológicas de 

um determinado período de tempo. No que respeita à elaboração do plano de Valença 

recorreu-se à estação da Valinha, situada em Monção, Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Rede de Observatórios Meteorológicos 

Rede de Observatórios Meteorológicos 

Estação Longitude Latitude Altitude (m) Anos 

Valinha 

(Monção) 

8°23’ 42°04’ 80 23 
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3.7.1. TEMPERATURA DO AR 

  

A temperatura, quando alcança valores elevados, como sucede nos meses estivais, e 

como foi referido no estudo prévio do meio físico, pode contribuir para a ignição e 

propagação do fogo, ao produzir os seguintes efeitos: 

 Desidratação dos combustíveis que será maior quanto mais elevada seja a 

temperatura; 

  Aquecimento do solo, o que originará, por convecção, correntes ascendentes de 

ar. Estes efeitos terão tendência a ser mais incidentes nas horas de máxima 

insolação, isto é, nas primeiras horas da tarde e, pelo tanto, também será nestas 

horas o maior risco de incêndio. A temperatura do ar média mensal desde 2003 

até 2013 (gráfico 1), obtida através do SNIRH, na estação da Valinha, regista os 

valores mais elevados nos meses de junho a setembro, meses em que 

normalmente se regista um maior número de ocorrências de incêndios e uma 

maior área ardida, sendo a época denominada de Período Crítico segundo 

Portaria anual. 

 

Gráfico 1 - Temperatura do ar média mensal para o concelho de Valença (2003-2013) 
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Fonte: SNIRH, Estação da Valinha (Monção) 

 

Para os valores de temperatura média máxima foram utilizados os valores das Normais Climatológicas provisórias (1981 -2010) disponível no 

sítio da internet do IPMA, para o distrito de Viana do Castelo, uma vez que não foi possível obter dados para o concelho de Valença mais 

atualizados e de acesso gratuito, gráfico 3. 

 

Gráfico 2 – Dados das normais climatológicas (1967 - 1990) do Instituto de Meteorologia para a temperatura. 
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A análise do gráfico 2 evidencia que é nos meses de maio, Junho, julho e agosto que se verifica um aumento acentuado da temperatura, a qual 

estabiliza nos valores mais elevados nos meses de julho, agosto e setembro, diminuindo posteriormente em outubro. Assim, verifica-se a 

coincidência entre o período crítico para a ocorrência de incêndios, definido anualmente por Portaria, com os meses mais quentes no nosso 

concelho, exigindo a adoção de medidas de prevenção do risco, em especial o aumento da vigilância e da fiscalização no uso do fogo. Num ponto 

deste plano dedicado à análise das estatísticas e causalidade dos incêndios este assunto será mais aprofundado. 

 

 



32 

 

Gráfico 3 – Temperatura do ar, para Viana do Castelo (1981 -2010) 

 

Fonte: IPMA, I.P. 

 

Pela análise do gráfico 4, pode verificar-se que os maiores valores da temperatura 

máxima, encontram-se perto do 40 º C entre junho a agosto, altura do período crítico 

dos incêndios florestais, conforme análise do gráfico 1 e 2. 

 

3.7.2. HUMIDADE RELATIVA  

 

Pela análise do gráfico 3, podemos verificar que os valores mais baixos de humidade às 

9 horas e às 18 horas registam nos meses de maio, junho, julho e agosto, começando a 

aumentar a partir do mês de setembro. Assim conjugando estes valores com os da 

temperatura verificamos que o período com condições mais favoráveis para a ocorrência 

de incêndios florestais, temperaturas elevadas e pouca humidade, compreende os meses 

de junho, julho, agosto e setembro. 

 

Gráfico 4 – Humidade relativa do ar média mensal (%) às 9h e 18h (1967 a 1990) no 

concelho de Valença. 



33 

 

 

 

3.7.3. PRECIPITAÇÃO  

 

Pela análise do Gráfico 5, utilizando os valores das três estações referidas, verifica-se que nos meses de junho, julho e agosto registam-se os 

valores mais baixos de precipitação enquanto os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro registam valores mais elevados. A baixa 

precipitação registada nos meses de junho, julho e agosto, associado a temperatura elevadas e baixa humidade relativa do ar, estão criadas 

condições para aumento da propagação dos incêndios florestais e consequente aumento de área ardida nestes meses. A precipitação afirma-se 

como outra variável dinâmica condicionadora da frequência e propagação de fogos florestais, ocorrendo os seus picos nos meses de Inverno, 

contrariamente à elevação das temperaturas em período estival, Quadro 4. Assim sendo, nos meses de Verão a escassez de precipitação conjugada 

com a elevação das temperaturas coloca riscos e dificuldades acrescidos nos processos de prevenção e combate aos fogos florestais. Pois a 
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precipitação tem uma influência imediata sobre a humidade relativa e dos combustíveis mortos. E também ao nível das plantas, pois ao 

absorverem a água infiltrada nos solos, as plantas vão incorporá-la nos seus tecidos. No Município de Valença esta realidade também se aplica, 

verificando-se pelo estudo do Gráfico 4 que a precipitação média diminui gradualmente ao longo do ano até ao mês de Julho, que apresenta os 

valores mais baixos, por oposição aos meses que se seguem. 

 

Gráfico 5 – Precipitação média mensal (mm) para o concelho de Valença (1970-1990) 
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Gráfico 6 - Dados das normais climatológicas (1967-1990) do Instituto de Meteorologia para a Precipitação 

 

 

 

Pela análise do gráfico 5 verificamos que os meses de Julho e Agosto são os que registam valores mais baixos de precipitação e os meses de 

outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro os valores mais elevados. A partir de março os valores de pluviosidade registam uma gradual 

diminuição, muito embora não sejam raras as exceções a este padrão. 
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3.7.4. EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

Gráfico 7 - Precipitação anual e mensal (1952-1981) 

 

 

Os dados da evapotranspiração (Gráfico 7) foram obtidos através do programa ISAREG, e tratados no Microsoft Excel, o mês que mais se 

destacou em termos de quantidades foi o mês de Abril. A quantidade de evaporação tida em conta mede-se na estação meteorológica da Valinha, 

em Monção e depende do estado higrométrico e da agitação do ar. A evapotranspiração tem uma variação anual, com o máximo no Verão e o 

mínimo no Inverno, porque às temperaturas mais altas correspondem os maiores valores do deficit de saturação.  
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3.7.5. VENTO 

 

O vento constitui o fator que mais afeta a propagação dos incêndios florestais. O vento 

caracteriza-se pela sua velocidade e pela sua direção, mas qualquer destes parâmetros 

varia muito rapidamente no tempo, tornando este fator um dos mais difíceis de 

determinar ou de prever. 

Os ventos mais importantes para o comportamento do fogo florestal são os ventos locais 

e variam com a densidade do povoamento e a altura da copa das árvores. Nas áreas 

serranas, em virtude da variação das diferenças de temperatura e pressão entre a base e o 

topo das vertentes, no período diurno o vento sopra em sentido ascendente, e de noite, 

em sentido descendente. Também existe o regime de brisas e o próprio incêndio está na 

origem de ventos localizados, devido às massas de ar envolvidas no processo de 

combustão. 

Os ventos de leste são considerados os mais perigosos em relação aos incêndios 

florestais porque habitualmente são quentes e secos, apresentam grande intensidade e 

duração, podendo persistir por vários dias e até semanas, e frequentemente são 

acompanhados de rajadas violentas dificultando a utilização dos meios aéreos. 

A ação do vento faz-se sentir a diversos níveis: provoca a dessecação dos combustíveis 

facilitando a sua ignição, facilita a propagação ao fazer inclinar as chamas colocando-as 

em contacto com os combustíveis adjacentes, aumenta a oxigenação das chamas 

alimentando a combustão e facilita o aparecimento de focos secundários devido ao 

transporte de materiais em combustão. 

O vento condiciona a progressão do incêndio, influenciando a sua direção e velocidade. 

Conhecer as características dos ventos locais, acompanhar e, se possível, prever a sua 

evolução, permite-nos estimar o sentido de progressão do incêndio. 

 

Gráfico 8 – Frequência do Ventos por rumo (1967-1990) 
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No concelho, segundo a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA) ao longo do ano os ventos mais frequentes são os de Nordeste, 

Sudeste/Sudoeste, com uma percentagem anual de 308,7% e 521,2% respetivamente, 

verificando-se também ventos de Noroeste com uma frequência anual de 119,4%, onde 

a velocidade média anual atinge os valores mais altos, 129Km/h, Gráfico 8. Esta 

situação acompanha a orografia do concelho, onde as áreas de montanha possuem 

maioritariamente uma orientação Norte - Sul, criando condições favoráveis e contínuas 

de progressão dos incêndios. No período crítico para a ocorrência de incêndios, nos 

meses de Verão, são mais frequentes os ventos do quadrante Oeste, em especial de 

Sudoeste. No entanto, os ventos de Noroeste são os que apresentam maior intensidade. 

Esta situação associada a dias de temperaturas elevadas e humidades relativas baixas, 

representam um grande risco de propagação dos incêndios. Este risco aumenta quando o 

início do incêndio ocorre a Norte, o que atendendo à orografia do concelho, conduz na 

maioria dos casos a incêndios que progridem a grande velocidade de Norte para Sul.  
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Quadro 4 - Dados das normais climatológicas (1967-1990) do Instituto de 

Meteorologia para as médias mensais da frequência do vento. 

 

Mês 

N NE E SE S SW W NW C V 

                  

F V F V F V F V F V F V F V F V F Km/h 

jan 0.8 5.9 23.8 9.6 5.9 10.8 18.9 7.1 12.4 7.9 24.9 9.3 2.1 6.4 4.6 5.3 6.7 9.4 

fev 1.0 5.8 23.1 9.9 5.4 13.8 15.7 6.8 11.0 7.1 31.8 8.8 3.0 5.9 5.1 5.7 3.8 8.8 

mar 1.7 6.9 26.1 10.3 5.9 13.8 13.0 7.5 6.1 8.5 32.9 8.3 2.3 6.7 9.1 6.7 2.9 9.2 

abr 1.2 8.9 26.5 11.4 4.4 13.5 12.2 8.3 5.8 7.5 30.8 7.4 3.7 6.9 13.1 6.4 2.3 9.2 

mai 0.6 8.3 22.3 11.0 3.2 14.7 8.4 8.0 5.8 8.5 36.9 7.2 5.8 6.6 14.8 6.4 2.2 8.7 

jun 1.3 8.1 26.9 11.5 4.1 15.4 10.4 8.9 3.4 7.8 30.6 6.6 7.6 7.5 14.3 6.2 1.4 9.0 

jul 0.9 9.8 25.5 12.1 5.7 18.4 10.0 9.2 2.0 6.2 31.3 6.3 6.8 7.3 16.3 6.6 1.4 9.4 

ago 1.8 7.8 28.5 12.2 4.8 15.4 8.5 7.5 2.1 5.9 29.6 5.8 7.1 8.0 16.4 6.2 1.7 8.5 

set 0.9 8.4 27.2 11.1 6.1 13.3 10.8 8.0 5.1 7.5 33.1 6.1 4.7 6.3 9.7 5.1 2.4 8.6 

out 0.8 8.8 26.3 10.6 6.0 12.5 13.1 6.3 9.1 5.3 31.0 7.1 2.7 4.8 6.3 4.9 4.7 8.0 

nov 0.9 6.3 28.1 9.5 7.9 11.3 19.3 6.6 9.9 6.7 20.4 7.5 0.7 6.2 5.8 4.9 6.9 8.3 

dez 0.9 5.0 24.4 9.9 8.9 9.0 23.2 7.6 7.0 7.2 24.4 10.7 1.4 5.9 3.9 6.0 5.8 9.7 

ANO 1.0 7.5 25.7 10.8 5.7 13.0 13.7 7.5 6.6 7.2 29.8 7.5 4.0 6.9 9.9 6.0 3.5 8.9 

 

 

 

4. CARATERIZAÇÃO SOCIECONÓMICA 

4.1.  CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

4.1.1. População residente (1981/1991; 2001/2011) e densidade 

populacional (2011) 

 

A caraterização socioeconómica do concelho de Valença foi realizada com base na 

informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), referente aos 

dados comparativos dos Recenseamentos Gerais da População de 1981, 1991, 2001 e 

2011. 

 

Quadro 5 - População residente e Densidade Populacional do concelho de Valença
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Fonte: INE, 2011 

 

Âmbito Geográfico 

Área 

(km²) 

População Residente Taxa de Variação da Pop. 

Resid.(%) 

Densidade populacional (hab/km²) 

1981 1991 2001 2011 1981/1991 1991/2001 2001/2011 1981 1991 2001 2011 

Norte 21.285,8 

 

 3 472 715 3 667 529 3 689 682  5,61 0,60  163 172 173 

Distrito 2.218,2  250 059 248 392 244 836  - 0,67 1,43  113 112 110 

Viana do Castelo 319,0 

 

8109 83 095 88 631 88 725 2,58 6,66 0,11 254 260 278 278 

Valença  13 948 14 815 14 187 14 127 8,78 -4,23 -0,42 119,2 126,6 121,3 120,7 

APU – União e 

Freguesias de 

Valença, Cristelo 

Covo e Arão 

9,17 

 

 4722 5150 5153   
9,1 

0,06  40,4 44 44 

AMU – Verdoejo, 

Friestas e S. Pedro 

da Torre 

12,43 

 

 2741 2413 2437  -12 
 

0,99  23,4 20,6 20,8 

APR - União de F. de 

Silva e S. Julião, 

União de F. de 

Gandra e Taião, 

União de F. de 

Gondomil e Sanfins, 

Boivão, Ganfei, 

Cerdal e Fontoura 

95,83 

 

 7352 6624 6537  -9,9 -1,3  62,8 56,6 55,9 
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Segundo os resultados dos Censos 2011, o concelho de Valença tem 14 127 habitantes, o 

que corresponde a uma densidade populacional de 120,7hab/km². Ao longo do século 

XX, o concelho registou um decréscimo da população registada em menos 27118 

habitantes. Facto explicado pela saída de jovens das freguesias do concelho e pelo 

aumento da taxa de envelhecimento. 

Sendo Valença uma Vila fronteiriça, o centro urbano sofreu um aumento da população, 

traduzido numa procura de habitação e centralidade na deslocação ao emprego. Tendo 

em conta a localização geográfica do concelho a Este Monção, a Sul Paredes de Coura, 

a Oeste Vila Nova de Cerveira e ainda a ligação relativamente a curta distância a Viana 

do Castelo – Braga – Porto e Vigo, é servido por acessos rodoviários estruturantes com 

a A3 e a A28. Tem ainda ligação à linha ferroviária do Minho (Porto – Vigo e vice-

versa). 

Nos períodos intercensitários compreendidos entre 1981 e 1991, o concelho de Valença 

apresentou uma variação demográfica positiva e crescente, verificando-se, 

respetivamente, um aumento de 11% da população residente, já o período compreendido 

entre 1991 e 2001 houve um decréscimo da população de 6%. Já na última década 

abrangida pelos Censos 2011, entre 2001e 2011, houve um decréscimo de 0,6 no 

crescimento, inferior ao período anterior. Não obstante, esta situação é semelhante à 

evolução demográfica à escala do Distrito, onde a população residente tem vindo a 

diminuir progressivamente. 

A taxa de variação da população a partir do período censitário de 1991 registou valores 

negativos, com valores decrescente, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Taxa de variação da população residente (1981/1991/2001/2011) 

 

 

Relativamente à informação cartográfica da densidade populacional, verifica-se um 

aumento da população nas freguesias mais centrais, ou seja, nas áreas 

predominantemente urbanas (APU), segundo a divisão administrativa. A densidade 

populacional atinge valores compreendidos entre os 40 e os 44 habitantes por Km², 

contudo também se verifica um elevado número entre os 50 e os 60 habitantes por Km², 

nas freguesias denominadas como áreas predominantemente rural (APR). De 2001 a 

2011 houve um agravamento das assimetrias na ocupação o território, uma vez que se 

verifica uma diminuição da população a nível do território. 

 

Carta 7 – População Residente (1981/1991/2001/2011) e Densidade Populacional 

(2011) do concelho de Valença 
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O espaço rural é constituído maioritariamente pelos espaços florestais e matos, sendo 

importante salientar que a diminuição da população residente e o consequente abandono 

da propriedade rural, assumem significativas repercussões no decréscimo da gestão 

ativa e quotidiana das áreas florestais, bem como na perda da vigilância de proximidade 

assegurada pelas populações locais, nomeadamente pelos proprietários, condicionado 

ainda pela falta de cadastro florestal. 

Este cenário do aumento de territórios de baixa densidade e o abandono rural estende-se 

nas freguesias mais interiorizadas do concelho, Boivão, Sanfins, Gondomil e Taião. 

Sendo importante investir na sensibilização destas áreas no que concerne à aplicação de 

técnicas de gestão de combustíveis e o aumento do reforço de vigilância. 

Por outro lado verifica-se na área urbana, um aumento contínuo da densidade 

populacional, constata-se um incremento da utilização dos espaços florestais para 

atividades de lazer e desportivas, sobretudo de caráter desportivo, despoletando assim, o 

risco de ocorrência de incêndios florestais, bem como a vulnerabilidade face a este 

fenómeno.  

Estes espaços são particularmente sensíveis, requerem uma ativa estratégia de 
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prevenção, com reforço da vigilância e das ações de informação e sensibilização 

visando a correta utilização dos espaços naturais, sendo recomendável a instalação de 

sinalização de acesso condicionado no período crítico para a ocorrência de incêndios 

florestais. 

 

Quadro 6 – Taxas Demográficas, comparação Norte/Distrito/Concelho 

 Tx de 

crescimento 

efetivo 

Tx de 

crescimento 

natural 

Tx de 

crescimento 

migratório 

Tx bruta 

de 

natalidade 

Tx bruta de 

mortalidade 

Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

Longevidade 

Norte -0,57 -0,12 -0,45 7,8 9 118,9 48,0 

Minho-

Lima 

0,82 -0,50 -0,32 7,1 12,1 177,3 53,0 

Viana 

do 

Castelo 

275,5 0,19 -0,52 7,7 9,6 143,7 50,6 

Valença 119,0 -0,38 -0,42 7,9 11,7 173,7 50,8 

Fonte: INE, 2011 

 

Comparativamente com a região Norte, a NUT III, tal como o distrito e o concelho teve 

uma taxa de crescimento efetivo positivo. Relativamente à taxa de crescimento natural 

houve um decréscimo no concelho para saldo negativo. A taxa bruta de natalidade a 

nível regional, distrital e local apresenta saldo positivo, bem como um aumento da taxa 

bruta de mortalidade. O índice de envelhecimento no concelho em comparação com o 

distrito e a região norte apresenta valores mais elevados, facto explicado pelas 

tendências demográficas. 

O fenómeno de decréscimo continuado da taxa de natalidade e de aumento da esperança 

média de vida têm razões várias, de natureza cultural, social, económica e financeira. 

Em concreto, têm reflexos na adaptação de novos modelos de vida e de consumo, na 

produtividade e espírito empreendedor de economia, no tipo de equipamentos sociais 

que se tornam necessários, na estrutura da despesa pública e na sustentabilidade dos 

sistemas de segurança social. A taxa de natalidade passou de 28 nascimentos por 1000 

habitantes em 1935 para 9,5 em 2010, isto é, praticamente três vezes menor. Associado 

a esta redução no n.º de nascimentos, este o declínio do Índice Sintético de 

Fecundidade, que nos últimos se tem situado constantemente abaixo do limiar mínimo 

que permite a renovação das gerações (cerca de 2,1 filhos por mulher em idade fértil). A 

Esperança Média de Vida em Portugal era, em 1960, de apenas 61 anos para os homens 
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e 67 anos para as mulheres e 75 para os homens. O decréscimo da Esperança Média de 

Vida resultou, entre outras razões da melhoria das condições de vida, do progresso da 

medicina, da melhoria de assistência médica, do alargamento dos sistemas de proteção 

social, da alteração de hábitos alimentares e outros (Ribeiro, José Cadima, 2012). 

 

4.1.2. Índice de envelhecimento (1981/1991/2001) e sua evolução (2001) 

 

O envelhecimento demográfico é uma tendência notória, expressando a redução do 

número de habitantes com menos de 14 anos e ao aumento da população mais idosa. 

Não obstante, o grupo etário dos 25 aos 64 anos, correspondendo, grosso modo, à 

população ativa do concelho, apresenta uma variação positiva entre 1991 e 2011, ainda 

que entre 2001 e 2011 se verifique uma redução do ritmo de crescimento, Carta 8 e 

Quadro 8. 

 

Carta 8 – Índice de Envelhecimento (1991/2001/2011) e sua Evolução (2001/2011) 
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Quadro 7 – Índice de Envelhecimento, por freguesia (1991/2001/2011) 

Índice de Envelhecimento 

 (1991/2001/2011) 

Freguesia Ano 

1991 2001 2011 

Arão 78 131 177,1 

Boivão 212 341,6 303,7 

Cerdal 91 172,7 155,7 

Cristelo Covo 96 160,1 179,5 

Fontoura 104 142,8 164,2 

Friestas 123 183,1 183,5 

Gandra 77 118,3 141 

Ganfei 101 143,5 182,6 

Gondomil 157 525 455,6 

Sanfins 97 210,5 137,9 

S. Julião 98 164 187,2 

S. Pedro da Torre 128 154,3 219,9 

Silva 115 140,9 134,4 

Taião 110 222,2 268,8 

Valença 81 105,2 131,8 

Verdoejo 71 182,4 270,2 

Fonte: INE, 2011 

 

Quadro 8 - População por classe etária do concelho de Valença 

Ano Classe Etária 

0-14 15-24 25-64 >65 Total 

1991 2555 2128 6362 2103 13148 

2001 1858 1902 6403 2961 13124 

2011 1871 1442 7606 3208 14127 

Evolução de 

1991 a 2001 

-27,3% -10,6% 0,64% 41% 3,74% 

Evolução de 

2001 a 2011 

0,70% -24,2% 18,8% 8,3% 3,6% 

Fonte: INE, 2011 
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No concelho de Valença o Índice de Envelhecimento regista um agravamento desde 

1991. Em todas as freguesias há um aumento progressivo do Índice de Envelhecimento, 

desde 1991 a 2011. 

Esta evolução é acompanhada pela mudança de comportamentos em relação ao sector 

florestal. As gerações mais recentes não utilizam de forma tão generalizada a floresta 

para aproveitamento de recursos, não raras vezes desconhece a localização das suas 

próprias propriedades e, frequentemente é negligente em relação às necessárias ações de 

gestão. Não sendo alvo de operações regulares de limpeza, as parcelas florestais de 

proprietários absentistas constituem áreas de acumulação de combustível lenhoso. Esta 

realidade alerta-nos para a necessidade de desenvolver ações de sensibilização dos mais 

jovens, através das escolas ou mesmo de associações recreativas ou desportivas com 

interesse no espaço florestal. Determina também a necessidade de promover a gestão, a 

conservação e o aproveitamento dos recursos florestais de forma mais adequada à 

evolução socioeconómica. 

 

4.1.3. População por setores de atividade em 2011 

 

Em relação à distribuição da população por sectores de atividade em 2011, segundo o 

INE, verifica-se que o sector primário representa apenas 3%, sendo um dos concelhos 

do distrito em que este sector é menos representativo. O sector secundário representa 

32%, o terciário social 21% e o terciário económico 44% classificando-se como o 

principal empregador no concelho. 
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Gráfico 10 - População por setor de atividade económica do concelho de Valença 

 

Fonte: INE, 2011 

 

Carta 9 - População Residente por setor de atividade 
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No sector terciário é predominante o peso relativo do comércio por grosso e retalho, o 

emprego na administração pública, educação e serviços de apoio à coletividade, o 

emprego na hotelaria e restauração, as atividades imobiliárias e serviços prestados às 

empresas. A construção civil é um ramo com uma importância muito grande em termos 

de emprego no sector secundário, seguindo-se a indústria transformadora, o fabrico de 

material e transporte, Carta 9. 

 

4.1.4.  Enquadramento do Sector Agrário 

 

O sector agrário nos seus múltiplos aspetos, nomeadamente na estrutura das explorações 

agrícolas e na sua dimensão económica, na forma de utilização das terras, nos efetivos 

animais, nas máquinas e equipamentos, na mão-de-obra e população agrícola, nas 

características dos produtores agrícolas e na origem dos seus rendimentos, é um dos 

indicadores do desenvolvimento regional e concelhio. 

A agricultura em meio rural possui uma elevada importância, designadamente no que 

respeita à preservação do saber-fazer local, das tradições e da memória coletiva, bem 
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como da conservação do património vernacular relacionado com a atividade agro-silvo-

pastoril. 

A caracterização do sector agrário do concelho foi realizada utilizando por base a 

informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, referentes aos dados 

do Anuário Estatístico da Região Norte (AERN), 2012. 

 

Quadro 9 – Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 
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Superfície Agrícola Utilizada 

Terra Arável Culturas 

 Permanentes 

Pastagens 

permanentes 

 Superfície 

agrícola utilizada 

(SAU) 

por exploração (ha) 

SAU 

por unidade 

trabalho ano 

(ha) 

Blocos por 

exploração 

(N.º) 

Explorações 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Explorações 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Explorações 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Explorações 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Norte 5,8 4,3 7,55 110 578 644 027 77 615 187 375 95 943 218 545 37 832 229 897 

Minho-Lima 5,7 3,7 6,82 12 700 72 206 11 396 13 469 10 979 5 115 5323 52 959 

Viana do 

Castelo 

4,8 2,8 7,29 1465 7073 1400 2554 1297 497 470 3934 

Valença 3,7 2,4 6,47 723 2759 636 860 592 298 215 1569 

Fonte: AERN, 2012 

 

O número de Blocos com Superfície Agrícola Utilizada (SAU), em que se encontram fragmentadas as propriedades / explorações do Concelho, 

em 1999, é significativo (5386), o que corresponde a uma média de 6,91 Blocos com SAU / Exploração, significando que cada Bloco com SAU 

tem uma superfície média de 0,65ha. É no entanto de ressalvar, que este índice sofreu uma variação de 0,20 (positiva) na dimensão média de 

Blocos com SAU por exploração, em relação aos dados do (AERN) de 1989, o que traduz que naquela data, os Blocos com SAU / Exploração 

era de 8,01, cifrando-se a área média dos blocos em 0,45ha. Muito embora, se tenha registado, no último decénio intercensitário (1989 - 1999), 

um redução do valor médio do Bloco/Exploração, a propriedade agrícola (que já e de pequena dimensão), apresenta-se ainda, consideravelmente 

dividida. Algumas das razões, que se pensa, estarão na origem da intensa fragmentação, poderão prender-se com o fenómeno das divisões e 

partilhas por herança. A divisão de propriedade assume-se como um constrangimento ao desenvolvimento da atividade agrícola, pois inviabiliza a 

introdução de uma agricultura extensiva e mecanizada, obstando à rentabilidade de certas culturas, onerando consequentemente, os custos de 
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trabalho e aluguer de máquinas. Com dados mais atualizados, relativamente a 2012 temos presente 3,7 ha por exploração, não muito inferior ao 

número distrital. O número de explorações é de 723, tendo em conta que temos uma área de emparcelamento de 350 ha, dos quais 47 ha são de 

cultura de vinha, nas freguesias de Valença, Ganfei e Verdoejo e o Emparcelamento que liga Arão a S. Pedro da Torre, com 700 ha. 

Em Valença, as terras aráveis continuam a ser predominantes na utilização da SAU, pese embora tenham sofrido um decréscimo de 1923 ha em 

1989, para 1037 ha em 1999 e em 2012 apresentam valores como 860 ha e com culturas permanentes de 298 ha e zona de pastagens de 1569 ha. 

 

Quadro 10 – Explorações e SAU por área de exploração 

 Explorações SAU 

Área Total S/SAU Inferior a 

1 ha 

1 ha a < 

5 ha 

5 ha a < 

20 ha 

20 ha a < 

50 ha 

Superior 

ou igual a 

50 ha 

Total Inferior a 1 

ha 

1 ha a < 5 ha 5 ha a < 20 

ha 

20 ha a < 50 

ha 

Superior ou 

igual a 50 ha 

Norte 931 938 110 841 263 16 307 67 652 22 466 3 227 926 644 027 10 168 151 828 207 978 93 915 180 138 

Minho-

Lima 

100 300 12 757 57 2895 9024 591 83 107 72 206 1794 16 831 5003 2514 46 064 

Viana do 

Castelo 

10 543 1469 4 176 1160 102 18 9 7 073 117 2197 885 503 3 371 

Valença 4308 740 17 205 479 26 9 4 2759 125 827 218 288 1302 

Fonte: AERN, 2012 

A análise da evolução do perfil do produtor agrícola em Valença evidencia uma diminuição nas classes etárias mais jovens. O baixo grau de 

instrução, não obstante se ter verificado um sensível progresso no nível de ensino alcançado pelos agricultores, associado ao envelhecimento dos 

produtores, tem sido uma das principais causas da falta de renovação do sector agrário. Por outro lado, a falta de investimento em nova
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tecnologias leva a uma menor competitividade da empresa agrícola. Embora se afigure 

contraditório, a tentativa de tornar a atividade agrícola mais extensiva também exige o 

aperfeiçoamento de técnicas de produção. 

 

4.1.5. Taxa de analfabetismo (1991/2001/2011) 

 

Em relação à evolução dos níveis de instrução da população residente no concelho, fator 

decisivo na capacidade competitiva dos territórios, verifica-se uma melhoria 

significativa, que se concretiza no aumento da população com nível de instrução 

secundário e superior, com um incremento aproximado de, respetivamente, 74% e 

182%, no período compreendido entre 1991, 2001 e 2011. Assinale-se igualmente que a 

população sem nenhum nível de ensino sofreu uma redução, incluindo-se neste grupo as 

crianças com idade pré-escolar.  

 

Quadro 11 – Taxa de Analfabetismo, análise 1991/2001/2011 

Freguesia ANOS (%) 

1991 2001 2011 

Arão 11,62 9,53 4,71 

Boivão 21,35 16,96 10,76 

Cerdal 14,74 14,36 7,35 

Cristelo Covo 8,93 8,33 5,47 

Fontoura 8,74 9,73 4,80 

Friestas 8,70 9,07 3,13 

Gandra 10,46 9,40 4,52 

Ganfei 9,96 8,22 4,98 

Gondomil 18,85 18,29 13,07 

Sanfins 24,26 26,06 12,23 

São Julião 10,20 15,12 6,19 

São Pedro da Torre 10,06 6,77 3,94 

Silva 18,01 14,06 7 

Taião 29,94 20 9,86 

Valença 6,98 5,90 3,18 

Verdoejo 5,88 8,12 3,68 
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Carta 10 - Taxa de analfabetismo do concelho de Valença  

 

A percentagem de analfabetismo da população residente em Valença, no ano de 2011, é 

de 1,1%, percentagem inferior à média nacional (5,23%). A taxa de analfabetismo 

sofreu uma progressiva redução entre 1991 e 2011, tendo diminuído de 2,2% em 1991 

para 1,9% no ano 2000 e 1,1% em 2011. Este é um indicador de desenvolvimento ou de 

potencial desenvolvimento, que pode contribuir para a capacidade competitiva do 

concelho. 

A sensibilização para a multiplicidade de valências e funções do espaço florestal, bem 

como para a necessidade da sua gestão e proteção, já é efetuada em colaboração com os 

estabelecimentos de ensino básico e secundário. No concelho de Viana Castelo, através 

das várias entidades envolvidas na Defesa da Floresta Contra Incêndios, realizam-se já 

há vários anos diversas atividades de sensibilização florestal, as quais têm produzido 

resultados satisfatórios, particularmente ao nível da população escolar. 
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Quadro 12 - Nível de ensino no concelho de Valença 

Nível de Ensino (n.º de habitantes) 

Ano S/nenhum 1.º 

Ciclo 

2.º e 3.º 

Ciclo 

Secundário Superior TOTAL 

2001 1685 5448 2840 1257 400 11 630 

2011 324 2582 1381 650 353 5290 

Variação 

2001 -2011 

-0,81 -0,53 -0,51 -0,48 -0,12 -1,33 

 

 

5. ROMARIAS E FESTAS 

 

Com efeito, durante todo o ano, mas com especial incidência nos meses de Verão, 

ocorre um elevado número de festas e romarias, geralmente de carácter religioso, e no 

concelho de Valença essa prática não é exceção. 

Essa prática de atividades recreativas/culturais, muitas vezes desenvolvidas nas áreas 

florestais ou nas suas imediações, apresenta consequências, tanto positivas, como 

negativas para estes espaços. 

As consequências positivas relacionam-se com o efeito dissuasor quanto à eclosão de 

incêndios causados por atos criminosos e negligentes, ao mesmo tempo que a presença 

humana poderá ser importante na deteção de fogos. 

No que respeita aos efeitos negativos, poderá constituir um fator de risco, uma vez que a 

prática de determinadas atividades de lazer, como sejam a realização de fogueiras, ou 

culturais, por exemplo o lançamento de artigos pirotécnicos, poderão provocar o início 

de incêndios, para além da própria atividade de recreio poder constituir um fator de 

aumento das ignições por atos de negligência. 

 

Carta 11 – Romarias e Festas no concelho de Valença. 
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Neste momento, a prática do licenciamento e a utilização de foguetes devidamente 

autorizados tornou-se uma regra respeitada pelas confrarias, associações e outras 

entidades que promovem as festas e romarias. 

 

Quadro 13 – Romarias e Festas do concelho de Valença 

 

FREGUESIA FESTAS/ROMARIAS Dia 

Verdoejo 

Stª Marinha 12-13 Julho 

Sr. Passos   

S. Tomé 9-11 Agosto 

Friestas 
Sr. Aflitos Julho 

Mártir S. Mamede 14-17 Agosto 

Ganfei 

Stº Amaro 13-14 Janeiro 

Stº Teotónio 6-7 Junho 

Stª Rita 20-21 Junho 

Sr. Esperança Julho 

Sr Faro 14-16 Agosto 

Gondomil Stª Rita 19-20 Setembro 

Sanfins 
Sr. Ovídeo e S. Félix 31 Julho-1 Agosto 

Sr. Remédios 2-10 Maio 

Taião 
Sr. Socorro 28-30 Agosto 

S. Lourenço 8-9 Agosto 
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Boivão 
S.Bento 25-26 Julho 

S. Bartolomeu 23-25 Agosto 

Fontoura 

Srª Fátima 29-31 Maio 

S.Bento 13-15 Julho 

S.Gabriel  29-31 Agosto 

Cerdal 

Srª Fátima 9-11 Maio 

Sr da freguesia  10-11 Junho 

S.Teotónio e Stª Eulália 14-15 Junho 

S. Bento 17-20 Julho 

Sr. de Mosteiró 5-8 Setembro 

Cristelo Covo 

Srª Cabeça 14/abr 

Srª Fátima Abril 

Sr Aflitos Maio 

Stª Luzia 13/dez 

Silva 
S.Teotónio 13-15 Junho 

Srª Luz 21-23 Agosto 

Gandra 
Stº Amaro 10-11 Janeiro 

Stº António e Srª Fátima 17-19 Agosto 

Valença 

S. Teotónio 17/fev 

Sr. Esquecidos 16-19 Julho 

Sr. Saúde 1-3 Agosto 

S. Pedro da 
Torre 

Srª Fátima 23-24 Maio 

S.Pedro e S.Teotónio 26-29 Junho 

S.Julião S.Sebastião 7-9 Agosto 

 

6. CARATERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ZONAS 

ESPECIAIS 

6.1. Uso e Ocupação do solo 

 

A cartografia da ocupação do solo reveste-se da maior importância na avaliação da 

distribuição espacial do risco de incêndio florestal, não só por permitir identificar as 

principais áreas de ocupação por matos e florestas e os usos adjacentes a estes 

polígonos, mas também por possibilitar a análise correlacionada com outros fatores 

condicionantes da suscetibilidade. 

Deste modo, a escala e o grau de desagregação das classes de uso do solo devem ser 

cuidadosamente considerados na escolha da cartografia de ocupação do solo que servirá 

de base ao cálculo da suscetibilidade. Porém, nem sempre a cartografia de base 

disponível cumpre os critérios ideais, sendo necessário ponderar cuidadosamente os 

fatores que mais influenciam o seu rigor e a sua adequação à produção de cartografia de 

risco. Considerando os objetivos expostos, foi decidida a utilização dos dados mais 

recentes, constantes da Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2009, produzida pela 

Escola Superior Gallaecia. 
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De modo muito sistemático, a análise da ocupação e uso do solo de Valença, em 2009, 

permite-nos verificar que as alterações na ocupação e uso incidiram fundamentalmente 

ao nível das áreas agrícolas para incultos, urbanos e povoamentos florestais de folhosas, 

dos povoamentos de folhosas autóctones para eucaliptais e registando-se, igualmente, 

um aumento significativo da área de incultos, e a consequente transformação desta área 

para área degradada, muito condicionada pelos incêndios florestais e pelo abandono da 

atividade agrícola. 

O concelho de Valença segundo a Carta de Ocupação do Solo de 2009 (Quadro 14) é 

um território cuja ocupação é notoriamente diversificada, no entanto, apresenta-se com 

algumas categorias com maior evidência. O tecido urbano [U] representa 28,3% da área 

total do concelho. Os matos e incultos [I] representam 21,7%, sendo compostos na sua 

maioria por vegetação arbustiva baixa e algumas pastagens naturais pobres [II] e por 

pinhal degradado ou de transição (6,5%) [IP], o que implica um cuidado mais rigoroso, 

no âmbito da definição do Plano de Ação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. 

As culturas agrícolas [C] ocupam cerca de 2622,8 ha, ocupando a zona mais baixa, 

principalmente ao longo do rio Minho e que correspondem Às áreas de menor declive e 

de maior aptidão agrícola. 

No espaço de meia encosta e nos solos mais profundos, em zonas com aptidão para a 

floresta ou nas zonas que não sofreram o flagelo da elevada recorrência dos incêndios 

florestais, localizam-se povoamentos florestais, ocupando cerca de 64,9%.  

A superfície florestal em 2009 vê-se incrementada pelo grande aumento do pinhal 

regenerado resultante dos Grandes Incêndios Florestais de 2005/2008, sendo assim o 

espaço florestal (superfície florestal e incultos) do concelho ocupa a grande parte do 

território. 

 

Quadro 14 - Ocupação do solo por freguesia (ha), 2009 

Freguesias Área da 

freguesia 

(Km²) 

Áreas 

sociais 

Agricultura Floresta Incultos Improdutivos Superfícies 

Aquáticas 

Friestas 4,32 80,3 114,4 226,2 80,1 24,2 0 

Gondomil 10,0 74,6 221,6 440,6 167,2 122,3 0 

Sanfins 8,50 19,5 71,9 387,9 111,2 105,8 0 

Boivão 7,79 15,7 104,6 475,4 538 153,5 0 
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Cerdal 20,86 385,1 352,2 1245,6 207,1 41,5 4,1 

Fontoura 9,13 214,7 238,8 618,8 129,4 15,2 5,7 

Verdoejo 3,82 122,3 149 336,2 63,5 4,1 0 

Ganfei 9,35 235,4 337,6 485,7 92 10,6 98,4 

Gandra 10,64 373,2 234,2 543,2 234,8 73 0 

S. Julião 5,49 42 161,9 443,2 79,7 0,9 0 

Cristelo 

Covo 

3,66 41,5 121,1 85,6 33,6 6,9 72,7 

Valença 2,51 925,3 59,1 77,5 40,8 7,2 8,7 

S. Pedro 

da Torre 

4,29 201,5 193,9 456,1 130,4 11,2 0,7 

Silva 5,39 36,1 100,3 80,2 47,8 4,5 0 

Taião 8,68 22,7 88,6 460,7 147,4 69,9 0 

Arão 3,00 36,6 73,6 130,9 67,4 0 5,6 

 

Carta 12 – Ocupação do Solo, concelho de Valença (CLC 2009) 
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6.2. Povoamentos Florestais 

 

A espécie florestal predominante é o Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), seguida pelo 

Eucalipto (Eucalyptus globulus). O Pinheiro-bravo é uma espécie de fácil adaptação, 

extremamente tolerante, resistente à seca e desenvolve-se facilmente em solos pobres 

em nutrientes e pouco profundos. A decomposição das suas agulhas origina um 

substrato ácido, ao qual se adapta um variado tipo de flora: Ulex europaeus (Tojo arnal), 

Cytisus scoparius (Giesta), Erica spp. (Urzes), entre outras espécies, Carta 14. 

Devido ao pastoreio e à constante desarborização provocada pelos cíclicos fogos 

florestais que se apresentam com elevada frequência no território, as espécies que 

compõem a classe dos matos vêm substituir os povoamentos florestais. Por outro lado, 

devido aos incêndios existem espécies invasoras lenhosas, mais adaptadas ao fogo - 

pirófitas - cada vez mais presentes no território, o que implicará a sua necessária 

erradicação ou controlo. 

No Concelho de Valença existem dois Perímetros Florestais nomeadamente, perímetro 

florestal da Boalhosa, e Perímetro Florestal de Vieira e Monte e Castro. Nestes 

perímetros florestais o Regime Florestal designa-se parcial, ou seja, Regime Florestal 

aplicado em áreas não pertencentes ao domínio do Estado em que a existência da 

floresta é subordinada a determinados fins de utilidade pública. A restante área está 

distribuída por inúmeras propriedades de pequena dimensão.  

 

Carta 13 – Perímetros Florestais – regime florestal, concelho de Valença 

Carta 14 – Povoamentos Florestais por freguesia, no concelho de Valença 
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O concelho de Valença tem uma área de 11 790 ha, uma área de Regime Florestal que 

totaliza 3241,7 ha, representa 27,7% da área total concelhia, de acordo com o PDM em 

vigor (PDM, 2010). 

 

Quadro 15 – Uso Florestal 

 Área (ha) 

Área Florestal 6255,39 

Regime Florestal 3504,4 
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Quadro 16 - Ocupação por categoria do espaço florestal 

 RESINOSAS (ha) FOLHOSAS (ha) Outras Espécies 

Florestais (ha) FREGUESIAS Pinheiro Bravo Outras Eucalipto Carvalho Outras 

Arão 4 0 0,5 16,2 65,9 69,7 

Boivão 184,3 13,6 35,6 0,5 0 92,7 

Cerdal 370,6 0 76,9 62,2 62,8 421,3 

Cristelo Covo 2,8 0 5,5 38,8 20,38 102,7 

Fontoura 154,5 0 114,7 21,3 21,7 315,4 

Friestas 61,9 0 19,4 17,49 28,8 104,4 

Gandra 63,3 0 229,5 22 42,5 233,4 

Ganfei 73,6 104,5 96,7 4 63,3 296,4 

Gondomil 322,9 0 18,7 39,72 12,7 153,1 

Sanfins 26,4 56,08 87,6 39,59 2,4 72,3 

S. Julião 155,1 0 43,4 7,4 14,7 169,7 

S. Pedro da Torre 177,5 0 103,1 43,7 57,6 193,3 

Silva 85,2 0 1,3 2,3 4,7 92,3 

Taião 155,9 24 119 17,55 3,9 97,3 

Valença 12,7 0 7,5 0 32,3 77,3 

Verdoejo 37,8 13,5 14,6 11,2 14,9 139,7 

TOTAL 1888,5 211,68 974 343,95 448,58 2631 
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6.2.1.  Evolução da ocupação florestal 

 

Quadro 17 - Distribuição das Espécies Florestais de Valença 

 

 

 

 

Entende-se por povoamento florestal a mesma definição de floresta, mas excluindo os 

terrenos correspondentes a cortes únicos, povoamentos ardidos e áreas de regeneração. 

Terreno onde se verifica a presença de árvores florestais que tenham atingido, ou pelas 

suas caraterísticas ou forma de exploração venham a atingir, uma altura superior a 5 m, 

e cujo grau de coberto (definido pela razão entre a área da projeção horizontal das copas 

das árvores e a área total da superfície de terreno) seja maior ou igual a 10% (6.º IFN). 

A mancha florestal mais densa e homogénea do município de Valença localiza-se nos 

baldios de Chamosinhos, nos baldios da Silva, nos baldios de Gondomil e em áreas 

alugadas ao grupo Portucel/Soporcel, como no Monte do Faro, o eucaliptal de 

eucalyptus nitens e ainda o denominado – “Pomar de Produção de Semente”, na 

freguesia de S. Pedro da Torre, no lugar de Chamosinhos. 

À semelhança do que se passa em grande parte da metade norte do país, o pinheiro 

bravo ocupa um particular lugar de destaque, com um total de 3028 ha de área total 

florestal. A mistura entre pinheiro e eucalipto, outra realidade cada vez mais presente no 

nosso país, representa um total de 554 ha. Com 2810 ha surgem os povoamentos de 

eucaliptos e folhosas diversas, deixando a larga distância os povoamentos de carvalhos, 

para além destas espécies surgem outras folhosas. 

Em concordância com a análise da Carta 14, a área Este e SE do município é a que 

suscita maior preocupação na prevenção e combate aos incêndios florestais, na medida 

em que apresenta maior área florestal.  

 

Desde 1990 que em Portugal Continental verifica-se um aumento substancial da área de 

eucalipto e o concelho de Valença não é exceção, onde se verifica um aumento em 

quase todas as freguesias e um decréscimo da área de pinheiro bravo, a par de um 

decréscimo da área de folhosas, num primeiro período, com uma ligeira recuperação 

entre 2000-2004, contudo em 2005 foi um ano de um elevado número de incêndios e 

área ardida no concelho. 

Área florestal (ha) Eucalipto 
 Pinheiro bravo (ha) 

Folhosas 
Diversas 

 Eucalipto (ha) 

Pinheiro 
Bravo (ha) 

6492 554 2810 3128 
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O aumento da área de eucalipto em detrimento da área de pinheiro bravo deve-se em 

grande parte à sua superior capacidade regenerativa após incêndio, em comparação com 

o pinheiro bravo, que normalmente não recupera com tanta rapidez. Após os grandes 

incêndios esta situação agrava-se, com os eucaliptos a desenvolverem-se 

espontaneamente, rebentando das toiças queimadas e, sem a gestão adequada, acabam 

por atingir grandes densidades determinando que a carga combustível aumente 

substancialmente. Também as espécies invasoras de acácias proliferam em grandes 

densidades, dispersando-se por áreas cada vez mais significativas. 

Torna-se evidente a necessidade de introduzir descontinuidades nos povoamentos 

monoespecíficos de eucalipto e combater as acácias, através do ordenamento florestal e 

da adequada gestão, contrário ao que se está a passar com introdução do Decreto-Lei 

n.º96/2013. Essas descontinuidades podem ser estabelecidas com a introdução de 

espécies menos combustíveis, como folhosas autóctones e resinosas de folha curta, de 

forma a diminuir a carga combustível a diminuir a inflamabilidade e combustibilidade 

nas áreas florestais. 

 

6.2.2. Silvopastorícia 

 

A silvopastorícia é praticada em determinadas áreas de floresta do concelho, sobretudo 

de ovinos, caprinos e equídeos, sendo que os ovinos permanecem na maioria 

estabulados. Não foi possível obter dados oficiais cartográficos da distribuição do 

número de cabeças. Os dados numéricos oficiais mais recentes são os do INE de 2009 

que se apresentam nas tabelas seguintes. 

Através destes registos e do conhecimento sobre o território, constatamos que existem 

determinadas áreas florestais do concelho com maior expressão de pastoreio. É o caso 

da freguesia de Taião e outras freguesias em redor, onde é notório o livre pastoreio. 

Nos espaços florestais pertencentes às freguesias de Ganfei, Sanfins, Boivão e Cerdal, 

existem equídeos em pastoreio livre, sendo alguns exemplares pertencentes à raça dos 

Garranos. Os mesmos dados oficiais indicam que no ano de 2009 se encontravam 

registados 187 efetivos equídeos no concelho de Valença. No entanto, o conhecimento 

empírico do terreno revela-nos a existência de um número muito mais elevado de 

equídeos existentes em pastoreio livre no concelho. 
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Quadro 18 – Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes do concelho 

de Valença, INE 2009 

 

 

Quadro 19 - Explorações agrícolas e efetivo animal por espécie animal do concelho de 

Valença 

 

Tipo de Instalações Pecuárias para Bovinos 

 Total  

(%) 

Estabulação Presa 

(%) 

Estabulação Livre 

(%) 

Valença 100 61,38 38,62 

 

 

N.º de Equídeos 

 1999 2009 

Valença 83 187 

 

Valença Explorações Agrícolas com prados e pastagens permanentes (n.º) 

1999 2009 

 Em Terra 

Limpa 

Sob-

Coberto 

de 

matas e 

florestas 

Sob-Coberto 

de Culturas 

Permanentes 

Não 

Produtivos 

em 

Regime de 

Pagamento 

Único 

(RPU) 

Em 

Terra 

Limpa 

Sob-

Coberto 

de matas 

e 

Florestas 

Sob-Coberto 

de Culturas 

Permanentes 

Não 

Produtivos 

em 

Regime de 

Pagamento 

(RPU) 

 62 6 4 ----- 211 6 ----- ----- 

Valença Superfícies Agrícolas com prados e pastagens permanentes (ha) 

1999 2009 

 Em Terra 

Limpa 

Sob-

Coberto 

de 

matas e 

florestas 

Sob-Coberto 

de Culturas 

Permanentes 

Não 

Produtivos 

em 

Regime de 

Pagamento 

Único 

(RPU) 

Em 

Terra 

Limpa 

Sob-

Coberto 

de matas 

e 

Florestas 

Sob-Coberto 

de Culturas 

Permanentes 

Não 

Produtivos 

em 

Regime de 

Pagamento 

(RPU) 

 309 506 1 ----- 1415 153 ----- ----- 
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N.º de Ovinos 

 1999 2009 

Valença 495 357 

 

 

N.º de Caprinos 

 1999 2009 

Valença 8,5 6,2 

 

Para a preservação dos espaços com aptidão silvopastoril e no sentido de compatibilizar 

com outros interesses sobre o espaço florestal, é necessário empreender um 

planeamento do uso do território de pastoreio, com regras de gestão e fiscalização 

adequadas, no sentido de responder às necessidades das gentes que aí vivem e trabalham 

e à multiplicidade dos atores intervenientes neste território (produtores florestais, 

caçadores, pastores, visitantes, entre outros), que extravasam os limites da sociedade 

local. Numa época em que a sociedade em geral está fortemente sensibilizada para um 

maior respeito pelo ambiente, o espaço rural é encarado como um património, 

necessitando da aplicação de medidas de prevenção, proteção e de valorização. 

Trata-se também, de animar um espaço, de criar riqueza sem atentar contra a natureza e 

a identidade desta sociedade local, de acolher visitantes, de evitar os fogos, de evitar a 

degradação da paisagem, entre outros. Uma das hipóteses seria a implementação de 

operações locais, incorporando objetivos ambientais, sociais e económicos 

(rentabilidade das explorações, desenvolvimento de atividades conexas com o território 

e com as áreas florestais). Desenvolver-se-ia com base num partenariado envolvendo 

agentes políticos (autarquias locais), técnicos e agentes sociais (representantes das 

associações, pároco. Um trabalho neste domínio vem já sendo empreendido, de alguma 

forma, através dos técnicos do gabinete florestal do município, das Juntas de freguesia e 

de outros agentes interessados, que tentam sensibilizar os utilizadores do espaço 

florestal, promovendo ações de educação e sensibilização florestal e executando ações 

dedicadas de gestão, como a utilização do fogo controlado, mas é ainda necessário um 

maior envolvimento da sociedade e uma persistência na definição e acompanhamento 

adequado deste tipo de ações. 
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6.2.3. Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 (ZPE+ZEC) e Regime Florestal 

 

A conservação da Natureza, a proteção dos espaços naturais e das paisagens, a 

preservação das espécies da fauna e da flora e dos seus habitats naturais, a manutenção 

dos equilíbrios ecológicos e a proteção dos recursos naturais contra todas as formas de 

degradação constituem objetivos de interesse público, a prosseguir mediante a 

implementação e regulamentação de uma rede nacional de áreas protegidas (Servidões e 

Restrições de Utilidade Pública, 2002). 

São classificados como áreas protegidas os territórios que pela sua raridade, valor 

ecológico, paisagístico, científico ou cultural apresentam uma relevância especial que 

exija medidas especificas de conservação e gestão dos recursos naturais, 

regulamentando as intervenções artificiais suscetíveis de os degradar (Servidões e 

restrições de utilidade pública, 2002). 

A preservação dos valores mais significativos do património natural justifica a aplicação 

de políticas de gestão territorial e de desenvolvimento local sustentáveis, que garantindo 

a salvaguarda dos valores naturais potenciam a utilização racional dos valores culturais 

e económicos tradicionais ali existentes, sem perder de vista os objetivos de 

conservação da Natureza e da biodiversidade, carta 14. 

O concelho de Valença insere-se nas seguintes figuras de ordenamento de proteção: 

 Rede Natura 2000 (Sítio Rio Minho PTCON0019, ZPE dos Estuários do Rio 

Minho e Coura) 

 

6.2.3.1. Rede Natura 2000 

 

A Rede Natura 2000 constitui um instrumento comunitário de conservação da natureza, 

alicerçado nas diretivas “aves” e “habitats”, conservação essa entendida como a 

preservação dos diferentes níveis e componentes naturais da biodiversidade, instituindo 

uma rede ecológica europeia de zonas de conservação que englobará as Zonas Especiais 

de Conservação (ZEC) e as Zonas de Proteção Especial (ZPE) (Dossier Restrições de 

utilidade pública, DRAEDM – PROF). 

A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para a 

conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas 

deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, visando uma gestão 

sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social (Plano Sectorial da Rede 
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Natura 2000, 2005). 

As ZPE são constituídas pelos territórios considerados mais apropriados em número e 

extensão para conservação das aves selvagens que ocorrem no território nacional, bem 

como correspondentes às áreas com habitats cuja salvaguarda é prioritária para a 

conservação dessas aves, sendo aí, para esse efeito, aplicadas as medidas necessárias. As 

ZEC constituem Sítios de interesse comunitário em que são aplicadas as medidas 

necessárias com vista à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens, 

de forma a conservar a biodiversidade. Os sítios constituem zonas com superfície bem 

delimitada e da responsabilidade dos Estados membros da UE, tendo em conta a 

existência nesse território de certas espécies e certos habitats em determinadas 

condições. 

No Concelho de Valença existe uma zona da Rede Natura 2000, ZPE e Sítio de 

Importância Comunitária da Região Biogeográfica Atlântica, conforme descrito no 

seguinte quadro. 

 

Quadro 20 - Sítios de Importância Comunitária e Zona de Proteção Especial 

abrangidos pelo concelho de Valença 

REDE NATURA 2000 ÁREA DO CONCELHO 

ABRANGIDO 

(ha) 

% SÍTIO/ZPE NO 

CONCELHO 

Sítio Rio Minho 

(PTCON0019) 

1150 25 

ZPE Estuários dos rios 

Minho e Coura 

715,9 21 

 

6.2.3.2. Sítio Rio Minho (PTCON0019) 

 

A paisagem do Sítio Rio Minho, abrangido pelo concelho de Valença (1150ha), ao longo 

do vale predomina a agricultura de regadio, em pequenas parcelas, intercalada por usos 

florestais dispersos, com ocorrências significativas de sebes, matas e matos, originando 

um mosaico diversificado. Os povoados acompanham o vale, ocorrendo alguns centros 

urbanos de maiores dimensões, correspondente à sede do concelho. Rio importante para 

a conservação de espécies piscícolas migradoras. O Sítio reúne um conjunto de habitats 

húmidos de elevada importância ecológica, incluindo matas ripícolas, comunidades 
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permanentes de leitos de cheia rochosos, juncais e sapais. 

 

6.2.3.3. ZPE Estuários dos rios Minho e Coura 

 

No Concelho de Valença a ZPE dos rios Minho e Coura (PTZPE0001) ocupa uma área 

de 715,9ha. O estuário dos rios Minho e Coura estende-se desde Valença até à foz do rio 

Minho. Esta área reúne um conjunto de habitats húmidos de elevada importância 

ecológica incluindo águas estuarinas, bancos de vasa e de areia, sapais, matas ripícolas, 

caniçais e juncais. Na zona central do estuário a velocidade do fluxo diminui permitindo 

a acumulação de depósitos sedimentares e a formação de ilhas, que são utilizadas para 

exploração agrícola e pecuária. Esta área alberga uma avifauna muito diversificada, com 

destaque para as aves aquáticas invernantes, que ocorre em maior concentração entre os 

finais de outubro e os princípios de março. 

 

Carta 15 – Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 (ZPE+ZEC) no concelho de Valença 

 

 



71 

 

6.3.  Regime Florestal 

 

O regime de propriedade fundiária florestal no concelho engloba três diferentes tipos: 

propriedade pública, propriedade comum (baldios) e propriedade privada de 

particulares. A propriedade florestal pública, pertencente ao Estado ou Entidades 

Públicas (autarquias ou outras), tem uma representatividade espacial residual no 

concelho. 

Comparando as áreas de propriedade privada e baldios, pode dizer-se que a propriedade 

florestal é maioritariamente privada. Os baldios florestais constituem aproximadamente 

33% e a grande maioria das áreas encontra-se submetida ao Regime Florestal, 

agrupando-se nos designados “Perímetros Florestais”, segundo a Lei n.º 68/93 de 4 de 

Setembro (Lei dos Baldios), “os baldios constituem logradouro comum, 

designadamente para efeitos de apascentação de gados, de recolha de lenhas ou de 

matos, de culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza agrícola, silvícola, 

silvopastoril ou apícola. O seu uso e fruição efetiva-se de acordo com as deliberações 

dos órgãos competentes dos compartes ou, na sua falta, de acordo com os usos e 

costumes. Aos compartes é assegurada a igualdade de gozo e exercício dos direitos de 

uso e fruição do respetivo baldio. O uso e fruição dos baldios obedecem, salvo costume 

ou deliberação em contrário dos compartes, nomeadamente no caso de baldios de 

pequena dimensão, a planos de utilização aprovados e atualizados nos termos da lei. 

Os baldios são administrados pelos respetivos compartes, ou na falta deles, através de 

órgão ou órgãos democraticamente eleitos. As comunidades locais organizam-se, para o 

exercício dos atos de representação, disposição, gestão e fiscalização relativos aos 

correspondentes baldios, através de uma assembleia de compartes, um conselho diretivo 

e uma comissão de fiscalização.” 

O Regime Florestal surgiu no início do século, com os Decretos de 24 de Dezembro de 

1901 1, 28 de Junho de 1902, 24 de Dezembro de 1903 e 11 de Julho de 1905. Através 

desta legislação impulsionaram-se os trabalhos de arborização de muitas áreas de 

baldios. 
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Quadro 21 – Perímetros Florestais na Região do Alto Minho (ICNF) 

Perímetro 

Florestal 

Área Total 

(ha) 

Espaços Florestais 

arborizados 

Concelhos Área do 

concelho de 

Valença 

ha % ha 

 

PF da 

Boalhosa 

5.527,42 2.062 37 Monção; 

Valença; 

Arcos de 

Valdevez; 

Paredes de 

Coura 

2967,5 

 

PF das 

Serras de 

Vieira e 

Monte e 

Castro 

9.545,99 4.523 47 Valença; Vila 

Nova de 

Cerveira; 

Paredes de 

Coura; 

Caminha; 

Ponte de 

Lima; Viana 

do Castelo 

417,21 

 

O Perímetro Florestal da Boalhosa possui condições ecológicas de evolução natural para 

a floresta. Este inclui os baldios das freguesias de Cerdal, Taião, Ganfei, Verdoejo, 

Sanfins, Gondomil e Boivão e parte das freguesias de Fontoura, S. Pedro da Torre, S. 

Julião e Silva. Por sua vez o Perímetro Florestal de Vieira abrange as Serras de Monte 

Vieira e Monte Castro, Carta 13. 

 

De acordo com o PROF AM e as Sub - Regiões Homogéneas as funcionalidades dos 

espaços florestais assumem como 1.ª Prioridade a Função de Proteção, seguida da 

função de Produção e Conservação. São comuns a todas as sub-regiões homogéneas a 

prossecução dos seguintes objetivos específicos: 

- Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

- Diminuir a área queimada; 

- Reabilitação de ecossistemas florestais; 
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- Proteger os valores fundamentais de solo e água; 

- Salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico; 

- Melhoria da qualidade paisagística dos espaços florestais; 

- Promoção do uso múltiplo da floresta; 

- Potenciar a biodiversidade dos espaços florestais; 

- Recuperação das galerias ripícolas; 

- Monitorização da vitalidade dos espaços florestais; 

- Estabelecimento de medidas preventivas contra agentes bióticos; 

- Recuperação de áreas ardidas. 

Beneficiação de espaços florestais, nomeadamente: 

- Aumento da diversidade da composição dos povoamentos dos espaços florestais; 

- Promoção o uso múltiplo da floresta; 

- Redução das áreas abandonadas; 

- Criação de áreas de gestão única de gestão adequada; 

- Aumentar a incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão; 

Consolidação da atividade florestal, nomeadamente: 

- Profissionalização da gestão florestal; 

- Incremento das áreas de espaços florestais sujeitos a gestão profissional; 

- Promover a implementação de sistemas de gestão sustentáveis e sua certificação; 

- Promover a diferenciação e valorização dos espaços florestais através do 

reconhecimento prestado pela certificação. 

Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano.~ 

 

Quadro 22 – Funcionalidades dos espaços florestais (PROFAM, 2006) 

Sub - 

Região 

Homogénea 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

1.ª 

Prioridade 

2.ª 

Prioridade 

3.ª Prioridade 

Arga Coura 69171 31,19 Proteção Produção Silvopastorícia, 

Caça e Pesca 

 

Nos Perímetros Florestais que integram baldios deste concelho, o Regime Florestal 

aplicado designa-se parcial (Regime Florestal aplicado em áreas não pertencentes ao 

domínio do Estado em que a existência da floresta é subordinada a determinados fins de 
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utilidade pública). 

A gestão destes Perímetros Florestais é efetuada através do atualmente designado 

“ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, em colaboração com os 

respetivos Conselhos Diretivos de Baldios. 

Segundo dados do ICNF, são dois os Perímetros Florestais que abrangem o concelho, 

num total de 33% da sua área florestal (floresta e incultos). 

 

Ao nível das freguesias e de acordo com a informação cartográfica fornecida pelo ICNF 

a distribuição dos Perímetros Florestais é a constante no Quadro 21. 

São 11 as freguesias que contêm baldios em Regime Florestal. Nas freguesias de 

Valença, Arão, Friestas, Cristelo Côvo e Gandra não existem registos oficias de áreas 

neste regime, contudo, na sobreposição da cartografia ocorrem valores de áreas 

residuais, como na freguesia de Gandra e Friestas, que poderão certamente ser 

resultantes dos limites administrativos, Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Distribuição dos Perímetros Florestais pelas freguesias do concelho de 

Valença. 

Freguesia Regime Florestal (ha) Perímetro Florestal 

S. Julião 146,8  

Vieira e Monte e Crasto Silva 85,8 

Fontoura 53,8 

S. Pedro da Torre 130,8 

   

Fontoura 167,6  

 

 

 

 

Boalhosa 

 

 

Cerdal 478,1 

S. Pedro da Torre 67 

Taião 439,3 

Gandra 82,8 

Boivão 536,1 

Sanfins 551,9 

Gondomil 374,5 

Friestas 1,9 

Ganfei 203,3 
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Verdoejo 65 

 

6.3.1. Instrumentos de gestão florestal 

 

A propriedade florestal privada da região é maioritariamente constituída por parcelas de 

muito reduzida dimensão e distribuída por inúmeros proprietários, sendo que muitos 

deles revelam dúvidas ou desconhecem mesmo a sua identificação sobre o terreno. 

Devido a esta situação, a implementação da gestão florestal e mesmo o planeamento e 

execução de projetos de prevenção de incêndios envolvem muita dificuldade. Torna-se 

urgente realizar um cadastro da propriedade florestal, no sentido de melhor se 

implementar o planeamento, a gestão florestal e a prevenção de incêndios. Além do 

mencionado o cadastro florestal é importante para a aplicabilidade nas denúncias de 

matos, pela falta de conhecimento dos proprietários dos terrenos em abandono. 

As áreas que detêm de Planos de gestão florestal são ainda muito reduzidas, tendo 

apenas sido concretizados em determinadas áreas de baldio no concelho, sendo a 

implementação no terreno ainda incipiente. 
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Carta 16 – Instrumentos de Planeamento Florestal no concelho de Valença 

 

Quadro 24 – Planos de Utilização em Baldios do concelho de Valença 

ID_PUB ID Baldio Unidade 

do Baldio 

Perímetro 

Florestal 

PROF Área 

(ha) 

SNAC 

14.2.1217242322 1217242322 Silva Vieira e 

Monte e 

Crasto 

 

 

 

 

PROF 

AM 

54,10 N 

14.1.12451187278 1245187278 Sanfins Boalhosa 528,31 N 

14.1.1242233067 1242233067 Gondomil Boalhosa 561,20 N 

14.2.1244310051 1244310051 Boivão Boalhosa 396,21 N 

14.1.1519130626 1519130626 Friestas Boalhosa 72 S 

14.2.2058543579 2058543579 Fontoura  292,43 S/I 

14.2.1404283365 1404283365 Ganfei Boalhosa 180,66 S/I 

14.2.0156202018 0156202018 S. Julião  130,71 S/I 

14.2.1757401124 1757401124 Taião Boalhosa 474,88 N 

     

     

     

     

     

     

     



77 

 

14.2.0330821203 0330821203 Verdoejo Boalhosa 236,72 S/I 

 

6.4. Áreas geridas pelas empresas de celulose no concelho de Valença 

 

No concelho, o grupo Portucel Soporcel e Lazer e Floresta geria uma área florestal total 

de 1217,4 ha, nas freguesias de Ganfei, Taião, Boivão, Cerdal, Fontoura e S. Pedro da 

Torre sendo a maioria ocupados por eucalipto, contudo em S. Pedro da Torre o 

povoamento é de pinheiro bravo.  

Contudo alerta-se para o facto desta informação não se encontrar atualizada, devido às 

áreas que já não estão alugadas na freguesia de Taião, no total de 549,6 ha. 

 

Carta 17 – Áreas geridas pelas empresas de celulose no concelho de Valença. 
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6.5. Zonas de recreio florestal: caça e pesca 

6.5.1. Equipamentos de recreio florestal 

 

As áreas florestais são cada vez mais procuradas para atividades de recreio e lazer, o 

que sobrevém no concelho, existindo determinados locais com miradouros de paisagens 

magníficas, parques de merendas, áreas de lazer, entre outros, que merecem ser 

devidamente frequentados, Carta 19. O desenvolvimento destas atividades deverá 

sempre atender à preservação dos ecossistemas e das infraestruturas florestais 

existentes. 

No concelho foi já realizado o trabalho de levantamento e caraterização dos parques de 

merendas, trilhos e outras infraestruturas de recreio, como se pode verificar pelo mapa 

seguinte. 

Com o Despacho n.º5802/2014, de 2 de maio, D.R. n.º84, Série II, homologa o 

regulamento das especificações técnicas relativas a equipamentos florestais de recreio 

inseridos no espaço rural, em matéria de defesa da floresta contra incêndios, foram 

definidas novas regras, sobretudo para a segurança do utilizador destes equipamentos. 

Neste momento a Câmara Municipal tem implementado uma Rede Municipal de Trilhos 

Pedestres. 

 

Carta 18 – Rede Municipal de Percursos Pedestres 
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No caso dos parques de merendas e áreas de lazer, as Juntas de freguesia do concelho 

foram já contatadas pela Câmara Municipal no sentido de serem sensibilizadas para as 

alterações que devem realizar nos equipamentos que possuem, em termos de segurança, 

prevenção contra incêndios e aprovação pela CMDF. 

Relativamente à prevenção de incêndios florestais, no período de Verão, a vigilância 

destas áreas deverá ser reforçada, dado o aumento do número de pessoas que as 

frequentam, em especial os parques de recreio e lazer. 

 

Carta 19 – Equipamentos florestais de recreio, zonas de caça e pescas. 
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6.6. Caça 

 

A cinegética encontra-se praticamente ordenada no concelho. Entretanto, algumas 

associações desenvolvem esforços para dinamizar e melhor enquadrar as suas áreas 

associativas, evidenciando-se as habituais dificuldades inerentes às características da 

propriedade florestal de reduzidas dimensões e dispersa por inúmeros proprietários, 
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sendo também aqui notória a necessidade do cadastro da superfície florestal. 

Segundo os dados da ICNF, no concelho existem 2 reservas de caça municipais (M) e 2 

reservas de caça associativa (A), enumeradas no quadro seguinte: 

 

Quadro 25 – Zonas de Caça no concelho de Valença 

N.º DR Designação Tipo Requerente Freguesia Área 

(ha) 

3710 Portaria 

1033-

EV/2004 – 

10/08 

ZCM 

Fontoura, 

Silva e S. 

Julião 

M CL Tiro, Caça 

e Pesca 

Contrasta 

Fontoura, 

Silva e S. 

Julião 

1726,6 

3450 Portaria 

806/09-28/7 

ZCM Cerdal e 

Taião 

M J.F. de Cerdal Cerdal e 

Taião 

2271,9 

2164 Portaria 

337/2009 – 

02/04 

ZCA Castelo 

da Furna 

A CL Tiro, Caça 

e Pesca 

Contrasta 

Boivão, 

Gondomil, 

Sanfins, 

Ganfei, 

Verdoejo 

4202,7 

884 Portaria 

941/2004 – 

30/04 

ZCA Veiga da 

Mira 

A CL Caçadores 

os Torreenses 

S. Pedro da 

Torre, Arão 

e Cristelo 

Covo 

987 

 

6.7. Pesca 

A pesca no rio Minho tem uma importância socioeconómica e turística na região, sendo 

a pesca profissional uma realidade social. Relativamente às concessões de pesca 

desportiva no concelho de Valença: 

- Ribeira de Veiga de Mira (649) – Concessão de Pesca da Ribeira de Veiga de Mira, 

VCD_SCBS/751/2014, de 28 de outubro, retificado pelo Despacho 

VCD_SCBS108/2015, de 20 de fevereiro, Alvará n.º463/2014, de 20 de novembro. 

Atribuída ao Clube de Tiro, Caça e Pesca – Contrasta, a concessão de pesca no troço da 

ribeira de Veiga de Mira/ribeira da Pedreira, a jusante, freguesias de Cerdal, de Gandra e 

Taião, de Valença, Cristelo Covo e Arão e de S. Pedro da Torre. 

- Rio Manco (185) – Concessão de Pesca Desportiva do Rio Manco, Despacho 

VCD_SCBS/204/2014, de 21 de março, Alvará n.º437/2014, de 30 de maio. Atribuída 

ao Clube de Tiro, Caça e Pesca Contrasta, a concessão de pesca no troço do rio Manco, 
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com uma extensão de 4 km, desde a bifurcação nas ribeiras da Furna e do Fojo, a 

montante, até à ponte de caminho-de-ferro, a jusante, incluindo 1,25 Km da ribeira da 

Furna, 625 m da ribeira do Fojo e 500 m do regueiro de Barreiros, freguesia de Friestas 

e de Gondomil e Sanfins. 

Rio Minho (de acordo com o artigo 43.º RPTIRM, é o troço internacional do rio, 

compreendido entre a confluência com o rio Trancoso até á linha imaginária definida 

pela fachada oeste do hotel da praia do Molino em Espanha, farol da Ínsua e a marca da 

ponta Ruiva em Portugal): 

1) Pesca lúdica/desportiva exercida desde embarcações e ilhas internacionais; 

2) Pesca lúdica/desportiva exercida desde terra firme. 

Existem algumas áreas de lazer próximas do rio que complementam esta prática 

desportiva, pelo que devem ser consideradas importantes em termos de DFCI, uma vez 

que a circulação de pessoas, no Verão, em simultâneo com o Período Crítico, aumenta 

substancialmente, consubstanciado no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Rio 

Minho. 

Neste sítio assumem particular relevância as seguintes orientações de gestão: 

- Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone; 

- Condicionar intervenções nas margens e leito de linha de água; 

- Assegurar caudal ecológico; 

- Condicionar pesca; 

- Adotar práticas de pastoreio específicas; 

- Manter práticas de pastoreio extensivo; 

- Salvaguardar de pastoreio; 

- Reduzir risco de incêndio; 

- Adotar práticas silvícolas específicas; 

- Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones; 

- Conservar/recuperar vegetação do estrato herbáceo e arbustivo; 

- Ordenar atividades de recreio e lazer; 

- Ordenar práticas de desporto da natureza. 

Com orientações específicas: 

- Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes; 

- Estabelecer programa de repovoamento/reintrodução; 

- Efetuar gestão por fogo controlado; 

- Impedir introdução de espécies não autóctones/controlar existentes, 
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- Promover a regeneração natural. 

A influência dos incêndios nas condições para a pesca no concelho depende também dos 

concelhos a montante, pois o aumento de caudal que entretanto possa surgir devido às 

escorrências de águas provocadas pela ausência de vegetação destruída pelos incêndios 

é influenciado ao longo da bacia hidrográfica do Minho. 

 

7. HISTÓRICO E CASUALIDADE DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS 

 

O estudo dos incêndios florestais implica uma componente geográfica, função da 

distribuição espacial dos incêndios, e uma componente histórica, em virtude da 

evolução temporal do número de ocorrências e das áreas ardidas. Trata-se de um estudo 

histórico porque se baseia na história dendrocaustológica (nº de fogos e extensão das 

áreas ardidas da unidade territorial considerada). 

Os incêndios florestais são fenómenos próprios de várias regiões, nomeadamente 

regiões como é o território português, isto é, mediterrânico. 

Desta maneira, devido às várias condicionantes, sobretudo o clima e o tipo de coberto 

vegetal, os fogos sempre acompanharam a História do nosso país. 

Na verdade, o facto de coincidirem a época mais seca com a mais quente faz com que 

esta região seja propícia à ignição, combustão e propagação de incêndios florestais. 

Já em épocas anteriores à ocupação humana, os incêndios eram frequentes e provocados 

pela ação da natureza, nomeadamente pelas trovoadas ditas secas, ou seja risco 

climático-meteorológicos. 

Quando o Homem aprendeu a dominar o fogo, deu-se o acréscimo das causas dos fogos 

florestais, encurtando os ciclos de ocorrência entre cada um. 

O uso do fogo permitia desbravar matos ou renovar os pastos para o gado e à medida 

que a população aumentava, também aumentava a necessidade de se aplicar esta 

técnica. 

Este facto é testemunhado pela legislação mais antiga que se conhece em Portugal sobre 

este tema e que já conta com muitos anos, o que “demonstra que os incêndios florestais 

são um problema que tem de certa forma acompanhado a evolução da floresta do nosso 

país”. 

O histórico e a casualidade dos incêndios florestais são uma ferramenta fundamental 

para a compreensão sobre a evolução ao longo dos anos de forma a podermos prevenir 

situações idênticas. Em 2010, o ICNF, promoveu uma reformulação ao Sistema de 
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Gestão de Incêndios Florestais (SGIF) no sentido de agilizar os procedimentos entre os 

diversos intervenientes: GNR, ICNF, Gabinetes Técnicos Florestais, entre outros. Este 

processo exigiu uma análise exaustiva da base de dados dos incêndios florestais desde a 

sua implementação, em 2001. 

 Os dados aqui apresentados têm por base os dados atualizados do SGIF no período de 

1990 a 2013. No sentido de dar resposta à necessidade de informação anterior a 2001, 

utilizaram-se os ficheiros relativos aos anos compreendidos no período de 1980 a 2000, 

por isso sem referência às coordenadas XY, sem alguns dados de datas, horas e outros, 

que estão em falta na base de dados do ICNF. 

 

7.1.  Área Ardida e Ocorrências – Distribuição anual 

 

A partir do mapa seguinte podemos observar a grande extensão de área ardida nos anos 

de 1990, 1996, 1998, 2000, 2005, 2006 e 2010 (Quadro 26) que ultrapassa em grande 

escala todos os outros anos.  

Em 2010 verificaram-se também extensas áreas ardidas, em territórios distintos, tanto a 

Norte como a Sul do concelho. 

Destaca-se também uma repetição de incêndios nas freguesias de Gondomil, Gandra, 

Cerdal, Taião, Sanfins e Ganfei. 

 

Quadro 26 – Áreas ardidas e n.º de ocorrências de 1990 a 2013. 

Áreas Ardidas 1990 - 2013 

Ano Área Ardida 

1990-2013 

N.º de Ocorrências 

1990 1172 17 

1991 102 2 

1992 110 3 

1993 217 2 

1994 37 2 

1995 878 13 

1996 1012 15 

1997 282 10 

1998 2151 17 
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1999 255 5 

2000 6266 80 

2001 443 14 

2002 279 11 

2003 97 3 

2004 742 14 

2005 2426 12 

2006 2078 14 

2007 93 4 

2008 8,2 1 

2009 786 37 

2010 1694 35 

2011 377 24 

2012 139 24 

2013 710 65 

 

Verifica-se assim uma tendência para ocorrências cíclicas nos mesmos locais.  

Relativamente à área ardida, os anos com valores mais elevados foram 1990, 1996, 

1998, 2000, 2005, 2006 e 2010, evidenciando também ciclos maioritariamente de 5 

anos. 

Este facto pode ser justificado pelos ciclos vegetativos e por se tratar de anos que foram 

relativamente quentes. No entanto, a tendência para estes ciclos diminuírem verifica-se 

com os dados relativos a 2005, 2006 e 2010 o que se justifica pelos grandes 

crescimentos que se tem verificado ao nível do combustível vegetal e por serem anos 

quentes e secos. Por outro lado, a área ardida é cada vez maior e isso pode-se justificar 

pela ausência de gestão, proliferação de espécies mais combustíveis e aumento do 

abandono do espaço florestal, Carta 20. 
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Carta 20 – Mapa das áreas ardidas anuais, concelho de Valença (1990 a 2013). 

 

Através do Gráfico 11 pode-se observar que o número de incêndios que ocorrem 

anualmente varia em relação à análise da área ardida. Assim, apesar do peso 

absolutamente determinante dos grandes incêndios na contabilização da área total 

queimada em cada ano, conclui-se que neste concelho a área ardida está relacionada 

com o número de ocorrências. Isto pode-se justificar pelo uso incorreto do fogo e pelos 

reacendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Gráfico 11 – Distribuição Anual da Área Ardida e N.º de Ocorrências (1980 – 2013) 
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7.2. Área Ardida e Ocorrências – Distribuição anual por freguesia 

 

Na análise do gráfico da distribuição da área ardida e número de ocorrências em 2011 e 

média do quinquénio 2006-2010 por freguesias, devemos salientar que esta avaliação 

não se poderá considerar exata devido ao modo como são contabilizadas as áreas 

ardidas, uma vez que se contabiliza toda a área ardida em função da atribuição de um 

determinado início da ignição, independentemente dos limites administrativos das 

freguesias. 

Considera-se elevada a área ardida nas freguesias de Gandra, Silva, Taião, Fontoura e 

Cerdal, na média do quinquénio, temos a freguesia de Fontoura, Taião e Cerdal em 

2011. 

A nível das ocorrências destacamos o ano atípico de 2011, para as freguesias já 

referenciadas Fontoura, Cerdal e Taião. 

Estas freguesias já são consideradas freguesias com um elevado número de ocorrências 

e uma elevada área ardida. Esta situação demonstra que é necessário existir uma análise 

estatística constante de forma a verificar a distribuição das ocorrências, pelo que a 

definição concreta dos pontos de início são bastantes importantes. Esta análise deve 

refletir as causas dos incêndios e as caraterísticas sociais, económicas e ambientais das 

freguesias com maiores ocorrências, de forma a permitir definirem-se as medidas mais 

adequadas. 
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Gráfico 12 – Distribuição da área ardida e n.º de ocorrências do ano de 2011 e a média do quinquénio 2006-2010, por freguesias. 

 

 

7.3. Área Ardida e Ocorrências – Distribuição anual por espaço florestal e por freguesia 

 

Na análise do gráfico da distribuição da área ardida e número de ocorrências no ano 2011 e média do quinquénio 2006-2010, por área florestal e 

por freguesias, destacamos que se reflete a mesma situação que no gráfico anterior, devido ao registo das áreas ardidas ser definido pelo ponto de 

início, não se tomando em consideração os limites administrativos. Pode-se observar uma elevada taxa de área ardida em espaço florestal nas 

freguesias de Fontoura, Gandra, Sanfins, S. Pedro da Torre e Verdoejo. 
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No entanto, no ano de 2011, pode-se observar uma tendência para uma diminuição do 

número de ocorrências, apenas nas freguesias de Ganfei Gandra, Cerdal e Boivão 

observa-se uma tendência diferente. Facto anormal para a média do quinquénio, onde se 

verificam valores mais elevados do número de ocorrências.  

Temos georreferenciados incêndios com início numa determinada freguesia, mas que 

passam para outras freguesias vizinhas e cuja área ardida vai reportar à freguesia onde o 

incêndio iniciou. Esta situação especial também pode ser justificada pelo elevado 

número de ocorrências, também anormal relativamente à média do quinquénio, algumas 

causadas intencionalmente outras devido a reacendimentos. 
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Gráfico 13 - Distribuição da área ardida e nº de ocorrências de 2011 e média do quinquênio de 2006-2010, por superfície florestal e por 

freguesias do concelho de Valença. 
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7.4. Área Ardida e Ocorrências – Distribuição mensal 

 

Em relação à área ardida e de acordo com a média dos últimos 30 anos, os meses onde 

se verifica normalmente maior área ardida são Julho, Agosto e Setembro (Gráfico 14), 

coincidindo com os meses de maiores temperaturas e de menor humidade relativa. No 

entanto, mais uma vez, o 

ano de 2011 não corresponde, registando-se uma elevada área ardida em maio e junho, 

devido aos incêndios nas freguesias de Boivão, Cerdal, Taião e Sanfins. Estas 

ocorrências justificam-se por serem zonas onde habitualmente se realizam as habituais 

queimadas para renovação de pastagens, pois são freguesias onde o pastoreio existe em 

quantidade. 

A singularidade de se verificarem poucas ocorrências e pouca área ardida no ano de 

2011 nos meses de Julho, Agosto e Setembro, contrariando a média dos últimos 30 

anos, deve-se aos fatores climáticos, pois nesse ano registaram-se precipitações em 

quase todas as semanas destes meses. Sem correspondência com os fatores climáticos, o 

pequeno aumento do número de ocorrências e área ardida nos meses de março e abril 

relaciona-se, sobretudo, com o uso do fogo para eliminação de resíduos provenientes da 

atividade agrícola, principalmente das podas, e ainda com a renovação das pastagens.
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Gráfico 14 – Distribuição da área ardida e n.º de ocorrências por meses do ano 

 

 

7.5. Área Ardida e Ocorrências – Distribuição semanal 

 

Relativamente à distribuição das ocorrências registadas no concelho por dias da semana (Gráfico 15), observando a média dos 30 anos, 

constatamos que quer em área ardida quer em número de incêndios a segunda, a sexta e o domingo são os dias mais crítico. Este facto pode-se 

justificar pelo uso incorreto das práticas do fogo, verificando-se que durante a semana podem decorrer trabalhos agrícolas que se intensificam na 
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queima de sobrantes. Por outro lado, coincide com o domingo e o sábado (embora em menor número) sendo os dias mais propícios para a 

realização de fogueiras em atividades de lazer e recreio e com maior número de visitantes dos espaços florestais. Mais uma vez o ano de 2011 é 

singular, não havendo explicação para a maior área ardida registar-se às segundas-feiras e terças-feiras. 

 

Gráfico 15 – Distribuição da área ardida e do número de ocorrências por dia da semana (1980-2010) 
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7.6. Área Ardida por tipo de coberto vegetal 

 

No período considerado de 1980 a 2011, no total acumulado de área ardida por coberto 

vegetal, domina sempre a área de matos, com 78% da área total ardida. Em 1998 e 

2005 os valores de povoamentos ardidos atingiram 77%, enquanto que em 2005 e 2010 

predominam as áreas de povoamentos.  

Sendo a percentagem de povoamentos ardidos de 52%, sendo uma área reduzida. 

Em 1996, 1998, 2002, 2004, 2005 e 2010 identifica-se uma maior percentagem de área 

ardida de matos. Esta situação será um pouco diferente relativamente ao resto do distrito 

e determina a necessidade de uma boa prevenção em áreas de povoamentos florestais, 

sobretudo nas propriedades privadas. 

Destaca-se ainda que é nas freguesias de Boivão, Taião, Cerdal e Sanfins onde se 

verifica uma maior área ardida de matos. Nos casos das freguesias de Sanfins e Taião, 

estará relacionado com a realização de queimadas para a renovação das pastagens, sem 

licenciamento, muitas vezes o motivo principal para a ocorrência de incêndios em áreas 

de matos. 
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Gráfico 16 - Distribuição da área ardida e n.º de ocorrências de 1980 a 2011 por tipo de espaços florestais 
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8. PONTOS DE INICIO E CAUSAS 

 

As principais causas dos incêndios florestais têm sido sistematicamente atribuídas a 

factores de natureza cultural e sócio-económica. 

A sua identificação e classificação estão definidas pelo Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas. 

As causas dos fogos florestais dividem-se em: negligência, indeterminada, intencional, 

natural e negligente no período entre 2007 e 2011. 

Como se pode facilmente verificar através da análise da carta 21, as causas dos 

incêndios são variadas, mas sobretudo negligência e intencional. 

 

8.1. Abordagem as causalidades 

 

De uma maneira conceptual, e segundo a FAO e a União Europeia, a determinação das 

causas pode ser determinada segundo quatro grupos: 

• Causas por negligência; 

• Causas intencionais; 

• Causas naturais; 

• Causas desconhecidas 

 

Quadro 27 - Determinação das causas dos incêndios florestais. 

 

Causa do Incêndio Percentagem de 

ocorrência 

Negligência 39% 

Intencionais 33% 

Naturais 1% 

Desconhecidas 27% 

 

Dentro das causas por negligência, destaca-se o fenómeno da renovação dos pastos, 

sendo responsável por 27% da causalidade dentro desta natureza. Esta prática 

intencional do uso do fogo tem como objectivo principal a renovação de formações 

arbustivas de altitude, e isto com o intuito de aumentar a riqueza nutritiva das pastagens. 

Por outro lado, também pode ser um método para se conseguir abrir novos espaços de 
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pastorícia em zonas florestais. O grupo-alvo desta prática são os pastores.  

As causas responsáveis pela deflagração e propagação dos incêndios podem ser de dois 

tipos: causas directas ou factores desencadeantes e causas indirectas ou factores 

condicionantes. 

As causas directas encontram-se então relacionadas com a eclosão e deflagração do 

incêndio, estando relacionados com factores humanos e naturais. 

Nas causas naturais destacamos a influência do clima, segundo L. Cunha (1994), “ de 

entre o complexo sistema de causas normalmente invocadas para os incêndios florestais, 

o clima e o tempo assumem um papel de destaque”. Episódios de trovoadas secas com 

quedas de faíscas em zonas de floresta, vertentes onde a radiação solar incide de forma 

contínua e intensa em vegetação seca e temperaturas elevadas associadas a precipitações 

e humidades relativas baixas, são factores naturais que contribuem para a eclosão dos 

incêndios florestais. 

No entanto, é de realçar que o número de incêndios por causa natural é muito reduzido 

no concelho. Quase sempre os incêndios apresentam causas humanas, como e o caso da 

má preparação da floresta, que muitas vezes apresenta monocultura (pinheiro ou 

eucalipto) e da falta de limpeza dos matos, da extensa área florestal sujeita a 

reflorestação e ao abandono dos campos agrícolas, do absentismo dos proprietários 

florestais e da população urbana a percorrer áreas florestais, entre outros. 

Assim, o homem é o causador dos incêndios, quer seja por negligência ou por causas 

intencionais. 

Nas causas por negligência incluem-se: 

• Queimadas: técnica utilizada desde há muitos anos para aumentar a área de produção, 

em que utiliza o fogo para desbravar matos. Hoje em dia as queimadas são feitas com 

outros objectivos que não os de alargar a área agrícola, nomeadamente para a 

eliminação de resíduos acumulados nas áreas florestais. Esta forma de limpeza das 

florestas pode ser benéfica, pois previne os incêndios e favorece o nascimento de 

plantas verdes que, por sua vez, constituem um entrave à propagação dos fogos. No 

entanto, as queimadas têm sido uma das maiores causas de incêndios nas florestas, pois 

os proprietários executam-nas de modo impróprio, incluindo durante o Verão (meses 

mais propícios aos incêndios), provocando desta forma eclosão de fogos. 

• Fogos controlados: semelhantes às queimadas, são utilizados essencialmente para 

eliminar os matos sob o coberto florestal arbóreo. Devem seguir determinadas regras 

para não originarem incêndios. São uma ferramenta de gestão de espaços florestais que 
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consiste no uso do fogo sob condições, normas e procedimentos muito específicos. 

• Lançamento de foguetes: o lançamento de foguetes, nomeadamente durante o período 

crítico dos incêndios, pode provocar a sua eclosão.  

• Utilização de fósforos e cigarros: descuido das pessoas relativamente aos cigarros e 

aos fósforos podem provocar incêndios. 

• Vias-férreas: podem provocar incêndios quando localizadas perto da floresta devido à 

projecção de faíscas (provocadas pela travagem), projecção de materiais incandescentes 

pelos passageiros de comboios (fósforos, beatas), e faúlhas provenientes dos tubos de 

escape das máquinas que funcionam a motores de combustão. 

• Chaminés: as chaminés de residências ou de fábricas poderão ser responsáveis pela 

emissão de material incandescente, que poderá provocar focos de ignição caso 

encontrem na sua trajectória combustíveis vegetais frios e muito secos. 

Nas causas intencionais integra-se acção criminosa impulsionada por interesses 

políticos ou económicos, bem como os incêndios causados por pessoas que, devido a 

perturbações mentais, vingança ou simplesmente por gostarem de ver a floresta a arder, 

ateiam o fogo. 

As causas indirectas contribuem para o desenvolvimento da combustão, aumentando a 

propagação das chamas. 

Existem factores naturais de propagação muito relevantes, que se encontram 

relacionados com as condições meteorológicas e geofísicas, como sejam a temperatura, 

o vento, a humidade relativa, a topografia, a exposição ao sol, o declive e o tipo de 

vegetação existente. 

 

Como refere o Quadro 28, esta é a maior das causas, dentro da classificação 

negligência, tendo consumido, em 2002, 1481 hectares de floresta, 9970 hectares de 

matos e provocado quase três milhões de euros de danos na floresta. 

 

Quadro 28 - Causas dos incêndios relacionadas com a negligência (2002) 

Causa do incêndio Percentagem de ocorrência 

Práticas agrícolas 53% 

Exploração e práticas florestais 6% 

Atividades industriais 2% 

Vias de comunicação 9% 
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Público em geral 18% 

Outras 12% 

 

Carta 21 – Mapa dos Pontos de Início e Causas dos Incêndios em Valença (2007 a 

2011) 

 

Gráfico 17 – Causalidade dos Incêndios em 2011 no concelho de Valença 
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Quanto às causas dos incêndios florestais, durante o período de 2001 a 2011 

predominam as causas indeterminadas, sendo este resultado motivado pela ausência de 

elementos objetivos suficientes para a determinação da causa nos primeiros anos deste 

período, mas nos últimos anos esta percentagem de causas indeterminadas é 

praticamente nula. Desses últimos anos salienta-se o elevado número de causas por 

negligência, que se devem principalmente ao uso errado do fogo, em especial na 

renovação de pastagens e em menor escala, ao uso do fogo para queima de sobrantes de 

agricultura e matos confinantes. Relativamente às causas intencionais, correspondem ao 

menor valor e temos os atos de vandalismo, ou seja, o fogo iniciado por indíviduos, por 

vingança ou mesmo por vandalismo. 

No Quadro 29 apresenta-se a causalidade dos incêndios ocorridos no concelho de 

Valença durante o período de 2011. Este quadro revela a a causalidade dos incêndios 

devido sobretudo à limpeza de solo agrícola, para o que terá contribuído o trabalho de 

sensibilização que tem sido realizado pelas diversas entidades ao longo destes anos. 

Houve também uma diminuição das causas desconhecidas e em branco, embora essa 

diminuição só seja visível a partir de 2008. Em crescimento surgem as causas por 

renovação de pastagens e reacendimentos. 
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Quadro 29 - Causalidade dos incêndios desde 2001 a 2011, por freguesias do concelho 

de Valença 

Contagem 

n.º de 

ocorrências 

Tipo de Causa 

Freguesia Desconhecida Indeterminada Intencional Natural Negligente Em 

branco 

Total 

Geral 

Arão 9    14 32 55 

Boivão 10  1  33 46 90 

Cerdal 44  4  141 213 402 

Cristelo Covo     13 25 38 

Fontoura 25  5  26 68 124 

Friestas 22  5  52 44 123 

Gandra 47  17  132 218 414 

Ganfei 13  5  79 83 100 

Gondomil 5  20  8 73 106 

Sanfins 1  4 1 36 81 123 

S. Julião 5  6  28 48 87 

S. Pedro da 

Torre 

7  6  24 166 203 

Silva 13  7  8 60 88 

Taião 1  5  33 86 125 

Valença 11    20 66 97 

Verdoejo 1  6  15 86 108 

TOTAL  2283 
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9. FONTES DE ALERTA 

 

No período entre 2001 e 2012, verifica-se que são os populares os primeiros a alertar os 

incêndios florestais (30%), seguindo-se os Outros (15%), através do 117 (32%) e 

Sapadores Florestais (12%). 

Os postos de vigia são responsáveis por apenas 7% dos alertas. 

 

Gráfico 18 - Fontes de Alerta (2001 – 2012) 
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10. Grandes incêndios – Distribuição anual 

 

Da análise anual das áreas ardidas nos grandes incêndios, verifica-se que correspondem em maior número a áreas compreendidas entre 100 a 

500ha, ou seja, 13 incêndios foram responsáveis por 2960 de área ardida. Os grandes incêndios com áreas compreendidas entre 500 a 1000ha 

foram apenas 1, de área ardida com 925 ha. Neste período de análise não tivemos incêndios acima dos 1000 ha, conforme Quadro 30. 

 

Quadro 30 - Distribuição da área ardida e número de ocorrências anuais por classes de extensão dos grandes incêndios de 1981 a 2011 

  

100-500 

 

500-1000 

 

>1000 

ANO ÁREA 

ARDIDA 

N.º DE 

OCORR. 

ÁREA MÉDIA ÁREA 

ARDIDA 

N.º DE 

OCORR. 

ÁREA MÉDIA ÁREA 

ARDIDA 

N.º DE 

OCORR. 

ÁREA MÉDIA 

1981          

1982          

1983          

1984 110 1 110       

1985          

1986          

1987          

1988          

1989          

1990          

1991          

1992          

1993          

1994          

1995 233 1 233       

1996 277 2 136       

1997          
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1998 744 2 372       

1999          

2000          

2001          

2002          

2003          

2004 156 1 156       

2005 695 2 346 925 1 925    

2006          

2007          

2008          

2009          

2010 640 3 213       

2011 105 1 105       

 

Gráfico 19 - Grandes incêndios – Distribuição Anual 
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Os grandes incêndios ocorreram predominantemente em áreas de difícil acesso, declives acentuados e em anos muito secos, a que se somaram 

reacendimentos, situações agravadas quando se verificaram muitas ocorrências em simultâneo e sobretudo em situações de velocidades de vento 

superiores ao normal. Com circunstâncias deste tipo destacou-se o ano de 2005, no qual se registou elevada área ardida e um grande número de 

incêndios. 

Os ciclos dos grandes incêndios relativamente ao número de ocorrências são na sua maioria de 5 anos (1984, 1990, 2000, 2005, 2010). No 

entanto, para a área ardida, os ciclos são maiores e mais variáveis (1984, 1995, 1996, 1998, 2005 e 2010). 

 

Gráfico 20 – Distribuição mensal da área ardida de grandes incêndios 
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Da análise da distribuição mensal dos grandes incêndios no período compreendido ente 1980 e 2011, conclui-se que os grandes incêndios 

concentram-se nos meses de julho e agosto, sendo coincidentes com a época mais seca e quente do ano, com condições propícias para a ignição e 

para a propagação de incêndios. O mês mais dramático foi agosto, com maior número de ocorrências e maior área ardida. Nestes meses 

concentram-se também a maioria das ocorrências em simultâneo, o que obriga a dispersão de meios e dificulta o pronto combate em todos os 

locais. Não se conseguindo acorrer nos primeiros minutos de deflagração de um incêndio, torna-se depois mais difícil o combate, pelo que existe 

maior probabilidade de ocorrência de grandes incêndios. 

A ocorrência de grandes incêndios está bastante dependente da conjugação de condições meteorológicas extremas, as quais, quando se verificam 

em determinados dias do ano, permitem que se atinjam valores de área queimada extremamente elevados num único incêndio, como foi o caso 

do ano de 2005. Com base nestes dados é importante que se reforce a vigilância neste período crítico. 

Nesta análise destaca-se ainda o ano singular de 2011, onde apenas ocorreu um grande incêndio em junho, contrariando a média dos últimos 30 

anos. 
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Gráfico 21 - Grandes incêndios – Distribuição semanal 

 

 

Da distribuição semanal dos grandes incêndios, verifica-se que a sexta e o domingo são os dias da semana mais propício para a ocorrência.  

O surgimento de várias ocorrências no mesmo dia justifica maioritariamente o aparecimento dos grandes incêndios. O maior número 

de ocorrências nestes dias justifica-se pela maior disponibilidade para aceder às áreas florestais, uma maior utilização do fogo na realização de 

queimas de sobrantes e por consequência, maior probabilidade de ocorrência de atos negligentes. 
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11. ANEXO I - CARTAS 


