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Introdução
A monitorização sócio-económica no âmbito deste projeto é de caráter obrigatória na
medida em que permite avaliar os impactos que o mesmo tem sobre as comunidades
locais, bem como a eficácia da prestação de serviços ambientais ao nível local e
regional, ambos com um potencial socioeconómico que importa monitorizar.
Estudos internacionais das Nações Unidas, realizados no início da primeira década deste
século, no âmbito do Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), impulsionaram o
conceito de serviços de ecossistema (SE) para as agendas políticas, científicas e
empresariais, nomeadamente ao nível internacional. Paralelamente, nos esforços para a
sua operacionalização ao nível do planeamento e da gestão de ecossistemas repercutemse diferentes escalas, do global ao local, nas mais diversas políticas e estratégias
ambientais e económicas (Madureira et al., 2013).
O conceito de SE conduziu a uma grande inovação dada a sua capacidade em integrar a
dimensão ecológica e a dimensão socioeconómica que emanam dos ecossistemas. A
integração destes dois domínios é crucial para a sustentabilidade dos ecossistemas numa
visão integrada que se convencionou designar sócio-ecológica (de Groot et al., 2010).
As lições que se têm aprendido com as políticas e estratégias anteriores segregacionistas
(de conservação da natureza e biodiversidade) mostram que estas tendem a não resultar
quando aplicadas em larga escala (Hietela et al., 2007). Manter os ecossistemas
naturais, semi-naturais e cultivados em bom estado ecológico só será possível por
intermédio de uma estratégia que mobilize os decisores políticos e económicos, bem
como a população em geral, ao nível local, regional e global (de Groot et al., 2010).
Quando conseguirá esta abordagem inovadora erodir as fronteiras institucionais,
setoriais e políticas que atualmente governam os SE é uma questão em aberto
(Madureira et al., 2013).
Em Portugal, as áreas protegidas de montanha têm vindo a enfrentar problemas de
sustentabilidade nos últimos anos, reflexo do conflito entre os domínios ecológico e
socioeconómico (Verburg et al., 2010). De facto, o enfraquecimento demográfico e
socioeconómico destas áreas tem ocorrido a par com a degradação de muitos dos seus
ecossistemas, na sua maioria semi-naturais e cultivados, numa paisagem historicamente
moldada pelas atividades agro-pastoris tradicionais (Lautenbach et al., 2011). O
abandono das terras agrícolas e das atividades de pastoreio tem induzido a degradação
de muitos destes ecossistemas humanizados, nomeadamente pela reconversão em
florestas de produção com espécies não autóctones e pouco resilientes ao fogo, bem
como pela expansão de matos e matagais, que alimentam e se alimentam de incêndios
florestais. Estes têm sido recorrentes nos últimos 15 anos, imprimindo um novo padrão
na paisagem destas áreas, definido pelo desaparecimento da compartimentação da
paisagem, intrínseca ao “mosaico” agrícola e silvo-pastoril que antes caracterizava a
paisagem das áreas de montanha do Norte e Centro Interior de Portugal (Madureira et
al., 2013).
Esta ação teve como objetivo veicular informação sobre a importância do projeto junto
do maior número de cidadãos, potenciada pela utilização das entidades decisoras locais
envolvidas, (ICNF, CMM, CMTB, Conselhos Diretivos dos Baldios, ADEFM, entre
outras) para divulgar o projeto, visando contribuir com um impacto na economia local,
não obstante a sua difícil contabilização, resultante do aporte de turistas para a região.
Com este intuito e durante a sua vigência, o projeto pretendeu beneficiar
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economicamente a manutenção de emprego local promovendo tarefas que mobilizaram
serviços a equipas de sapadores florestais, carpintaria e associações de defesa ambiental
e florestal (ADEFM). Adicionalmente, os eventos de divulgação científica, workshops e
seminários, organizados no âmbito do projeto, foram quase exclusivamente suportados
por serviços de hotelaria e produtos adquiridos no comércio local, revertendo, desta
forma, para a economia da região.
O estudo sócio-económico foi realizado com base em inquéritos efetuados em dois
momentos distintos, um primeiro inquérito realizado antes da implementação das ações
no terreno e um segundo inquérito na fase final do projeto após a cabal execução das
mesmas. Os inquéritos tiveram como público-alvo pastores e agricultores locais,
agentes da hotelaria, comércio local e turistas.
Os indicadores utilizados tiveram em consideração o grau de literacia sobre os serviços
ambientais prestados pelos bosquetes de teixo, a importância deste habitat na economia
local, o conhecimento da existência do projeto e a perceção do impacto económico ao
nível do turismo e atividades associadas.
No que concerne à análise do impacte da intervenção no restauro das funções do
ecossistema, foi dada ênfase aos serviços prestados globalmente, como o sequestro de
CO2, a preservação da biodiversidade, o contributo para a educação, a produção de
substâncias de uso farmacêutico e os serviços prestados pelo ecossistema a nível local,
designadamente ao nível da regulação do ciclo da água, a formação do solo, regulação
do ciclo de nutrientes e valorização estética da paisagem. Dada a fase incipiente do
desenvolvimento das plantações de teixo, levadas a cabo nos vales encaixados e as
cabeceiras de linhas de água das áreas de estudo, a avaliação do impacto destas ações no
restauro dos serviços referidos só será possível a médio longo-prazo via comparação
entre locais com potencial sem a presença da espécie e locais com a presença da mesma,
intervencionados ou não. Os parâmetros a ter em conta terão que ser selecionados
aquando da identificação futura destas áreas de comparação.
Esta ação esteve a cargo do coordenador do projeto com o apoio do técnico assistente,
que em consonância com as deslocações efetuadas nas restantes ações, maximizaram a
eficiência na alocação de recursos para a realização dos inquéritos.

SIC Serra da Estrela
O PNSE abarca parte dos distritos da Guarda e Castelo Branco, ocupando os concelhos
da Covilhã, Seia, Guarda, Gouveia, Celorico da Beira e Manteigas. Constitui uma das
mais extensas zonas protegidas do país, abrangendo uma área de cerca de 1.000 Km2
que se distribuem por 79 freguesias. Praticamente toda a área do PNSE foi integrada na
Rede Natura 2000 (Madureira et al., 2013).
Esta área protegida é emblemática por incluir a montanha mais alta de Portugal
continental. Contudo, face aos efeitos dos incêndios florestais de grande escala, que têm
sido recorrentes nos últimos dez anos, os ecossistemas típicos do PNSE e a provisão dos
respetivos serviços estão muito ameaçados, designadamente ao nível da biodiversidade
nativa e dos serviços de aprovisionamento, regulação e culturais. O abandono da
agricultura e silvicultura têm conduzido a uma “renaturalização” descontrolada,
caracterizada pelo crescimento dominante de matagais e pela uniformização da
paisagem. Este facto acentua a vulnerabilidade desta zona ao efeito destrutivo do fogo
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colocando em risco a conservação da natureza e biodiversidade mesmo ao abrigo da sua
classificação como área protegida (Madureira et al., 2013).
A cartografia de ocupação do solo do ICNF (antigo ICNB em 2011), refere que os
espaços silvestres são responsáveis de 84% da área de ocupação do PNSE, sendo esta a
ocupação predominante, seguida da área agrícola, 14% da área total do PNSE
(Madureira et al., 2013).
As atividades recreativas em áreas rurais são cada vez mais procuradas, ao mesmo
tempo que algumas das atividades económicas tradicionais como a agricultura,
pastorícia e mesmo industriais mergulham no declínio. No entanto, a manutenção das
atividades económicas tradicionais ligadas à terra é crucial dado que são responsáveis
pelos serviços de aprovisionamento, em larga medida o suporte das atividades de
recreio e lazer, uma vez que são estas que definem o carácter e a qualidade da paisagem
e dos espaços de recreio da Serra. As sinergias entre serviços culturais, designadamente
de recreio e lazer, os serviços de aprovisionamento e regulação tornam-se evidentes
quando o impacto dos incêndios na paisagem se repercute em perda de atratividade
turística da região (Madureira et al., 2013).
O PNSE é o ponto de origem de dois grandes rios, o Mondego e o Zêzere, sendo este
último afluente do rio Tejo que contribuiu para a formação, no Planalto da Serra da
Estrela, de um impressionante vale glaciário (Madureira et al., 2013). Neste
enquadramento único, o vale do Zêzere foi selecionado para o incremento do bosquete
de teixo ao abrigo do projeto Life Taxus, mais especificamente no concelho de
Manteigas.
O concelho de Manteigas localiza-se no distrito da Guarda, estando delimitado a Este
pelo concelho da Guarda, a Oeste pelo concelho de Seia, a Norte pelo concelho de
Gouveia e a Sul pelo concelho da Covilhã. Com uma área total de 122 km2 (12.198ha),
o concelho subdivide-se administrativamente em quatro freguesias, apresentando-se na
tabela 1 a população, por faixa etária, da área municipal de Manteigas (Site 4).
Tabela 1 – Resultado do censos de 2011 em Manteigas (Site 5).
Freguesia

População. Residente

Sameiro

Faixa etária

2011

Manteigas

343

0-14 anos

343

10%

Santa Maria

1.418

15-24 anos

354

10%

São Pedro

1.446

25-64 anos

1.745

51%

988

29%

Vale de Amoreira
TOTAL

223
3.430

= ou > 65 anos

100%

Segundo dados dos Censos de 2011, o concelho de Manteigas apresenta uma população
relativamente envelhecida, com um rácio de uma criança para cada três idosos. Este
conhecimento da demografia da população do concelho constitui um dado útil para a
definição e ajustamento das estratégias de sensibilização e informação, nomeadamente
no que se refere aos meios de divulgação dos conteúdos do projeto a privilegiar.
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SIC Peneda-Gerês
O concelho de Terras de Bouro localiza-se na região Norte de Portugal e corresponde a
uma unidade territorial relativamente extensa e diversa, com uma população de 7.253
habitantes, dispersa por uma área de 270 km2, das 14 freguesias que o constituem.
Moimenta, sede do Concelho, Rio Caldo e a Vila do Gerês, na freguesia de Vilar da
Veiga, representam os núcleos populacionais mais dinamizados (Site 3).
O PNPG (Minho-Lima, Cávado, Alto Trás-os-Montes) encontra-se localizado nas
Terras de Bouro, abrangendo os Concelhos de Arcos de Valdevez, Montalegre, Ponte da
Barca, Terras de Bouro e Melgaço, totalizando uma área de 70.290 ha. Destes, 5.275 ha
pertencem ao Estado (Matas Nacionais sob gestão do ICN), 45.577 ha são terrenos
baldios e a restante área é propriedade privada. O PNPG é a única área protegida em
Portugal classificada com a categoria de Parque Nacional, o nível mais elevado de
classificação das áreas protegidas (Site 1 e Site 2). Neste contexto, o PNPG está
classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Peneda-Gerês”, no âmbito
da Rede Natura 2000, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28
de agosto, publicado no Jornal Oficial da Comunidade Europeia, de 29/12/ 2004. Na
tabela 2 apresenta-se a população, por freguesia, da área municipal de Terras de Bouro.
Tabela 2 - População residente por Freguesia (valores do Censos de 2011).
Freguesia

População Residente

Freguesia

População Residente

Balança
Cibões e Brufe
Campo do Gerês

341
421
162

Gondoriz
Moimenta
Ribeira

295
741
242

Carvalheira

386

Rio Caldo

892

Covide

343

Souto

494

Chorense e Monte

580

Valdozende

630

Chamoim e Vilar

440

Vilar da Veiga

1.286

Total

7.253

O concelho de Terras de Bouro apresenta um enfraquecimento demográfico por via do
envelhecimento da sua população.
No SIC Peneda – Gerês, tal como no SIC Serra da Estrela, as atividades recreativas em
áreas rurais são cada vez mais procuradas, ao mesmo tempo que algumas das atividades
económicas tradicionais como a agricultura, pastorícia e indústrias locais vão
paradoxalmente desaparecendo, não obstante serem o suporte das atividades de recreio e
lazer, pois são estas que definem o carácter atrativo e a qualidade da paisagem e dos
espaços típicos destas regiões de Serra.
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Estudo socioeconómico
O estudo socioeconómico foi realizado sobretudo com base em inquéritos realizados em
dois momentos distintos, tendo por base os seguintes indicadores:
a) Grau de literacia sobre os serviços ambientais prestados pelos bosquetes de teixo;
b) Reconhecimento da importância do habitat na economia local;
c) Conhecimento da existência do projeto;
d) Perceção do impacto económico ao nível do turismo e atividades associadas.
No âmbito desta ação, ao abrigo das fases I e II dos inquéritos, estava prevista a
realização de duas reuniões com stakeholders, em especial com pastores que exercessem
a sua atividade na área de intervenção do projeto. Contudo, dada a especificidade da
prática pastoril nestas áreas, que implicam um acompanhamento diário no maneio do
gado, interligado com a atividade agrícola de subsistência, concluiu-se que seria
impossível juntar os intervenientes numa reunião. Por conseguinte, e de forma a
contornar esta limitação, decidiu-se efetuar o contacto de forma individual, sempre que
possível conciliando com as saídas de campo, durante as quais se procurou aferir a
existência de potenciais conflitos entre a conservação dos bosquetes de teixo e a
atividade de pastorícia.
Os inquéritos permitiram não só apresentar o projeto e os seus objetivos, mas também
serviram de pretexto para informar os interlocutores sobre a Rede Natura 2000 e a sua
importância no contexto local, nacional e internacional.
De acordo com o inscrito no relatório de progresso de 2015, na ação D.2, a distribuição
dos inquéritos da fase I teve início no dia 10 de novembro de 2013 e terá sido concluída
na data prevista. Contudo, com a mudança de coordenação do projeto, esta informação
não foi disponibilizada em tempo útil, apesar de várias vezes solicitada à anterior
coordenação.
Neste contexto incompleto, os inquéritos da fase II foram realizadas por meio de
conversas informais em torno de questões simples pré-definidas mas relevantes como
indicadores junto de stakeholders locais no SIC Serra da Estrela e SIC Peneda-Gerês.
Optou-se por este formato face à evidência de que, quando confrontadas com a
necessidade de responder a um inquérito em formato de papel, as pessoas declinavam o
pedido, alegando indisponibilidade.
Em função dos constrangimentos referidos, a conclusão da fase II, que estava prevista
para 30 de agosto de 2016, prolongou-se até outubro de 2016.

SIC Serra da Estrela
No SIC Serra da Estrela foram realizados 23 inquéritos, na vila de Manteigas a
stakeholders de diferentes áreas económicas, nomeadamente pastores, sapadores
florestais (SF), técnicos do ICNF, e outras (hotelaria, restauração e comércio locais),
(gráfico 1).
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Profissões
4%

9%
17%

70%

Pastores

SF

ICNF

Outras

Gráfico 1 – Representação do universo das profissões
inquiridas no SIC Serra da Estrela.

Na fase II, o grau de literacia em relação aos serviços ambientais prestados pelos
bosquetes de teixo revelou um conhecimento razoável sobre a espécie, como atestam os
gráficos 2 e 3. Deste universo, todos os inquiridos do SF e ICNF tinham, como
esperado, conhecimento dos bosquetes de teixo e da sua importância para o habitat.
Conhece o teixo e a sua
importância?
Não
48%

Sim
52%

Sim

Sabe onde encontrar teixo
no SIC?
Não
70%

Sim

Não

Sim
30%

Não

Gráfico 2 - Grau de conhecimento em relação Gráfico 3 - Grau de conhecimento em
relação à localização dos bosquetes de teixo.
aos bosquetes de teixo e a sua importância.

Dos 23 inquiridos no SIC serra da Estrela, 52% têm conhecimento da existência do
teixo, na forma de pequenos bosquetes na Serra e da importância deste habitat para a
economia local.
Relativamente ao conhecimento sobre a existência do projeto Life Taxus 43% dos
inquiridos tinha conhecimento da sua implementação na região (gráfico 5). Contudo, no
universo das “outras profissões”, não diretamente implicadas em atividades relacionadas
com o habitat do teixo, só 19% responderam positivamente (gráfico 6).
Conhece o projeto Life Taxus?

Outras profissões que
conheciam o projeto
19%

43%
57%

81%

Sim

Não

Gráfico 5 – Conhecimento do projeto
Life Taxus no SIC Serra da Estrela.

Sim

Não

Gráfico 6 – Conhecimento do projeto
no universo das “outras profissões”.
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O impacto económico ao nível do turismo e atividades que lhe estão associadas foi
fortemente reconhecido pela população das diferentes áreas profissionais. O potencial
para o turismo, ecoturismo, promoção mediática da região e atividades de recreio, foi
amplamente referido nas entrevistas, devido às características desta região, com uma
paisagem singular exibindo características com grande potencial a explorar pelos
stakeholders e população local (gráfico 7).
Importância do habitat na economia local e
no turismo
0%

0%

4%

96%

Elevado

Moderado

Reduzido

Nulo

Gráfico 7 – Importância do habitat dos bosquetes de teixo na
economia local.

Todos os inquiridos tinham noção da importância do Parque Natural da Serra da Estrela
e do seu estatuto de proteção nacional.
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SIC Peneda-Gerês
No SIC Peneda-Gerês foram realizados 15 inquéritos, na vila do Gerês e em Fafião a
stakeholders de diferentes áreas económicas nomeadamente pastores, sapadores
florestais, técnicos do ICNF e outras profissões (hotelaria, restauração, farmácias,
supermercados e lojas de produtos locais e outras), representadas no gráfico 8.
Esta vila depende muito da sazonalidade da ocupação da sua população, sendo esta
elevada durante o verão por causa das termas na vila do Gerês, das atividades lúdicas
associadas à barragem e do regresso dos emigrantes. No restante período do ano tem
uma população residual, assegurando a hotelaria e restauração os serviços mínimos das
suas atividades. Este foi um fator que limitou a elaboração dos inquéritos, mesmo que
de forma informal.

Profissões
7%

13%

67%

Pastor

13%

SF

ICNF

Outras

Gráfico

8

–

Representação

das

profissões

inquiridas.

O grau de literacia, na fase II, em relação aos serviços ambientais prestados pelos
bosquetes de teixo e o conhecimento desta espécie mostrou-se razoável, como se
certifica nos gráficos 9 e 10. Dos 15 inquiridos no SIC Peneda-Gerês 60% tinha
conhecimento da espécie teixo, da existência de pequenos bosquetes de teixo na Serra
do Gerês e da importância do habitat para a economia local. Da profissão pastores,
Sapadores Florestais e ICNF todos os inquiridos tinham conhecimento dos bosquetes de
teixo e da sua importância para o habitat.

Conhece o teixo?
40%

Sabe onde encontrar teixo no
SIC?
47%
53%

60%

Sim

Não

Gráfico 9 - Grau de conhecimento em
relação teixo e a sua importância.

Sim

Não

Gráfico 10 - Grau de conhecimento em
relação à localização dos bosquetes de
teixo e a sua importância.

Na fase II, 47% dos inquiridos tinha conhecimento da existência do projeto Life Taxus
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(gráfico 11).
Conhece o projeto Life Taxus?
47%
53%

Sim

Não

Gráfico 11 – Conhecimento sobre o projeto
Life Taxus no SIC Peneda-Gerês.

A população das diferentes áreas profissionais reconheceu amplamente o impacto
económico ao nível do turismo e atividades que estão associadas a este habitat. O
turismo, ecoturismo e atividades de recreio, também foram fortemente referidos nas
entrevistas, devido às características desta região, com uma paisagem com
particularidades de grande potencial a explorar pelos stakeholders e população local,
como a sua original natureza e floresta, a presença de cavalos garranos e as suas quedas
de água muito apreciadas pelos turistas, contribuindo e tendo um grande peso na
economia local.
Todos os inquiridos tinham ideia da importância do Parque Nacional da Peneda-Gerês e
do seu estatuto de proteção nacional, assim como da grande relevância dos projetos de
conservação para estes habitats.

Discussão e Conclusões
As ações preconizadas pelo projeto incidiram, nos dois SIC Serra de Estrela e Serra do
Gerês, em áreas muito circunscritas pelo que os efeitos sócio-económicos são
naturalmente de alcance moderado e restritos ao universo da sua implementação.
As fragilidades sócio-económicas nos dois SIC estão patentes nos indicadores
respetivos, nomeadamente no que concerne à densidade populacional, que se encontra
em declínio, com cerca de 28,1 habitante/Km2 em Manteigas-Vale do Zêzere-Serra da
Estrela e de 26,1 habitante/Km2 no Gerês-Terras de Bouro, ambas com elevado índice
de envelhecimento, com um consequente decréscimo no uso da terra (a população mais
jovem tende a procurar outro tipo de profissão, mais ligada a serviços, comércio e
turismo). Este enquadramento acaba por se traduzir no desconhecimento ou pouco
conhecimento do património natural que caracteriza os dois SIC e no pouco
envolvimento das comunidades locais na gestão ambiental do mesmo.
No SIC Serra da Estrela são patentes as fragilidades ao nível da manutenção e provisão
dos serviços de resiliência e resistência ao fogo e mitigação das suas consequências,
expressas na vulnerabilidade desta área aos incêndios florestais e à erosão do solo que
estes desencadeiam. O declínio na capacidade e fluxo destes serviços de regulação têmse repercutido em outros serviços ecológicos, como a disponibilidade e qualidade
ecológica das águas de superfície, rios, lagoas e albufeiras, bem como ao nível da
estabilidade microclimática. A degradação da paisagem conduz, também, à perda de
qualidade dos espaços e recursos para recreio e lazer, bem como à desvalorização do
seu património cultural e identitário (Madureira, L. et al., 2013).
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No SIC Peneda-Gerês a amostra da população abarcada por este estudo pareceu indiciar
um baixo envolvimento com a dinâmica do Parque Nacional, não obstante o sua
reconhecida mais-valia para o turismo e economia local. A grande afluência de turismo
durante o verão é prova desta evidência, não só pelo facto das termas serem muito
procuradas, mas sobretudo pelo enquadramento natural das lagoas e quedas de água em
pleno parque nacional.
Em ambos os SIC este projeto contribuiu com ações que se revelaram uma mais-valia
para a população local, pois envolveram a aquisição de serviços a entidades locais como
a ADEFM, a sapadores florestais e ao viveiro de Nossa Senhora da Graça, Malcata –
Sabugal do ICNF, funcionando como fator positivo na manutenção de emprego, assim
como estímulo para a economia local.
A ADEFM tem a seu cargo 24 trabalhadores, 22 trabalhadores especializados como
sapadores florestais e 2 técnicos superiores. Os Sapadores Florestais de Fafião e de São
Pedro – Manteigas também integram 5 operacionais cada. Estas instituições foram
contratualizadas para a execução dos trabalhos das ações de gestão e melhoramento do
habitat de bosquetes de teixo (C.2), no SIC Peneda-Gerês e SIC Serra da Estrela, e para
o incremento do bosquete com a plantação de teixos e de outras espécies companheiras
(C.3), no SIC Serra da Estrela.
Ao abrigo das tarefas do projeto Life Taxus foram envolvidos os 6 trabalhadores
efetivos do viveiro de Nossa Senhora da Graça, Malcata – Sabugal do ICNF na
produção de plantas, contribuindo assim para a manutenção do emprego desta equipa
durante a vigência deste projeto.
Globalmente, a equipa do projeto Life Taxus mobilizou os stakeholders das regiões alvo
de intervenção e privilegiou a aquisição de produtos locais para suportar todas as
iniciativas realizadas no âmbito destes dois SIC, revertendo assim, e como previsto,
para a economia local.
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Lista de abreviaturas
ADEFM - Associação de Defesa da Floresta do Minho
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
CE – Comissão Europeia
CDBJFSP – Conselho Diretivo dos Baldios da Junta de Freguesia de São Pedro
CDBFC – Conselho Diretivo dos Baldios de Fafião Cabril
CMM – Câmara Municipal de Manteigas
CMTB – Câmara Municipal de Terras de Bouro
PNPG – Parque Nacional da Peneda-Gerês
PNSE – Parque Natural da Serra da Estrela
SE - Serviços de ecossistema
SIC – Sítio de Interesse Comunitário
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