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A UTILlZAt;AO DOS PEQUENOS RUMINANTES NA PREVENt;AO DOS 

INCENDIOS RURAIS: ESTRATEGIA PR6-ACTIVA DE PROMOt;AO 

SILVOPASTORIL 

Marina C17stro 37 

Introdu~aa 

Portugal e urn dos paises europe us mais afectados pelos incendios 
rurais. Entre 1980 e 2004, ardeu em Portugal 0 equivalente a 30% da area 
do pais (Pereira e/ al., 2006). Portugal e tambom, 0 (mica pais Europeu de 
caracter Mediterranico onde a media anual de area ardida aumentou nas 
duas ultimas decadas (Catry e/ al., 2006). 

Nos anos crilicos de 2003 e 2005, a area ardida em Portugal perfez 

mais de 50% do total correspondente aos paises do Sui da Europa 
(DGRF, 2006). Em 2005 ardeu em Portugal, duas vezes mais do que em 
Espanha, aito vezes mais do que em ItaJia, catorze vezes mais do que em 

Franc;a e dezanove vezes mais do que na Gn?cia. 

A recorrencia e a intensidade dos incendios furals particuiarmente 

em anos meteoro16gicos excepcionais sao inquietantes, atendendo ao 

volume de capital anualmente investido na protec<;ao da floresta. 0 
reconbecimento da extrema vulnerabilidade da floresta portuguesa as 
candi,6es meteorol6gicas (DGRF, 2006) que tern condicionado de forma 
determinante, 0 numero de ocorrencias e area queimada, imp6e 0 

estabelecimento de medidas que possam contrariar a curto prazo esta 
elevada susceptibilidade. 

o aumento da resiliencia do territ6rio aos incendios florestais 

implica, entre Gutras, uma correcta gestao dos combustiveis. 

37 Escola Superior Agnhia de Bragan<;a. 
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Tradicionalmente, a gestao dos combllstiveis dos povoamentos florestais 
estava assegurada pela interliga~ao entre as diferentes actividades 
agnirias e pel a satisfa~ao das necessidades combllstiveis das popllla~6es 
rurais. A redw;ao da bion1assa combustivel era, ass in1, um 

natural e integrado nurna logiea de auto-suficiencia 
sllstenlabilidade. Todavia, a diminlli~ao da pressao humana 

processo 

e au to

sabre os 
territorios agrarios, a par da moderniza~ao da actividade agraria e da 

transforma~ao das sociedades rurais, alterou profllndamente este 

equilibrio. 

A gestao dos combllstiveis de fonna nao natural e uma tarefa ,; rdua 
e muito dispendiosa, sobretudo se a tendenllos it forte prodlltividade 

primaria de alguns ecossistemas do pais. Neste contexto, 0 interesse pela 
reinven~ao de formas de gestao dos combllstiveis de tipo mais natural e 
que simultaneamente tenham capacidade para gerar riqueza e 
amplamente reconhecido. 

Entre as mliltiplas possibilidades, 0 fomento da agricultura 
biol6gica e da silvopasloricia, permitindo a transforma<;ao da biomassa 

combustivel em prodlltos de alto valor acrescentado, sao extremamente 

interessantes. Neste trabaUlO, concen tramo-nos na silvopastoricia 
enquanto ferramenta de gestao de combllstiveis e de meio privilegiado 

de vigilancia de territ6rios rurais. 

Tendo como suporte a experiencia das zonas de Montanha do 
Nordeste Transmontano, incidiremos na analise das transforma~6es 

ocorridas no meio rural com incidencia sabre a pastoricia extensiva, nos 
potenciais impactos desta actividade na gestao dos combustfveis, e na 
rela<;ao desta actividade com os fogos rurais. 

Pretende-se com esta analise melhorar 0 conhecimento do 
funcionamento da pastorfcia extensiva das zonas de montanha, de modo 
a impulsionar a sua revalorizar;ao, particularmente no plano social. A 

revitalizar;ao da pastoricia extensiva podera responder a novas 

solicitar;oes que nao exclusivamente as produtivas, nas quais se incluem 

a protec<;ao dos espa~os florestais. 
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Valorizar a Pastoricia extensiva - urn desafio para 0 seculo XXI 

A rnultifundonalidade do territorio nos paises da Bacia 
mediterranica e urn tra~o comum da sua hist6ria (Debussche e/ al., 2001; 

Campos Palacin, 2004), justificando a heran,a de sistemas de uso de 
recursos complex os e integra dos, de entre os quais destacamos as 
montados, como exemplo de adapta~ao e resiliencia. 

A pastoricia extensiva enquanto sistema de lIS0 de recursos, 
constitui outro exemplo de racionalidade e criatividade, permitindo a 

valoriza~ao de territorios menos favorecidos em terrnos de potenciali
dade agricola. 

Nas regioes mediterdinicas, historicamente, 0 pastoreio teve 
sempre urn papel essencial na dinamica dos ecossistemas e na 
configura~ao da paisagem, para alem de servir como T11eio de 
concentra,ao da produtividade prima ria (Gomez Sa l, 1998; 2000a). 

A pastorfcia extensiva representa uma forma insubstituivel de 
va loriza~ao de territorios dificeis, de fraca atracLividade e baixa aptidao 

produtiva. Diversos autores (Galaty, 1990; Fi llal e/ al., 1995) sugerem que 
do ponto de vista social, a pas toricia extensiva continua a ser a (mica 
forma rentavel de explorar uma percentagem significativa do nosso 

lerritorio. Por outro lado, esta actividade gera produ,5es de facil 
comercializa~ao (Garzon, 1996), sobretudo se alendermos a qualidade 
dos produtos produzidos e a procura crescente dos consumidores por 
produtos certificados e/ou de produ~ao biologica. 

A pastorfcia extensiva tern tambem lima enorme relevancia 
ecologica e cultural. Numerosos autores (Campos Palacin, 1996; Diaz 
Pineda, 1996; Gomez Sa l e Rodriguez Merino, 1996; Rebollo, 1996; 
Aldezaba l, 1997) assinalam a sua importancia na consei'va~ao de 
numerosas especies, estruturas e processos ecoiogicos, na preserva~ao do 
patrimonio culturai (Campos Palacin, 1996; Garzon, 1996; Paone, 1987; cit 

por Grande Ibarra, 2000) e na conserva~ao das ra,as autoctones (Castro 
e/ al. , 2003). 
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o uso do pastoreio como ferramenta de gestao de combustive is em 
regiao mediterranica e lima prMica preconizada desde os finais da 
decada de 80. Na regiao Mediterrimica Francesa ha relatos de 
comunidades rurais que se associ am para adquirir rebanhos comuns com 
o objectivo essencial de !impeza floresta l (Cas tro, 1998). Tambem em 
algumas comunidades autonomas Espanhoias, 0 pastoreio intensivo 
sobretudo de caprinos e linanciado para conservar a rede de corta-Iogos 
(San-Miguel,2001). 

No entanto, entre nos, ainda hoje surgern reservas relativas a 
presen,a dos rebanhos em terrenos arborizados. As rela,Des hist6ricas de 
conf!itua!idade entre as voca<;Des de excelencia de montanha: pastoreio e 
iloresta, apesar de esbatidas em anos recentes ainda nao desaparecerem 
completamente. 0 reconhecimento d o eleito benefico do pastoreio sobre 
a redw;ao dos combus tiveis demora em passar dos meios academicos 
para a pratica quotidiana de terreno. 

Implica~6es do sistema de pastoreio tradicional no uso do territ6rio 

Na maioria das regiDes de montanha do Norte de Portugal, a 
produ,ao de pequenos ruminantes baseia-se no sistema de pastoreio de 
percurso (Castro ef al. 2003). Este sistema de uso de recursos consis te na 

utiliza.;ao de uma rede de circuitos de pastoreio, variaveis ao Ion go do 
ana em fun,ao da oportunidade de explora<;ao. Ao longo desses 
percursos 0 rebanho utiliza urn conjunto muito diversi ficado de recursos 
e servi,os proporcionados pelo meio natural (Castro ef al., 2000). 

o sistema de pastoreio de percurso corresponde a urn modelo 
ancestral de uso do territorio em que a sobrevivencia do Homem 
dependia em larga medida da correcta explora~ao dos recursos naturais 
(Rebollo, 1996). Como sa lienta G6mez Sa l (2000b), entre copiosos 
modelos ensaiados ao longo da nossa his t6ria alguns perduraram ate aos 
nossos dias: - os mais sustentaveis. 

Assim, e do ponto de vista te6rico, 0 sistema de pastoreio de 
percurso deve ser entendido como urn modele de usa de recursos 
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sustentavel. No entanto, no processo de interaq:ao entre 0 rebanho e 0 

territ6rio por ele explorado, 0 pastor representa um elemento central na 
correcta explora\ao e gestao dos recursos naturais e, consequentemente a 

sustentabilidade e racionalidade de todo 0 modelo depende de forma 
muito marcada do pastor. 

As decisaes espa<;o-temporais relativas ao aproveitamento dos 
recursos num modele de pastoreio de percurso cons tituem urn processo 

altamente complexo e dinamico. A compreensao das variaveis em jogo 

11l1ln percurso de pastoreio e essenciai para dirigir este modelo de uso de 
recursos no sentido desejado. 

A selec,ao dos percursos de pastoreio sao process as dina micas a 
d iferentes esca las temporais, sendo a escolha da rota diaria ou sazonal 
determinada pela disponibilidade instant;mea dos recursos. A selec,ao 
da rede de percursos a explorar depende de decisoes a escalas temporais 
mais alargadas, procede de uma avalia,ao de conjunto e Ii controlada 
principal mente pelo conjunto de variaveis estruturais e de restri,aes de 
usa. 

Considerando que urn percllfso de pastoreio corresponde a uma 

fun,ao de optimiza<;ao (Figura 1) em que se pretende maximizar a 
salisfa<;ao das necessidades do rebanho (alimenta<;ao, abeberamento, 
repouso, entre outras), atendend o a restri,aes estruturais (iocaliza,ao dos 
estabulos, acesos, pontos de agua, etc.) e de uso (interd i,ao do terri t6rio 
por posturas municipais, reg ras ancestrais, novas arboriza\oes, etc.) , 

havera situac;5es que nao sao atractivas para 0 pastoreio . 

......... --------- ... 

/' " 
( Funl;ao de opt; m; za\=.ao I , ' , ' 

" ' 
---------

Satisfa~aQ 
necess idades <CI - -

do rebanho 

Percursos 
de 

pastoreio 
I 

"9" 
Restri~6e s de usa 

Figun. 1: InlerpreIJ~;\O percur.>o de pasloreio 
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Por outro lado, havera situa.;5es que potencialmente seriam 
atractivas para 0 gado, mas que por limita.;6es de distancia ou 
dissonancia da origem do gada e da territoria, naa sao susceptfveis de 
ser utilizadas (Figura 2). 

4200 m 

I/~/~ 6300 m ~ 

" I 
/ .. .../ /--1-.- \ - ~ / 

--""--1 /~" -" 
...... '\ -
/ - .. ~. 

, I ~~ 
_, -..' l< 

" ..... 

Term da aldeia 

Figura 2: ~odeio trauicioll(li de utiliza~i\O do terrilorio 

A malha de itinerarios de pastoreia e fixada pelos limites dos 
termas das aldeias; cada rebanho utiliza 0 territorio que the corresponde, 
nao atravessado a termo de uma aideia para 0 de Dutra. Por outro lado, a 
extensao media dos percursos de pastoreio, de 6,3 Km para eaprinos e 
4,2 Km (Castro, 2004), condiciona todo 0 terri to rio que pode ser 
pastareada. 

Assim, recursos que outrora podiam ser de elevado interesse, hoje 
padem tel' deixado de 0 ser porque novas recursos estaa dispanfveis, se 
locaiizarn em territorios que hoje sao longinquos, ou simplesmente os 

acessos sao dificeis devido a implementa\ao de novas usos do territorio. 

Neste contexto, a atractividade de alguns territorios no ambito dum 
sistema de pastoreio de percul'so, so podera ser melhorada com a 
introdu\ao de novas variaveis na fun.;ao objectivo. Par exemplo, atraves 
de medidas pasto-ambientais, financiamento de novas unidad es de 
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estabulac;ao, etc. que atrairiam ° pastoreio para areas que poderiam 
funcionar como descontinuidades de combustive!. 

Efeito da presen~a do rebanho 

A presenc;a de rebanhos e pastores em territorios isolados, inospitos 
e com escassas possibilidades de va lorizac;ao, como e 0 caso das zonas de 
montanha, deve ser balanceada nllma optica de analise Cllstos -
beneffcios seria e descompromelida. 0 entendilllento das transformac;oes 
operadas no meio rural e os sellS impactos sobre 0 terrilorio"assim como 
os conhecimentos tecnico - cientificos actuais que pennitem a protecc;ao 
das arvores em estad ios juvenis, devem ser integrados na referida 
analise. 

Olltrora, a pressao dos gados sobre 0 monte, as necessidades de 
fertiliza~ao dos campos e de combustiveis nao f6sseis sobretudo para 

aquecirnento e uso domestico, obrigava a que 0 monte estivesse limpo e 
nao ardesse. Hoje, essa realidade aiterou-se profundamente e portanto ha 

que reavaliar 0 efeito dos rebanhos sabre 0 territ6rio nurn contexto 
profundamente diferente. 

Os efeitos positiv~s na prevenc;ao dos fogos rurais atribufdos a 
presenc;a dos rebanhos nos territorios que atravessalll relacionalll-se 
naturalmen te com a diminui<;ao de fitomassa combustivei, com 0 efei to 
de vigiliincia do pastor, importante na detec~ao precoce, e com 0 eieito 
dissuasor sobre eventuais incendiarios. 

Os efeitos negativos relacionam-se com 0 uso negligen te do fogo e 
com os consequentes acidentes. Na cu itura mediterranica, 0 usa do fogo 
e uma pnitica ancestral e prohllldamente enraizada; de acordo com Colin 
e/ al. (2001) mais de 95% dos incendios florestais tem origem humana, 
nesta regiao. 

o ba lan~o entre a real extensao do fogo de origem pastorii e a 
propensao para as incend ios em cenarios de supressao de pastoreio deve 

165 



ser equacionada na avaliac;ao do impaclo do pastoreio nos incendios 
f1orestais. 

Freqllentemente 0 onus dos incendios rurais recai sobre os pastores, 
o que nao se aj l1sta a valorizac;ao social que se reclama para a pastoricia. 
Tambem nao se encontra paralelo na intens idade de crfticas feitas a 
pasta res comparativamente a outros grupos que sao maus lItilizadores 
do fogo. 

A relevancia social do pastor tera que ser assumida, caso a 
sociedade pretenda atribuir-lhe novas responsabilidades, designada
mente as de protec<;ao da f1oresta. A revisao do "estatuto social" do 
pastor pod era ser conseguida atraves da avaliac;ao seria das causas dos 
incendios. A determinac;ao precisa das ocorrencias (Velez, 1999) e a 
responsabilizaC;ao adequada evitaria juizos de valor di fusos e dirigidos a 
um grupo profissional. 

Par outro lado, a formaC;ao profissianal e a sensibilizaC;ao para as 
consequencias do uso negligente do fogo sao aspectos essenciais na 
prevenc;ao dos incendios. De acordo com Velez (1999), as campanhas de 

sensibilizac;ao feitas na Europa mediterrfmica mostram que, tanto as 
populac;6es rurais como as citadinas apresentam um elevado 
desconhecimento do perigo dos incendios e das suas consequencias 
negativas. De acordo com 0 mesmo autor, a negligencia no usa do fogo, 
relaciona-se com a falta de percepc;ao, mesmo no Verao, de que os 
incendios florestais sao urn perigo eminente. 

Em Portugal, no periodo compreendido entre 2000 e 2005, estima-se 
que entre as incendios com causa atribuida, cerca de 27% das ignic;6es 
tenham origem no uso negligente do fogo (DGRF, 2005). No entanto, as 
queimadas associadas a renovac;ao de pastagens correspond em a menos 
de 50% das ignic;6es relacionadas com 0 uso negligente do fogo (Galante, 
2005). 

Estes dados mostram ciaramente a necessidade de campanhas de 
sensibilizac;ao dirigidas as populac;6es rurais e atestam, por urn lado, a 
cota de responsabilidade da pastorfcia, e por outro, a extensao da 



imputa<;ao indevida que frequentemente e assacada a esta actividade de 
forma algo leviana. 

Necessidades de Politica de Ordenamento Territorio Rural 

As zonas de montanha encontran1-se na actualidade num processo 
de alteraC;ao profunda, com consequencias visiveis no sistema de 
explora,ao dos diferentes usos do solo e da paisagem (Gonzalez 
Bernaldez, 1991; Gomez Sal, 1993; Agreil and Meuret, 2004). As 
alterac;oes na organizac;ao do territ6rio motivadas principalmente pelo 
exodo rural e pela politica agricola comum geram situa,oes de diffcil 
compatibilidade en tre activ idades no meio rural. 

Em tempos passados, a organiza,ao do territario era uma forma de 
garantir a subsistencia das com unidades. Os sistemas agra.rios 
tradicionais foram-se ajus tand o ao meio atraves da selecc;ao de pad roes 
de explora,ao adequados e da elimina,ao de praticas erradas; nas 
condic;6es em que es tes sis temas se desenvolveram (escassa 
disponibilidade de energia, fracas possibilidades de transporte e 
interciunbio de produtos) a sustentabilidade era obrigataria para 
qualquer sistema de utiliza,ao do territario com voca,ao de futuro 
(Gomez Sal, 2000b). 

Todavia, essas condi,oes alteraram-se profundamenle, e a 
necessidade de organizaC;ao territorial nao e hoje sentida pela 
comunidade rural como outrora. 0 conceito de "comunidade u tambem 
se alterou e, par conseguinte, surgeln novas necessidades de regulaC;ao 
que antes nao existiam. 

A desorganiza,ao do espa,o rural gera inevitavelmente confl ito de 
interesses comparaveis aos existentes nas areas urbanas. Na ausencia de 
polfticas agrarias coerentes, a v isao sectorial predomina sob a visao 
territorial; a desorganiza<;ao e inevitavel e as transformac;oes operadas no 
meio rural sao intensas, nipidas e estao arfas de qualquer entidade 
reguladora (Castro & Cas tro, 2003). 
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Os antigos conselhos de vizinhos es tao hoje enveU,ecidos, 
desarticulados e expostos a desafios para os quais nao estao preparados. 
Por Dutro lado, as zonas Turais veem-se hoje afectadas por uma crise de 

confianc;a profunda dificilmente ultrapassavel por nao haver estabilidade 
de politicas, ou seja, nao ha regularidade, icone fundamental 11 actividade 
agricola e as vivencias das popula~oes rurais. 

o territorio pastoril e por definiC;ao um espac;o forlemenle 
estruturado (Meuret & Thinon, 1995). 0 percurso de pastoreio e 0 seu 
contexto compoe 0 va lor dos recursos e, para que urn "potencial reclI Tso" 

se converta efectivamente I1Unl "recurso alimentar", ele precisa de seT 

procurado e consumido (Meuret, 1995). 

Compreende-se assim que a pastoricia ex tensiva, que necessita de 
forte organiza~ao territorial, naG seja atractiva num cemirio de oscilar;oes 
ciclicas de politica agricola comum, que promovem alterac;iies de uso do 
solo que se podem vir a revelar incompativeis com e la. 

Neste sentido, 0 estabelecimento de politicas agricolas de base 
territorial permitiria a verificar;ao da compatibilidade entre actividades 
antes da sua implementar;ao. 0 que, por urn lado, transmitir ia mais 
seguranc;a e geraria uma maior atractividade pela actividade; e par outro, 
evitaria locos de desentendimentos e vinganc;as, 0 que pode contribuir 
para a redw;ao do nlllnero de ocorrencias motivadas par este tipo de 
causa. 

Modelo Tradicional de Uso do Espa~o 

o modelo de utiliza,ao tradicional do espac;o condiciona 0 uso de 
vastas extens6es do territorio rural. Todas as areas naD cultivadas e nao 
assinaladas como inlerditas ao gada sao passiveis de ser pastoreadas. 

Em Tnls-os-Montes, a ulilizac;ao pastoril do territorio privado e 
comunal esta regulamenlado desde tempos mu ito antigos e, grosso 
modo, correspond e ao livre pastoreio de todas as ten"as nao cultivadas, 
nao cercadas e nao assinaladas como nao pastorei:1veis. 
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... 

As terras que nao podem ser atravessadas pelo gado sao: as terras 
de cultivo ate ao final das colheitas, os prados - lameiros -, as hortas, e 

planta,oes florestais jovens. As terras nao cultivadas ou nao incluidas 
nas classes anteriormente mencionadas, as areas de 111atos, e as bosques 
aut6ctones, pod em ser livre mente atravessadas pelos anima is. 

Tradicionalmente, as restri\,oes de pastoreio sao maio res para as 
caprinos do que do para os ovinos. A sinaliza,ao da proibi,ao de 
pastoreio das terras, tradicionalmente feito com ramos de cereal, e 
realizada actualrnente com recurso a marca<;ao com sacos de plastico, 
descaracterizando a paisagem. 

Medidas para a Promo,ao da silvopastoricia 

Nao se conjectura que a silvopastorfcia enquanto actividade 
produtiva, possa a media prazo vir a crescer de forma natural; 
particularmente a prodw;ao de pequenos rurninantes em zonas de 
montanha, enfrenta serias limita\,oes devido as necessidades de guarda 

dos rebanhos. 

Neste contexto, a moderniza~ao e crescimento da actividade 
provavelmente 56 aconteceni atraves de politicas activas que visem esse 
objectivo. 0 estabelecimento dessas medidas (Figura 3), necessita de um 
conhecimento profundo das limita,oes que estao subjacentes a 
actividade, e da compreensao das transforma~6es ocorridas nas l:iltimas 
decadas com consequencias sobre a pastorfcia e os incendios rurais. 

Como resultado da diminui,ao da pressao humana sobre 0 

territ6rio e a moderniza<;ao da agricultura, a disponibilidade de recursos 
vegetais e muito maior que no passado. Devido ao exodo rural e ao 
envelhecimento da popula,ao, 0 isolamento tambem e maior, 
significando que os territ6rios mais afastados da aldeia onde por 
questoes de ordenamento se situavam os bosques, hoje sejam 
considerados longinquos. 
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Tambern, as transforma<;6es econ6mico-sociais, melhoria das 
condi<;6es de vida e emigra<;ao, conduziram a valoriza<;ao do factor 
trabalho, fazendo com que, 0 que outrora, nao tinha praticamente valor 
transaccional, hoje tenha um custo importante enquanto factor de 

produ~ao. 

o conjunto de razoes acima mencionadas, explicam a acumula<;ao 
de biomassa combustivel e a perda de atractividade de muitos territorios 
susceptiveis de serem pastoreados, entre os quais se inc1uem bosques e 
areas de mates de elevado potencial combustive!. A necessidade do 
ganho de atractividade da pastoricia e central como meio de dinamizar e 
modernizar a actividade e, como forma de aumentar a pressao sobre 0 

territorio. 

A poiftica de incentivo a pastorfcia deve integrar 0 combate a 
desvaloriza~ao socia l do pastor e a melhoria da sua capacidade atractiva 

A condu~ao dos rebanhos no sentido da gestao dos combustiveis 
deve ser equacionada numa optica transaccionavel: de pagamento de urn 
servi<;o que e prestado, indemniza<;oes compensatorias, financiamento 

dirigido, entre outras. A contrata~ao de redu~ao da fitomassa e uma 
pnitica com exito noutras zonas da Europa Mediterranica . 0 
financiamento de estabulos em zonas estrategicas permitiria desviar a 
malha de percursos para as areas desejadas. 0 pagamento de 
indemniza~6es compensatorias por perda de rendimento devido ao 
consumo de recursos de menor qualidade, seria uma pratica similar ao 
que acontece em numerosas culturas agrfcolas. 

A falta de mao-de-obra deve ser combatida atraves do 
reconhecimento social da pastoricia, enquanto elemento provedor de 
externalidades e, atraves da forma~ao profissional que permita habilitar 
tecnicamente estes profissionais. Outro obstaculo, ao interesse peia 
actividade e a inexistencia de tempo livre. A generalidade dos criadores 
de gado, referem esta limita~ao como impossivel de ultrapassar e na 
maioria dos casos, constitui a razao central para se senti rem desgostosos 
com a sua profissao. 0 associativismo permitiria ultrapassar esta 
limita~ao central e estrutura!. 
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Numa estrategia de promoc;ao silvopastoril, deve destacar-se 0 

estabelecimento de confianc;a entre diversos actores, dadas as complexas 
rela~6es que se estabelecem entre as usuarios dos territorios, 

proprietarios agrfcolas e florestais, diferentes tip os de interesse sabre as 
mesmas unidades territoriais, usa de diferentes formas de propriedade 
etc. 

Parece por demais evidente que dada a complexidade dos sistemas 
pastoris e dos impactos que dai ad vern sobre 0 uso do territ6rio, 
resultarn necessidades tecnicas especificas que se encontram actualmente 

a guard a de Ulna vasta e dispersa rede de servi<;os. 

A pastoricia extensiva em Portugal necessita de agentes com 
incidencia territorial e nao sectorial, com urn elevado grau de 

proximidade que permitam estabelecer com as comunidades furais, 
verdadeiras relac;6es de confianc;a, potenciando 0 encontro de soluc;6es 
adaptadas a gestao do territ6rio e ao exito das exploraC;6es pastoris. 
Assim, seria desejavel a irnplementa<;ao no terreno de "agentes 
pastoralistas", cujo trabalho consistiria na dinamiza<;ao dos sisten1as 

pastoris, e nao na burocratizac;ao dos aspectos sectoriais da produC;ao au 

protecc;ao. 

Franc;a, a partir dos an as 80, reduziu significativamente a dimensao 

dos fogos rurais e particularmente os de cariz pastoril apos a 
implementac;ao de uma politica activa de preven<;ao de incendios, que 
inclufa "servic;os de pastoralismo" com vocac;ao para as sistemas pastoris 
extensivos. Tambem algumas comunidades aut6nomas Espanholas 

comec;am a dar passos neste sentido, reconhecendo 0 papel ecol6gico e 
social da pastoricia; procurando estabelecer compromissos entre as 

poplllac;6es rurais e os servic;os regionais que tlltelam as florestas, 
financiando a limpeza de manchas florestais atraves do pastoreio, etc. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para melhorar 0 

conhecimento relativo a pastorfcia extensiva, particularmente no que 

concerne as suas limitac;6es estruturais, bern como que .. algumas das 
medidas sugeridas possam ajudar ao desenvolvimento da silvopastoricia 
nas regi6es de montanha do Nordeste de Portugal. 
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Figura 3: Mcdidas pro-activas de prom~t'lo silvopastoril 

Bibliogrfia 

Agreil, c., Meuret, A., 2004. An improved method for quantifying intake 
rate and ingestive behaviour of ruminants in diverse and variable 
habitats using direct observation. Small Rumin. Res. 54:99-113. 

Campos Palacin, P.,2004. Towards a Sustainable Global Economics 
Approach for Mediterranean Agroforestry Systems. Pages 13-28 in 

S. Schnabel and A. Ferreira, editors. Sustainability of 
Agrosilvopastoral Systems - Dehesas, Montados -. Catena Verlag, 
Germany. 

Pereira, j. M. c., Carreiras,j. M. B., Silva,j. M. N. Vasconcelos, M. j., 2006. 

172 

Alguns Conceitos Basicos sobre os Fogos Rurais em Portugal 
pp. 133-158 in Pereira, j.M.C. Rego,F., Pereira, j. S. (Editores) 
Incendios Florestais em Portugal: Caracteriza,ao, lmpactes e 
Preven~ao, Lisboa. 



r 

Castro, M., 1998. Etude comparative de deux surfaces fourrageres dans 
un systen1e agroforestier: valeur nutritive et utilisation de la 
vegetation par les animaux. These Master. ENSAM/ AGROPOLlS, 
Montpellier. 

Castro, M., 2004. Amllisis de la Interacci6n vegetaci6n-herbfvoro en 

sistemas silva-pastorales basados en Querclls pyrcnaica. Tesis 
Doctoral. Universidad de Alcala, Alcala de Henares. 

Castro, M., Castro, j. F., 2003. Ocupa,ao tradicional do territ6rio e os 

novos modelos de utiliza,ao do espa,o: implica,6es na pastoricia 
extensiva. Pages 13 p in V Col6quio Hispano - Portugues de 
Estudos Rurais, Bragan,a. 

Castro, M., Castro, j. F., Teixeira, A. c., 2003. Caracteriza,ao do sistema 
de pastoreio de percurso no Nordeste de Portugal. Revista 
Portuguesa de Zootecnia X:9S-lOS. 

Castro, M., Vinagre, P., Esteves, A., Castro, J. F., 2000. Caracleriza,ao dos 
percursos de pastoreio de ovinos e eaprinos no nordeste de 

Portugal. Pages 723-729 in 3' Reunioo Iberica de Pastagens e 
Forragens, Bragan,a, Lugo, A Conula. 

Catry, F. X., Rego, F. c., Bugalho, M. N., Lopes, T., Silva, j. S. 
Moreira, F., 2006. Effects of fire on tree survival and regeneration 
in a Mediterranean ecosystem. Forest Ecology and Management 
234:S197. 

Colin, P. Y., Jappiot, M., A. Mariel, A. (eds), 2001. Protection des forets 
contre l'incendie. Fiches techniques pour les pays du bassin 
mediterranean. FAO, Rome. 

Debussche, M., Debussche, G., Lepart, j., 2001. Changes in the vegetation 

of Quercus pubescens woodland after cessation of coppicing and 
grazing. journal of Vegetation Science 12:81-92. 

DGRF, 2006. Incendios Florestais - Relat6rio 2005. Direc,ao Geral dos 
Recursos Florestais, Lisboa. 

173 



Galante, M., 2005. As causas dos incendios florestais em Portugal 

continental. Pages 12p in SPCF, editor. 5° Congresso Florestal 
Nacionat Viseu. 

Gomez Sal, A, 1993. Ecologia de los sistemas agrarios. Ecosistemas 
7:10-15. 

Gomez Sal, A., 1998. Relationships between ecological and socio

economic evaluations of grazing in Mediterranean ecosystems. 
Pages 275-286 in V. P. e. P. Papanastasis, D., editor. Ecological basis 
of livestock grazing in Mediterranean ecosystems. 

Gomez Sal, A., 2000a. The variability of Mediterranean climate as an 
ecological condition of livestock production systems. Pages 3 -11 
in F. Guessous, N. Rihani, and A IIham, editors. Livestock 
production and climatic uncertainty in the Mediterranean. 
Wageningen Pers, Wageningen. 

Gomez Sal, A, 2000b. Las razas de ganado autoctono en la conservacion 
de la naturaleza. Pages 61-69 in F. Rodriguez editor. Manual del 

h~cnico en media ambiente natural. Colegio de Veterinarios de 
Ourense, Ourense. 

Gonzalez Bernaldez, F., 1991. Ecological consequences of the 

abandonment of traditional land use systems in central Spain. in 
J. Baudry and R. G. H. Bunce, editors. Land abandonment and its 
role in conservation. CIHEAM, Zaragoza. 

Meuret, M., 1995. Les n.,gles de I'Art. Garder des troupeaux au paturage. 

Pages 199 - 216 in E. Landais, editor. Pratiques d'elevage extensif. 
Identifier, modeliser, evaluer. 

Meuret, M., Thinon, P., 1995. La maitrise de I'utilisation de I'espace 

pature vue a travers un Systerne d'information Geographique. 
Pages 217-236 in E. Landais, editor. Pratiques d'elevage extensif. 
Identifier, modeliser, evaluer. 

Rebollo, 5., 1996. Analisis de la estrategia de pastoreo de pequenos 

rumiantes domesticos considerando distintas escalas espaciales. 
Tesis Doctoral. Universidad de Leon, Leon. 

174 



... 

San-Miguel, A. A., 2001. EI pastoreo en la ordenaci6n de los montes 
espanoles del siglo XXI. Pages 1-15 in III Congreso Forestal 

Espanol, Granada. 

Velez, R. (ed.), 1999. Protection contre les incendies de foret: principes et 
methodes d'action. CIHEAM-IAMZ, Zaragoza. 

175 


