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Mensagens chave
" QBJTBHFN EF 4JTUFMP  NPMEBEB QFMB JOUFSWFOÎÍP IVNBOB  SFĘFDUF B BEBQUBÎÍP EF
VNBDPNVOJEBEFSVSBMBPUFSSJUØSJPEFNPOUBOIB A dependência dos serviços de ecossistema locais levou, no passado, a uma gestão maioritariamente equilibrada e sustentável
dos mesmos, através de um uso diversificado do território heterogéneo da montanha, de
uma estreita cooperação entre os residentes e do estabelecimento de regras para a utilização
dos recursos comunitários.
0BCBOEPOPQSPHSFTTJWPEBTQSÈUJDBTBHSPQBTUPSJTUSBEJDJPOBJTFN4JTUFMP OPTÞMUJ
NPT  BOPT  DPMPDB FN DBVTB B NBOVUFOÎÍP EPT TFSWJÎPT MPDBJT EF FDPTTJTUFNB RVF
EFQFOEFN EB JOUFSWFOÎÍP IVNBOB O despovoamento e envelhecimento da população,
resultantes da acção combinada de várias forças motrizes, levaram ao abandono progressivo
das práticas agro-pastoris e consequentemente a uma progressiva degradação da condição
dos serviços de ecossistema que dependem da intervenção humana. Destes destaca-se o serviço cultural providenciado pela paisagem de socalcos, legado vivo de uma herança cultural
única e com importante valor estético.
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0TTFSWJÎPTEFFDPTTJTUFNBTÍPGVOEBNFOUBJTQBSBPCFNFTUBSFBQPQVMBÎÍPEF4JT
UFMPSFDPOIFDFBJNQPSUÉODJBEFWÈSJPTTFSWJÎPTQSPWJEFODJBEPTQFMPFDPTTJTUFNBMPDBM
Apesar de valorizar mais os recursos associados aos serviços de produção, essenciais à satisfação directa de necessidades básicas, a população de Sistelo reconhece a importância para
o bem-estar de diferentes tipos de serviços – produção, regulação, culturais e recreativos.
A importância destes serviços é igualmente reconhecida pela identificação de critérios de
bem-estar directamente relacionados com os serviços de ecossistema e pelas razões que
justificam a escolha de Sistelo como o melhor local para se viver.
%PTRVBUSPDFOÈSJPTEFTFOWPMWJEPTQBSB4JTUFMP EPJTBQSFTFOUBNTFDPNPjGVUV
SPTTVTUFOUÈWFJTx FNRVFBNFMIPSJBEBTDPOEJÎÜFTEFCFNFTUBSÏBDPNQBOIBEBQPS
VNBNBYJNJ[BÎÍPTVTUFOUÈWFMEPTTFSWJÎPTEFFDPTTJTUFNBMPDBJT&TUFTEJTUJOHVFN
TFQFMBBEPQÎÍPEFFTUSBUÏHJBTEFHFTUÍPEJGFSFOUFT Num dos cenários, a melhoria das
condições de bem-estar e dos serviços de ecossistema locais é conseguida com o reavivar
das práticas agrícolas e a manutenção das práticas agro-pastoris integrando a componente ambiental e a utilização sustentável dos recursos. No segundo cenário, a estratégia
seguida é a de minimizar os impactos negativos do abandono agrícola, através de uma
gestão orientada para a conservação dos valores naturais e a maximização de serviços
de regulação e suporte, assegurando ao mesmo tempo o bem-estar da população local
através de medidas compensatórias.
0 DBTP EF 4JTUFMP Ï EFNPOTUSBUJWP EBT NÞMUJQMBT F DPNQMFYBT SFMBÎÜFT FOUSF TFSWJ
ÎPTEFFDPTTJTUFNBFCFNFTUBSIVNBOP Esta complexidade dificulta a avaliação e o reconhecimento das relações fundamentais entre bem-estar humano e serviços de ecossistema
porque: o bem-estar humano não depende exclusivamente dos serviços de ecossistema; as
interacções entre promotores de alteração são complexas e um mesmo promotor pode ser
directamente benéfico para o bem-estar mas afectar negativamente um serviço de ecossistema; existem trade-offs entre os diferentes serviços de ecossistema (a maximização de um
determinado serviço pode levar à deterioração da condição de outros serviços), o que pode
beneficiar ou prejudicar diferentes grupos da população; a interacção entre bem-estar e serviços de ecossistema ocorre em diferentes escalas temporais e espaciais que necessitam ser
consideradas na avaliação.
" NFMIPSJB EBT DPOEJÎÜFT EF CFNFTUBS F EPT TFSWJÎPT EF FDPTTJTUFNB MPDBJT FN
4JTUFMPQPEFQBTTBSQPSEJGFSFOUFTFTUSBUÏHJBTFPQÎÜFTEFHFTUÍPRVFFOWPMWBNBQPQV
MBÎÍPMPDBM RVFÏVNEPTVUJMJ[BEPSFTFHFTUPSFTQSJODJQBJTEPTSFDVSTPT. O sucesso de
qualquer uma destas estratégias encontra-se dependente da implementação de respostas
que eficazmente revertam algumas das condições actuais. Estas respostas têm de ser adaptadas à realidade local e integradas numa estratégia alargada de desenvolvimento, sendo
crucial o envolvimento e a participação activa da população local para o sucesso da sua
implementação.
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17.1. Introdução
A importância das áreas de montanha, em termos ecológicos, económicos, sociais, culturais e agrícolas, e as dificuldades que enfrentam têm vindo a ser crescentemente reconhecidas e consagradas ao nível da União Europeia (Ferreira et al., 1999). Milhões de pessoas
que vivem fora das zonas de montanha beneficiam dos serviços de ecossistema por elas
fornecidos, nomeadamente: 1) metade da população mundial depende das montanhas
para o aprovisionamento de água doce, 2) as montanhas são centros de diversidade biológica e cultural, 3) são um reservatório de diversidade genética agrícola que é activamente
mantida pelas populações que aí praticam uma agricultura de subsistência, 4) são o refúgio de algumas espécies ameaçadas de animais e plantas, e 5) oferecem paisagens únicas
e imponentes a que se associam oportunidades de turismo e recreação (Nordregio, 2004;
WRI, 2002).
Apesar da sua importância, e à semelhança do que acontece noutras áreas do mundo
(WRI, 2002), em Portugal as zonas de montanha estiveram sempre entre as áreas menos
desenvolvidas do país (Ferreira et al., 1999). Este menor desenvolvimento é em parte explicado pelos condicionalismos físicos impostos pela geografia de montanha. De facto, o rigor
climatérico, a altitude, o declive, o relevo acidentado e outros factores naturais desvantajosos
tornam-na uma «terra escrava» para os residentes que aí desenvolvem actividades agro-pastoris, impõem limites às actividades de produção e contribuem para as difíceis acessibilidades e para o isolamento dos seus residentes. Estas condições desfavoráveis foram agravadas
por um desenvolvimento territorial desequilibrado, que contribuiu para a marginalização
das zonas de montanha, assim como de outras áreas desfavorecidas.
O principal objectivo deste estudo de caso é o de fornecer uma avaliação integrada dos
ecossistemas e sua relação com o bem-estar humano com enfoque na escala local, num
sistema de montanha em Portugal. Este trabalho contribui assim, no âmbito da Avaliação
Portuguesa do Milénio apresentada neste volume, para o suporte à tomada de decisão no
sentido de assegurar o uso sustentável dos ecossistemas e a promoção do bem-estar humano
ao nível local. A avaliação do ecossistema de montanha à escala nacional é apresentada no
Capítulo 9 (Aguiar e Rodrigues, neste volume).
A escolha de Sistelo como estudo de caso do sistema de montanha foi proposta por um
dos utilizadores da Avaliação Portuguesa do Milénio (Pereira et al., 2003), o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). Esta freguesia faz fronteira com o PNPG, a única área protegida em Portugal com o estatuto de Parque Nacional. O PNPG foi criado em 1971, engloba
as Serras da Peneda, Amarela e do Gerês numa área total de cerca de 70 290 ha e é detentor
de uma enorme riqueza florística e faunística (ICN, 2005). Devido a esta localização única,
84% da área da freguesia de Sistelo (toda a área a Este do rio Vez) foi recentemente incluída
no regime de protecção da Rede Natura 2000 – Zona de Protecção Especial «Serra do Gerês»
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(Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de Setembro) e Sítio de Importância Comunitária «Serras
da Peneda-Gerês» (Resolução do Conselho de Ministros n.°142/97).
O reconhecimento de que as ligações entre bem-estar e serviços de ecossistema dependem
da escala e do contexto (cultural e socioeconómico), aliado ao objectivo acordado de ouvir a
população residente em Sistelo e integrar o seu conhecimento e as suas perspectivas na avaliação
a realizar, levou ao desenvolvimento de um trabalho de investigação, que adoptou uma abordagem metodológica participativa e cujos principais resultados foram publicados em Pereira
et al. (2005). O envolvimento da população residente na avaliação justifica-se pelo facto de esta
ser um dos utilizadores e gestores principais de muitos dos serviços dos ecossistemas locais, o
que, por um lado, lhe confere um conhecimento valioso e, por outro, torna necessário e importante compreender como é que os residentes usam, percebem e valorizam diferentes serviços de
ecossistema. Os resultados deste trabalho de investigação foram triangulados e complementados
com informação secundária para realizar a avaliação apresentada neste capítulo.
Dois importantes aspectos distinguem este estudo de caso dos outros apresentados neste
volume. Em primeiro lugar, a avaliação apresentada é guiada em grande parte pela avaliação
realizada pela própria população residente. Em segundo lugar, este estudo procura avaliar
as componentes do bem-estar humano e a sua relação com os serviços de ecossistema, de
acordo com os critérios de bem-estar identificados pela população e os serviços de ecossistema por esta reconhecidos.
Na secção que se segue (17.2) é realizada uma caracterização da freguesia de Sistelo, que
permitirá enquadrar e contextualizar o estudo. Depois, é apresentada uma breve descrição da metodologia do trabalho de investigação desenvolvido (17.3). Nas secções seguintes,
adoptando o quadro conceptual e a abordagem analítica propostos na Avaliação do Milénio
dos Ecossistemas (ver Capítulo 1, neste volume), este estudo procura responder às seguintes
questões específicas (da secção 17.4 à secção 17.8, respectivamente):
1) Quais os promotores de alteração mais relevantes em Sistelo nos últimos 50 anos e de
RVFGPSNBUÐNBGFDUBEPPTTFSWJÎPTEFFDPTTJTUFNBFCFNFTUBSMPDBJT  TFDÎÍP 
2) Quais os principais serviços de ecossistema reconhecidos pela população como imporUBOUFTQBSBPCFNFTUBSFRVBMBDPOEJÎÍPBDUVBMEFTTFTTFSWJÎPT  TFDÎÜFTF
3) Quais as componentes e os critérios de bem-estar locais, tal como identificados pela
QPQVMBÎÍP FRVFDPOEJÎÜFTFUFOEÐODJBTBQSFTFOUBN  TFDÎÍP
4) Quais os futuros plausíveis para Sistelo nos próximos 50 anos e que consequências o desenWPMWJNFOUPEFDBEBVNEPTDFOÈSJPTUFSÈOPTTFSWJÎPTEFFDPTTJTUFNBFOPCFNFTUBS 
(secção 17.8)
O capítulo encerra com uma breve discussão dos principais resultados da avaliação (secção 17.9).
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17.2. Breve caracterização da Freguesia de Sistelo
17.2.1. Localização e Geografia
Sistelo é uma freguesia rural de montanha localizada na serra da Peneda, Concelho de Arcos
de Valdevez, no noroeste de Portugal (41º 58’ N; 8º 22’ W) (Figura 17.1). Com uma área de
26,2 km2 (2623,35 ha), Sistelo apresenta um relevo acidentado, com altitudes que variam
entre 180 m e 1360 m. O clima desta região é mediterrâneo marítimo, com uma temperatura
média anual de 13 ºC e a precipitação média anual é de 2093 mm (SNIRG, 2004 – dados de
1960 a 2000).1

'JHVSB Localização geográfica do concelho de Arcos de Valdevez e da freguesia de Sistelo.

1

Este clima é também classificado como «Temperado Submediterrânico» por Honrado (2003).
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A área é percorrida por uma densa rede hidrográfica; dos vários rios e ribeiros que atravessam a freguesia, destaca-se o rio Vez, principal afluente do rio Lima.

17.2.2. Enquadramento histórico
No início do século xx, Sistelo era uma comunidade rural perfeitamente adaptada ao território de montanha. Na base da economia local estava a actividade agro-pastoril com um
aproveitamento diversificado do território, no que pode ser considerada uma estratégia de
«adaptação à heterogeneidade espacial dominante na montanha» (Rey, 2000: pp. 35).
A agricultura de subsistência era realizada em terraços construídos a alturas sucessivas na vertente da montanha, sobrepostos em escadaria e suportados por muros de pedra
(ARDAL, 2002) – os socalcos (Figura 17.2).1 A rega era assegurada por um sistema de levadas e ramificações construídas na encosta, que transportavam a água das partes mais altas
da montanha para os campos (GTAA, 2002) – os regadios.2 A fertilização dos campos era
assegurada pelo estrume (Rey, 2000).

'JHVSB Socalcos no lugar
de Igreja – Sistelo.
1

Estas estruturas construídas permitiram contrariar os acentuados declives, aumentar a superfície agrícola e
conservar um solo profundo e fértil (ARDAL, 2002; Ribeiro, 1998).

2

Estes regadios tradicionais de montanha são estruturas colectivas que servem a população de uma aldeia ou
parte desta, com complexos sistema de atribuição de direitos sobre a utilização da água (transmissíveis por
herança, casamento ou compra) que regulam o acesso à mesma e cuja distribuição e controle no Verão é minuciosamente regulada (Graça, 1996).

Ecossistemas.indd 590

09-12-2009 16:28:31

17. Sistelo: um estudo participativo numa freguesia de montanha 591
O gado tinha um importante papel na alimentação e constituía uma das principais fontes
de rendimento (Medeiros, 1984). A actividade pastoril era principalmente suportada pelo
uso do baldio – uma área de propriedade comum, detida e gerida pela comunidade local,
que em Sistelo abrangia uma grande parte da área da freguesia – e pelo uso de estratégias de
mobilidade (Medeiros, 1984).1 O baldio, dominante na área serrana, fornecia pasto para alimentação do gado e material lenhoso, utilizado para o fabrico de carvão, para a produção de
estrume (através da roça dos matos utilizados nas camas dos animais) e como combustível,
para consumo doméstico das populações (Carvalho, 2003; GTAA, 2002; Medeiros, 1984).
A organização da vida pastoril assentava em complexos sistemas de deslocação das pessoas e do gado entre as inverneiras, aldeias nas terras baixas onde os sistemas de campo-prado asseguravam a pastagem durante Inverno, e as brandas ou verandas, em zonas mais
altas da montanha (Medeiros, 1984; Ribeiro, 1998). As brandas, a que correspondiam
pequenas áreas apropriadas no monte, eram utilizadas na época estival, quer como «pequenos núcleos de povoamento em altitude» (brandas de habitação), para onde a população se
deslocava com o gado, quer para realizar o cultivo em leiras de reduzida dimensão em zonas
mais ou menos planas (brandas de cultivo), quer apenas como abrigo para os pastores e animais (brandas de gado) (Medeiros, 1984).2 Ao longo de todo o ano, organizavam-se vezeiras
de lugares.3
A partir da segunda metade do século xx a acção combinada de várias forças motrizes
desencadeou um processo gradual de despovoamento e de envelhecimento da população.4
Com uma população reduzida e envelhecida, as práticas tradicionais de mobilidade associadas à pastorícia foram praticamente abandonadas, e a manutenção e o cultivo dos campos
tornaram-se cada vez mais difíceis de assegurar.
1

Historicamente, a origem dos baldios está associada a doações dos reis: «a fim de permitir aos cultivadores
subsistir, os reis dotavam os habitantes de cada vila ou termo com terra comuns, mas de propriedade insusceptível de individualização, para pastagens e obtenção de lenhas, procurando impedir que os poderosos as
coutassem» (Castro, 1992: pp. 279). O baldio correspondia assim a uma área de terra, propriedade comum dos
residentes numa determinada localização, gerida pela comunidade de acordo com regras por si estabelecidas.
Uma grande parte da área da freguesia de Sistelo era no início do século, e ainda permanece, área de baldio;
actualmente corresponde a 84% da área total da freguesia (ARDAL, 2002).

2

Às brandas de gado estão associadas umas estruturas muito características – os cortelhos – que serviam precisamente para abrigar os pastores e o gado.

3

Estas vezeiras eram a base do sistema de pastoreio: os criadores/pastores acompanhavam à vez o grupo de
animais de diferentes proprietários do lugar, pernoitando nos cortelhos ou brandas de gado no período estival,
em que as vezeiras se deslocavam para as zonas mais altas (Medeiros, 1984); estas vezeiras eram reguladas com
grande detalhe por um órgão colectivo (Graça, 1996).

4

Apesar de ter sofrido oscilações, o número de residentes na primeira metade do século xx, nunca esteve
abaixo de 606 habitantes, tendo atingido um pico em 1911 de 840 residentes (INE, 1964).
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17.2.3. Caracterização demográfica, social e económica
Em 2001 residiam na freguesia de Sistelo 341 pessoas, maioritariamente distribuídas por
cinco pequenos lugares: Igreja – 127, Estrica – 43, Quebrada – 49, Padrão – 71 e Porto Cova
– 43 (INE, 2001). Estes lugares, isolados uns dos outros considerando a distância e a ausência de transportes públicos entre eles, apresentam algumas diferenças entre si, em termos de
composição sociodemográfica, modos de vida e acesso a serviços.
Sendo uma freguesia de forte emigração masculina no passado recente, a população é
maioritariamente feminina e idosa (Figura 17.3).
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'JHVSB Estrutura etária da população de Sistelo em 2001. Fonte: INE, 2001.

Uma comparação dos valores de indicadores ligados à população, actividade, inactividade e emprego entre Sistelo, Arcos de Valdevez e Portugal (Quadro 17.1), em 2001, permite
destacar outras características importantes desta freguesia. A densidade populacional na
freguesia é baixa e a taxa de analfabetismo é elevada. A taxa de actividade da população em
idade activa é relativamente alta, o que pode ser explicado em parte pela baixa proporção de
reformados na população. Na população inactiva destacam-se a baixa proporção de domésticos e alta proporção de incapacitados para o trabalho. As pensões/reformas são domi-
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nantes enquanto principal meio de vida da população.1 O desemprego é quase inexistente,
mas uma grande proporção da população empregada pertence ao grupo dos trabalhadores
familiares não remunerados. O emprego no sector primário é claramente dominante, com
uma pequena proporção da população empregue no sector terciário.
2VBESP Indicadores de caracterização ligados à população, actividade, inactividade e emprego: comparação entre Sistelo, Arcos de Valdevez e Portugal (2001). Fonte: INE, 2001.
4JTUFMP
Densidade populacional (hab/km2)

13

Proporção da população feminina (%)

62

"SDPTEF
Portugal
7BMEFWF[
55
113
54

52

Proporção da população com mais de 65 anos (%)

39

27

16

Índice de envelhecimento (%)

413

208

102

Taxa de analfabetismo – maiores de 10 anos (%)
Taxa de actividade da população em idade activa
– com mais de 15 anos (%)
Proporção de reformados na população total (%)
Proporção de reformados, aposentados ou na reserva na população
inactiva (%)
Proporção de domésticos na população inactiva (%)

36

20

9

67

39

57

16

30

19

54

56

52

7

20

17

Proporção de incapacitados para o trabalho na população inactiva (%)
Proporção da população residente cujo principal meio de vida são
as pensões/reformas (%)
Proporção da população residente cujo principal meio de vida
é o trabalho (%)
Taxa de desemprego (%)

21

6

5

46

33

20

35

31

44

1

7

7

Proporção da população empregada no sector primário (%)

84

20

5

Proporção da população empregada no sector terciário (%)

12

46

60

Proporção de trabalhadores familiares não remunerados (%)

33

5

1

A agricultura é essencialmente familiar e para auto-consumo. As explorações agrícolas
(110 no total) são, na maioria, pequenas – 37% tem menos de 2 ha e 45% tem entre 2 a 5
ha (INE, 1999). As 108 explorações com Superfície Agrícola Utilizada (SAU), fragmenta1

Por principal meio de vida entende-se a fonte principal de rendimento (monetário e não monetário), donde o
indivíduo retirou os meios necessários à sua subsistência nos 12 meses do período de referência (INE, 2001).
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das em 2115 pequenos blocos, destinam-se essencialmente ao cultivo de milho regional,
feijão e batata e à produção de forragens e pastagens para alimentação animal (INE, 1999).
A fertilização do solo continua a ser essencialmente assegurada pelo estrume, embora exista
actualmente alguma utilização de adubos (Silva, 2003). Além de serem de reduzida dimensão a grande maioria dos blocos com SAU não tem acesso a caminhos públicos (INE, 1999),
impossibilitando o acesso de tractores. A mecanização da agricultura é por isso reduzida:
apenas dezasseis explorações têm tractores, duas têm motocultivador e uma tem enfardadeira (INE, 1999).
A produção animal em regime extensivo assenta, em grande parte, na utilização do baldio como no passado, com regime de pastoreio livre para alguns animais. No efectivo pecuário destacam-se os bovinos, onde predominam as raças autóctones Barrosã e Cachena,
seguido dos ovinos da raça Bordaleira de Entre-Douro-e-Minho, e dos equídeos – que totalizam respectivamente 696, 234 e 130 animais (INE, 1999). Os caprinos têm actualmente
uma expressão muito reduzida (INE, 1999).
Os produtores são quase na totalidade individuais (109 explorações com produtor singular), dos quais apenas dois são empresários, e 99% da SAU é explorada por conta própria
(INE, 1999). A população de produtores individuais é predominantemente feminina e idosa
e apresenta níveis altos de analfabetismo e níveis muito baixos de instrução formal. Predominam, como no resto do país, os produtores cuja formação profissional agrícola provém
exclusivamente da prática.
A comercialização da produção vegetal é praticamente inexistente. Assim, a principal
origem do rendimento monetário das explorações é a produção animal, tanto pela via da sua
comercialização, principalmente do gado bovino, como pelos subsídios à exploração agrícola auferidos, onde dominam em valor os subsídios ligados à produção animal – prémios e
indemnizações compensatórias (ARDAL, 2002). Os criadores beneficiam ainda do apoio às
raças autóctones, no âmbito das medidas agro-ambientais.1 Em nenhuma das explorações
são desenvolvidas actividades lucrativas não agrícolas. Em 10% das explorações, o rendimento do agregado familiar do produtor provém exclusivamente da exploração; nos agregados familiares do produtor com rendimento exterior à exploração, a principal origem desse
rendimento é de pensões rurais/reformas – 81%, seguida pelas remessas de emigrantes –
13% (INE, 1999).
O Quadro 17.2 apresenta alguns indicadores das explorações agrícolas, comparando Sistelo, Arcos de Valdevez e Portugal.

1
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2VBESP Indicadores de caracterização das explorações agrícolas: comparação entre Sistelo, Arcos de Valdevez e Portugal (1999). Fonte: INE, 1999.

100
20
78
16
15
66
53

"SDPTEF
7BMEFWF[
95
7
63
78
19
45
50

39

36

38

27

21

16

42

32

18

94

96

94

4

5

23

56

62

27

35

17

13

45

34

15

12

11

30

10

4

8

75

36

22

4JTUFMP
Proporção de mão de obra agrícola familiar (%)
Número médio de blocos com SAU por exploração agrícola (N.º)
Proporção de blocos com SAU de 1 a menos de 20 ares (%)
Proporção de blocos com SAU com acesso a caminhos públicos (%)
Proporção de Explorações com Tractor (%)
Proprção de produtores singulares femininos (%)
Proporção de produtores singulares com idade entre 45 e 64 anos (%)
Proporção de produtores singulares com idade superior ou igual
a 65 anos (%)
Proporção de produtores singulares que não sabem ler
nem escrever (%)
Proporção de produtores singulares que sabem ler e escrever e não concluíram nenhum nível de ensino (%)
Proporção de produtores singulares com formação profissional
agrícola proveniente exclusivamente da prática (%)
Ajudas/subsídios no ano agrícola de 1998/1999 aos bovinos
machos/vitelos em proporção das explorações com bovinos (%)
Ajudas/subsídios no ano agrícola de 1998/1999 às vacas aleitantes
em proporção das explorações com bovinos (%)
Indemnizações compensatórias no ano agrícola de 1998/1999
– proporção das explorações (%)
Medidas agro-ambientais no ano agrícola de 1998/1999 – proporção das
explorações (%)
Subsídio ao gasóleo no ano agrícola de 1998/1999 – proporção das
explorações (%)
Rendimento do agregado doméstico do produtor singular provém exclusivamente da actividade da exploração – proporção
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Portugal
90
6
40
87
33
23
47

17.2.4. Valores Naturais
Situada numa zona de inestimável valor ecológico, a freguesia de Sistelo apresenta uma
enorme diversidade de habitats que compreende as galerias ripícolas nas margens do rio Vez,
zonas agrícolas, floresta de coníferas maioritariamente usada para exploração de madeira,
bosques nativos de caducifolias e matos de altitude.
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Estes habitats albergam um grande número de espécies animais e vegetais que fazem de
Sistelo uma zona detentora de uma singular riqueza faunística e florística.
Das espécies animais presentes na região destacam-se algumas particularmente emblemáticas como é o caso da lontra (Lutra lutra), a geneta (Genetta genetta), a cobra-de-água
viperina (Natrix maura), a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) e o lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi) nas zonas ripícolas. Nas áreas agrícolas destacam-se a perdiz-cinzenta
(Perdix perdix), o sardão (Lacerta lepida) e a toupeira-cega (Talpa caeca). O corço (Capreolus
capreolus), o lobo (Canis lupus), a raposa (Vulpes vulpes), a águia-real (Aquila chrysaetos),
a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), o bufo-real (Bubo bubo) e a víbora-cornuda (Vipera
latastei) ocorrem nas zonas de floresta e matos de altitude. Várias destas espécies possuem o
estatuto de «ameaçadas» (Cabral et al., 2005).
No que respeita à flora, destacam-se as manchas de carvalho alvarinho (Quercus robur) nas
margens do rio Vez ou por entre as extensões de floresta plantada de pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Nos matos de altitude o tojo-europeu (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), o tojo-menor
(Ulex minor) e a urze (Erica sp. pl.) são espécies dominantes na vegetação (ICN, 2006a).
A flora de Sistelo inclui também uma imensa variedade de espécies com usos culinários e
medicinais, das quais se destacam a cidreira (Melissa officinalis), a nêveda (Calamintha baetica), a hortelã (Mentha sp.), o funcho (Foeniculum vulgare subsp. piperitum) e o hipericão
(Hypericum perforatum) entre outras.

17.3. Metodologia do trabalho de investigação desenvolvido
Para compreender as complexas ligações entre o bem-estar e os serviços de ecossistema na
perspectiva da população local, a opção metodológica recaiu sobre a condução de uma abordagem participativa. Nesta avaliação participativa, procurámos seguir os princípios epistemológicos e comportamentais partilhados pelas Avaliações Rurais Rápidas e/ou Avaliações
Rurais Participativas (Chambers, 1992), sendo que os métodos e instrumentos utilizados em
campo foram escolhidos e adaptados aos objectivos da investigação a partir das seguintes
fontes: Narayan (1996), Rietbergen-McCracken e Narayan (1998) e SEAGA (2001).
Uma descrição do processo de amostragem para a selecção dos participantes, dos métodos e instrumentos e sua aplicação e da organização do trabalho de campo pode ser consultada em Pereira et al. (2005).
Participaram neste estudo 86 indivíduos, incluindo 80 residentes (cerca de 24% da população residente) e seis informantes estratégicos não residentes: cinco indivíduos ligados a
cinco organizações/associações locais e um indivíduo ligado ao ensino básico em Sistelo.
Do total de participantes residentes, 61% são mulheres, que representam 62% da população
residente em Sistelo.
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A observação directa, a familiarização com os residentes na freguesia e a participação
nas suas actividades do dia-a-dia foram fundamentais para aprender mais sobre a mesma e
para o estabelecimento de uma boa relação de confiança. O trabalho de campo foi realizado
por duas investigadoras, de áreas científicas diferentes – ciências sociais e biologia. Para
evitar a inibição dos participantes, a aplicação dos instrumentos não foi gravada, sendo que
uma das investigadoras fazia o papel de facilitadora e a outra redigia as notas.
Para assegurar a fiabilidade e validade dos resultados obtidos foram utilizados os métodos de triangulação de fontes de informação, métodos/instrumentos e indivíduos, e de validação dos resultados por indivíduos da freguesia.

17.4. Promotores de alterações
Uma selecção não exaustiva dos promotores de alteração nos ecossistemas mais relevantes em Sistelo nos últimos 50 anos, bem como a forma como estes têm afectado os serviços
de ecossistema e o bem-estar locais, foi feita com base nos resultados das entrevistas semi-estruturadas e dos instrumentos relacionados com as tendências e as mudanças.1 Estes dados
foram complementados com informação secundária proveniente da literatura existente.

17.4.1. Promotores de alterações indirectos
Diversos promotores de alteração indirectos – demográficos, económicos, políticos e culturais – influenciaram, nos últimos 50 anos, tanto os promotores directos como o bem-estar
da população. Estes promotores, ditos indirectos por afectarem indirectamente os serviços
de ecossistema (o seu efeito é geralmente sentido através do impacto que produzem em promotores directos), podem no entanto afectar de forma directa as dimensões do bem-estar
(ver capítulo 1, neste volume).
Despovoamento
O despovoamento foi identificado como o principal promotor indirecto de alteração dos
ecossistemas locais.
A partir de 1950, as más condições socioeconómicas registadas um pouco por todo o
interior de Portugal e as atractivas oportunidades de emprego nas cidades e no estrangeiro
levaram a um êxodo generalizado do interior rural na procura de melhores condições de
vida (Black, 1993). Em Sistelo, onde as condições de vida eram agravadas pelas característi1

A definição adoptada de promotores de alteração nos ecossistemas e a distinção entre promotores directos e
indirectos pode ser consultada em Domingos e outros (este volume).
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cas do território, a política de florestação do baldio (outro promotor identificado e descrito
no ponto seguinte) contribuiu seguramente para o acelerar deste processo (Graça, 1996;
Estêvão, 1983; Medeiros, 1984). Esta tendência acentuou-se drasticamente no início dos
anos 1960, altura em que a emigração em grande escala levou a uma tendência de diminuição da população em Sistelo que se manteve até hoje – no período entre 1960 e 2001, a
população residente diminuiu em cerca de 57% (INE, 1964, 2001).
A manutenção de um desenvolvimento desequilibrado do território nacional, patente
nas tendências de litoralização e urbanização, acompanhadas e impulsionadas pela concentração em determinadas áreas de actividades económicas e oportunidades de emprego associadas, e de bens, serviços e infra-estruturas públicas, acentuou o isolamento e as deficientes
condições socioeconómicas das populações residentes nas áreas de montanha, contribuindo
para o êxodo populacional verificado (Graça, 1996; Ferreira et al., 1999).
Com uma população reduzida e envelhecida – privada dos elementos mais jovens, principal força do trabalho agrícola (Caldas, 1982) – as práticas tradicionais de mobilidade
associadas à pastorícia foram sendo abandonadas, e a manutenção e o cultivo dos campos
tornaram-se cada vez mais difíceis de assegurar.
Política de Florestação dos Baldios
A «Nova Política de Aproveitamento», associada à Lei do Povoamento Florestal (Lei n.º
1971 de 15 de Junho de 1938), implementada pelo Estado Novo nos anos 40 consistiu na
apropriação pelo Estado dos terrenos baldios, então propriedade comum das comunidades
serranas, seguida da florestação de largas áreas de pinhal e outras espécies de crescimento
rápido destinadas à exploração de madeira e fibra (Radich e Baptista, 2005).1 A florestação
dos baldios introduziu mudanças profundas nos modos de vida da população de Sistelo e
foi apontada pelos participantes como a principal causa da redução acentuada de caprinos
e ovinos. A circulação dos animais dentro do perímetro das florestas recém-plantadas foi
proibida com a pena de pesadas multas para os transgressores. Com o acesso ao baldio,
suporte básico da actividade pastoril, fortemente restringido e sendo o gado a maior fonte
de rendimento na altura, a emigração tornou-se uma opção cada vez mais atractiva.2
Em 1976, os baldios foram devolvidos à população (Decreto-Lei nº 39/76 de 19 de
Janeiro) tendo posteriormente cessado em Sistelo, a actividade dos guardas permanentes
1

Em Sistelo, 95% da área baldia foi considerada apta para florestação, sendo 65% da área baldia entregue aos
Serviços Florestais para aproveitamento (JCI, 1941). De acordo com as estatísticas agrícolas (disponíveis na
biblioteca digital on-line do INE), o processo de arborização no Perímetro Florestal do Soajo e Peneda iniciou-se em 1945. Entre 1945 e 1954, 16% do perímetro florestal foi arborizado, de 1955 a 1964 foi arborizada uma
área adicional de 25% do perímetro.

2

Apesar de os participantes terem referido que numa fase inicial o processo de florestação criou algum emprego.
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da floresta. Os participantes identificaram a ausência de guardas como uma das causas do
aumento da ocorrência de fogos, por falta de vigilância das florestas.
Acesso a bens e serviços e fontes de rendimento externas à actividade agrícola
O acesso a novas fontes de rendimento, a melhoria das infra-estruturas e o maior acesso a
bens e serviços foram identificados como os promotores indirectos que mais contribuíram
para a melhoria do bem-estar nos últimos 50 anos.
Se por um lado a emigração contribuiu para a diminuição e envelhecimento da população,
ela constituiu, por outro lado, um importante promotor do aumento do poder económico para
as famílias de Sistelo com um consequente aumento de bem-estar material. As remessas enviadas
pelos emigrantes e as pensões, cujo direito de acesso se foi alargando, associadas ao desenvolvimento do sistema de segurança social português, constituíram novas e importantes fontes de
rendimento.1 Com o aumento do poder económico e o aparecimento de novas infra-estruturas
como estradas e caminhos, inicialmente promovidos pelos próprios serviços florestais (Silva,
1973), o acesso a bens e serviços passou a ser mais fácil para a maioria da população.
Adesão à CEE, liberalização do mercado e Politica Agrícola Comum
A liberalização dos mercados, que se seguiu à entrada na CEE nos anos 1980, permitiu o
acesso a novos produtos que vieram competir com os produtos locais. A acrescentar a esta
pressão do mercado europeu, em Sistelo, a falta de mão-de-obra causada pela diminuição
e envelhecimento da população e as dificuldades de mecanização impostas pelas características desfavoráveis do território contribuíram para um aumento nos custos de produção.
A combinação destes dois factores levou à perda de competitividade dos produtos locais.
A introdução das ajudas directas ligadas à Política Agrícola Comum (PAC) e das medidas
agro-ambientais foi referida pelos entrevistados como um promotor importante na melhoria do bem-estar material.2 Os subsídios da PAC constituem cerca de 36% do rendimento
das explorações agrícolas em Sistelo e terão tido um efeito positivo sobre o número de bovinos que aumentou de 696 para 765 entre 1999 e 2002 (ARDAL, 2002).
Alteração de valores sociais
O aumento das aspirações, um maior materialismo, o desapego à terra e a desvalorização
social do trabalho agrícola, assim como a erosão da importância de valores de solidariedade
1

O alargamento do direito de acesso à pensão realizou-se primeiro com a alteração do regime de pensões no
início dos anos 70, que deu a parte dos trabalhadores agrícolas o direito a uma pensão de velhice, e depois com
a institucionalização da pensão social em 1974 (Decreto-Lei nº 217/74 de 27 de Maio).

2

As ajudas directas incluem as indemnizações compensatórias destinadas às zonas desfavorecidas, nas quais se
incluem as zonas de montanha.
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social associados à vida comunitária são outros promotores indirectos identificados como
importantes. Estas alterações contribuíram para o despovoamento e para o abandono das
práticas agro-pastoris e tiveram um impacto directo negativo no bem-estar social.

17.4.2. Promotores de alterações directos
Os dois principais promotores de alteração directos identificados em Sistelo foram as alterações do uso do solo e a alteração do regime de fogos.
Alterações do uso do solo
As alterações ao uso do solo são uma das principais forças motrizes que têm afectado os
serviços de ecossistema e o bem-estar em Sistelo, destacando-se o crescente abandono das
práticas de cultivo e pastoreio e a florestação dos baldios iniciada nos anos 40.
Estas alterações estão intimamente associadas às principais tendências de mudança dos
recursos do agro-ecossistema, nos últimos 50 anos, identificadas pelos residentes. Os recursos do agro-ecossistema que mais mudanças sofreram, neste período de tempo, de acordo
com os participantes, foram: área de cultivo, número de vacas, ovelhas e cabras, e área florestal. No Quadro 17.3 são apresentadas as tendências identificadas pelos residentes, trianguladas com informação secundária (que as corrobora), bem como as causas mais referidas
para cada tendência, de entre as diversas causas apontadas nas entrevistas semi-estruturadas
e na realização do exercício das linhas de tendência.
Note-se que, após a devolução do baldio à população, houve um ligeiro aumento do
número de ovinos e caprinos. No entanto, a conjuntura demográfica e socioeconómica não
permitiu a reversão da tendência de abandono das práticas pastoris (Medeiros, 1984).
A progressiva diminuição das práticas de cultivo, que aparece como consequência da
acção sinergética de vários promotores indirectos, desencadeou um processo gradual de
abandono das áreas agrícolas. Numa primeira fase dá-se a conversão dos campos de cultivo
em pastagens, que requerem menor força laboral – no período de 1989-1999 houve uma
redução de 66% da área cultivada e um aumento da área de pastagem em cerca de 12 vezes
(INE, 1989; INE, 1999). A última fase é o total abandono dos socalcos sem qualquer tipo de
gestão. O abandono dos campos desencadeia um processo de sucessão secundária em que as
espécies predominantemente agrícolas (maioritariamente herbáceas de crescimento rápido)
são progressivamente substituídas por espécies arbustivas e arbóreas. Na ausência de fogo e
de retorno da actividade agrícola, este processo de sucessão natural culmina na regeneração
de floresta nativa de carvalho-alvarinho (Quercus robur).
A já referida «Nova Política de Aproveitamento» levou, na fase de implementação, a uma
redução significativa das áreas de pasto e a um aumento da área arborizada, maioritaria-
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2VBESP Tendências dos recursos do agro-ecossistema de Sistelo, nos últimos 50 anos, e principais causas para essas tendências. Nota: As setas descendentes indicam uma tendência decrescente do recurso e as
ascendentes uma tendência crescente – o quadro de referência temporal das tendências assim assinaladas tem
início em meados dos anos 1950. Nos gráficos são apresentadas séries temporais mais longas, com início em
1934, sendo assinalados nos mesmos o início do quadro de referência temporal equivalente aos últimos 50
anos.
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mente da floresta de coníferas. Depois de 1975, terá ocorrido, de acordo com os participantes, uma redução da área de floresta, associada à ocorrência de fogos.
O impacto destas alterações sobre a biodiversidade e os serviços de ecossistema locais é
complexo, devido à existência de trade-offs entre espécies e serviços, isto é, diferentes espécies e serviços são beneficiados em diferentes tipos de usos do solo (ver secção 17.6 para
uma descrição mais detalhada). As consequências do declínio da actividade agrícola para o
bem-estar da população local estão descritas na secção 17.7.
Alteração do regime de fogos
O retorno dos baldios às populações em 1976 introduziu, segundo referiram vários participantes, mudanças significativas no regime de fogos. A ausência de vigilância das áreas
de floresta e a abertura de novas zonas de pasto no baldio, a qual era muitas das vezes feita
através da realização de queimadas, foram referidas como as mais importantes causas do
aumento da frequência de fogos na região.
Para além disso, o próprio processo de florestação dos baldios contribuiu para uma
alteração no regime de fogos. Uma das razões para este facto é que as florestas de coníferas possuem um risco particularmente elevado de ocorrência de fogos (Núñez-Regueira
et al., 2000). A diminuição do número de cabeças de gado, que teve como causa inicial
as restrições às práticas de pastoreio impostas pela florestação (Estêvão, 1983; Medeiros,
1984), e consequentemente da herbivoria, um dos principais factores de pressão sobre os
ecossistemas de montanha, e a redução de outras actividades humanas que controlavam
o crescimento da vegetação – roça dos matos, aprovisionamento de lenha, etc. – alteraram a estrutura da paisagem permitindo o aumento da densidade de espécies arbustivas.
O aumento da densidade destas espécies levou à acumulação de combustível, o que
aumentou a probabilidade de ocorrência e a extensão dos fogos. O mesmo processo é hoje
em dia desencadeado pelo abandono dos campos agrícolas onde a ausência de gestão permite o crescimento de arbustos pirófitos (Moreira et al., 2001), o que foi também referido
pelos participantes.
De acordo com os dados da Direcção Geral dos Recursos Florestais, registaram-se em
Sistelo, entre 1996 e 2005, 43 ocorrências de incêndios, totalizando 150 ha de área ardida –
distribuídas por matos (111 ha) e povoamentos (39 ha).
Vários dos entrevistados referiram o aumento da frequência de fogos como uma das forças motrizes que mais tem tido impacto sobre os ecossistemas locais. De facto, o aumento
da ocorrência de fogos tem como consequência a erosão do solo (Bernaldez, 1991; Dunjó
et al., 2003), perdas significativas da biodiversidade por mortalidade directa, redução da
produção florestal, desregulação do ciclo hídrico e libertação de CO2 para a atmosfera, entre
outros.
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Outros promotores directos
Exemplos de outros promotores que alteraram os ecossistemas de Sistelo, embora de forma
menos significativa, são a introdução de novas espécies de cultivo, como é o caso do milho
híbrido, e a introdução do uso de fertilizantes, embora a agricultura praticada nesta zona
possa ser considerada próxima da agricultura biológica (Lopes et al., 2003).

17.5. Serviços de Ecossistema
A grande diversidade de habitats presentes na freguesia de Sistelo providencia uma considerável variedade de serviços de ecossistema.
Os principais serviços de ecossistema providenciados pela paisagem agrícola de Sistelo
são: serviços de produção de alimento e pasto, serviços de regulação do ciclo hidrológico e
abastecimento de aquíferos, serviços de suporte que incluem a formação dos solos e produção primária, e serviços culturais relacionados com a identidade local e valores estéticos.
As zonas de matos, na sua maioria situadas em áreas baldias, oferecem serviços tais como
o aprovisionamento de lenha e matos usados na confecção do estrume, aprovisionamento
de pasto e serviços recreativos dos quais se destaca a caça.
As áreas de floresta asseguram uma grande variedade de outros serviços como o aprovisionamento de madeira e fibra, serviço de regulação do ciclo hidrológico, serviço de regulação de sequestro de carbono e serviço de suporte de formação do solo. Também o aprovisionamento de animais de caça é em grande parte assegurado pela floresta em conjunto com
as zonas baldias de matos.
Pela sua importância crucial na generalidade dos processos ecológicos, pode afirmar-se
que a biodiversidade se encontra na base dos serviços providenciados por estes três ecossistemas.
Nesta secção, são apresentados os serviços de ecossistema reconhecidos pela população,
bem como a valorização atribuída pela mesma aos recursos do agro-ecossistema. Na secção
seguinte, é avaliada, principalmente com base em informação secundária, a condição dos
principais serviços de ecossistema identificados. Os serviços de suporte e regulação não
foram avaliados no âmbito deste estudo devido à falta de informação disponível.

17.5.1. Serviços de Ecossistema na perspectiva da população local
No exercício de avaliação dos recursos do agro-ecossistema, os recursos mais valorizados
pelos participantes, como sendo mais importantes para o bem-estar foram o gado, os campos agrícolas e as áreas de baldio não florestado (Quadro 17.4). Associados a estes e outros
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2VBESP Resultados obtidos no exercício de scoring de recursos do agro-ecossistema. Os recursos apresentam-se por ordem decrescente de pontuação.
3FDVSTPTEPBHSPFDPTTJTUFNB

4FSWJÎPTQSPWJEFODJBEPT

5JQPEF4FSWJÎP

Gado

Fonte de rendimento
Fonte de prazer e alegria
Estrume para fertilizar os campos

Campos agrícolas

Alimento
Fonte de rendimento
Pasto

Produção

Baldio não florestado

Madeira, lenha e pasto
Alimento para os animais de caça

Produção
Produção
Produção

Floresta/Baldio florestado

Madeira, lenha e pasto
Rendimento para a freguesia
Purificação do ar
Ambiente saudável
Oxigénio

Nascentes

Água para rega
Água potável

Produção/Regulação
Produção/Regulação

Rio Vez

Água para rega
Valores culturais: história e tradição locais
Valor estético
Peixe
Água pura e saudável
Actividades recreativas

Produção/Regulação
Cultural e recreativo
Cultural e recreativo
Produção
Produção/Regulação
Cultural e recreativo

Paisagem de socalcos

Valor estético
Pasto
Área disponível para cultivo

Cultural e recreativo
Produção
Produção

Biodiversidade

Ambiente saudável
Ervas para chás e medicamentos
Valor estético
Animais de caça
Regulação da cadeia alimentar
Pasto para os animais
Fonte de prazer e alegria

Regulação
Produção
Cultural e recreativo
Cultural e recreativo
Regulação
Produção
Cultural e recreativo
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recursos, a população local reconhece uma grande diversidade de serviços de ecossistema
como sendo importantes: serviços de produção de alimento, pasto, estrume, madeira, plantas medicinais e água; serviços de regulação como a purificação do ar, ambiente saudável e
regulação da cadeia alimentar; serviços culturais, como herança cultural, valores estéticos
e recreação. Os serviços de produção são os mais referidos, enquanto que os serviços de
suporte não são praticamente referidos, talvez por serem aqueles cujo impacto sobre o bemestar é mais indirecto (MA, 2003).
Além da predominância dos serviços de produção, sobressai a menor valorização da
biodiversidade e da paisagem de socalcos relativamente aos outros recursos. A explicação poderá ser encontrada no facto de os residentes valorizarem mais os recursos
associados a serviços de produção essenciais à satisfação directa de necessidades básicas.1 Outro factor é a existência de sentimentos contraditórios em relação a estes dois
recursos.
A biodiversidade, por exemplo, é reconhecida por alguns participantes como fonte
de prazer e alegria, fonte de aprovisionamento de plantas com valor utilitário e, por um
menor número de pessoas, como fundamental na regulação e manutenção do equilíbrio
dos processos naturais. Mas, se por um lado são reconhecidos os serviços prestados pela
biodiversidade e a sua importância para o bem-estar, por outro os prejuízos causados
por determinadas espécies que inevitavelmente interferem na vida agrícola geram sentimentos e reacções hostis face à biodiversidade. São exemplos de espécies consideradas
prejudiciais os javalis (Sus scrofa) que destroem as culturas à sua passagem, as raposas
(Vulpes vulpes) que ocasionalmente se alimentam de pequenos animais domésticos como
coelhos ou galinhas, os melros (Turdus merula) e outros pássaros que se alimentam de
milho e outras culturas, as toupeiras (Talpa caeca) que cavam grandes sulcos remexendo
a terra cultivada, e o lobo (Canis lupus) que ocasionalmente ataca o gado que pasta no
monte.2
Ainda assim, foram referidas, por 21 participantes, 26 espécies de aves, das quais quatro têm o estatuto de «Vulneráveis» (Cabral et al., 2005) e cinco são abrangidas pelas
directivas Aves e Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril), e 16 espécies de mamíferos que representam 17% do número total de espécies de mamíferos em Portugal, sendo
que uma se encontra em «risco de extinção» (Cabral et al., 2005) e cinco estão abrangidas
pela directiva Habitats (Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril). Foram também referidas
1

É de notar que no exercício os participantes só podiam seleccionar um máximo de três recursos.

2

De notar que a biodiversidade de plantas é quase sempre referida como benéfica, sendo os efeitos negativos atribuídos maioritariamente à biodiversidade animal. A importância dos predadores na regulação
do ecossistema através do controle de pragas e manutenção do equilíbrio trófico é muito raramente
reconhecida.
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sete espécies de répteis e três espécies de anfíbios. Das 80 espécies de plantas referidas,
27 foram reconhecidas como detentoras de propriedades culinárias ou medicinais. Várias
espécies foram ainda referidas como importantes fornecedoras de madeira de diferente
qualidade. Estes resultados demonstram que a população possui um bom conhecimento
acerca da biodiversidade local. É interessante referir que a população mais idosa, em geral,
refere mais espécies (e conhece a utilidade de mais espécies) do que os mais jovens, o que
pode ser explicado pelo facto de no passado a população se encontrar mais dependente
dos ecossistemas locais.
No que respeita à paisagem de socalcos, ao contrário da valorização estética que raramente foi referida pelos participantes, são frequentemente referidos os aspectos negativos
dos socalcos como os difíceis acessos e as dificuldades de mecanização.1 No entanto, no
exercício de avaliação de cinco diferentes tipos de paisagem, a paisagem preferida pelos participantes é a de campos agrícolas ou socalcos (Quadro 17.5). Com uma pequena margem
de diferença encontra-se a floresta de carvalhos claramente preferida em relação aos outros
dois tipos de floresta (pinhal e eucaliptal). É de realçar que os serviços de produção predominam, novamente, nas razões de escolha dos participantes, sendo que os valores estéticos,
geralmente associados ao conceito de paisagem, são raramente referidos.
2VBESP Resultados obtidos no exercício de ranking de paisagens. As paisagens apresentam-se por ordem
decrescente de preferência.
Paisagem
Campos agrícolas (Socalcos)
Carvalhal
Pinhal
Matos
Floresta de eucalipto

3B[ÜFTQPTJUJWBT
Alimento
Pasto

3B[ÜFTOFHBUJWBT

Paisagem saudável
Madeira de muito boa qualidade
Madeira
Pasto
Matos
Madeira

Absorve grandes quantidades de água

Na escolha da paisagem mais bonita, outro exercício realizado utilizando as cinco paisagens, os campos agrícolas mantiveram-se como primeira escolha seguidos dos matos pela
beleza do florir da sua vegetação. O carvalhal encontra-se em terceiro lugar, seguido do
1
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eucaliptal, considerado pelos participantes como sendo mais bonito do que o pinhal, apesar
das suas desvantagens ecológicas. É de registar a utilização dos serviços de produção fornecidos como critério de escolha da paisagem mais bonita, o que aconteceu principalmente
no caso da paisagem de socalcos. De facto, para muitas pessoas em Sistelo a paisagem de
socalcos não é a «paisagem monumento» detentora de extraordinária beleza e sim a «paisagem sustento» que, apesar do declínio da actividade agrícola, desempenha ainda um papel
importante na alimentação de grande parte da população.

17.6. Condições dos principais serviços de ecossistema
17.6.1. Biodiversidade
A avaliação da condição actual da biodiversidade em Sistelo teve em conta a diversidade de
espécies e habitats existente na região, e os impactos que os diferentes promotores de alteração têm sobre a condição dos mesmos, bem como as principais ameaças à conservação das
espécies locais.
O abandono agrícola tem sido amplamente estudado e as conclusões geradas no que respeita às consequências do abandono para a biodiversidade local são controversas. Impactos
negativos do abandono agrícola como o que está a ocorrer em Sistelo são referidos para certas
espécies de aves (Blanco et al., 1998; Brambilla et al., 2007; Tella et al., 1998), insectos (Carpaneto et al., 2007; Heath et al., 1984) e certas espécies anuais da flora selvagem (Sotherton,
1998). Efeitos positivos do abandono agrícola são descritos para espécies de répteis (Glor et
al., 2004; Martín e Lopez, 2002), artropódes (Vasconcelos, 1999), mamíferos (Breitenmoser,
1998) e aves (Laiolo, 2004). A oposição destes estudos indica que o processo de abandono
agrícola e a consequente sucessão natural da vegetação beneficia e prejudica diferentes espécies consoante o tipo de habitat de que estas se encontrem dependentes. Sistelo encontra-se
numa fase de transição em que muitas áreas anteriormente agrícolas estão agora num processo
de regeneração natural de floresta nativa. Isto beneficia várias espécies (como os mamíferos
de grande porte) dependentes do carvalhal nativo, fortemente impactado e fragmentado pela
agricultura no passado e, ao mesmo tempo, leva ao declínio de espécies dependentes do ecossistema agrícola, como é o caso de várias espécies de aves, uma tendência já identificada no
PNPG (GTAA, 2003). O abandono levará ainda ao desaparecimento local de variedades de
cultivo e das raças autóctones tradicionais (GTAA, 2003). A conversão das áreas de cultivo em
floresta leva, a uma escala superior e de uma forma geral, a uma maior homogeneização da
paisagem e à redução do número total de espécies presentes na região.
Nas zonas de matos, a diminuição do pastoreio e o abandono das práticas de corte de
mato permitem um maior crescimento do estrato arbustivo, o que pode beneficiar algumas
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espécies de répteis que preferencialmente utilizam este tipo de habitats. Alguns exemplos
são a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus),
lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus), e o sardão (Lacerta lepida). Também são afectadas positivamente algumas espécies de interesse cinegético como o javali
(Sus scrofa) ou o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) que usam as áreas arbustivas como
refúgios (Martin e Lopez, 2002). Os impactos negativos do crescimento arbustivo sobre a
biodiversidade local estão relacionados com o aumento da probabilidade de ocorrência e
extensão dos fogos e as perdas associadas por mortalidade directa.
Os Carvalhais Galaico-Portugueses de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e/ou carvalho-negral (Quercus Pyrenaica) típicos da região são constituídos por uma enorme diversidade
específica e estrutural, albergando um número considerável de endemismos e espécies de
distribuição restrita como a anémona-dos-bosques (Anemone trifolia subsp albida) e o martagão (Lilium martagon) (ICN, 2006b). São ainda habitat essencial a um grande número de
espécies de briófitas epifíticas que só ocorrem neste tipo de floresta (Marques et al., 2005) e
a várias espécies de líquenes descritas em Sistelo (Jones, 2002). Em 1990, 45% da área total
de floresta em Sistelo eram carvalhais, 33% pinhais e 9% floresta mista (IGP, 1990). A plantação de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), geralmente destinada à exploração de madeira, em
detrimento das espécies de carvalho (Quercus sp.) e outras folhosas que constituem a vegetação nativa desta região, tem impactos sobre a biodiversidade nestas áreas. Para além do
pinhal apresentar uma reduzida biodiversidade, quando comparado com os carvalhais, as
florestas de pinheiro (Pinus sp. pl.) são mais susceptíveis a incêndios de intensidade elevada
que consomem por completo a vegetação (Núñez-Regueira et al., 2000), levando à destruição de habitat e à mortalidade directa de indivíduos. No entanto, a regeneração natural de
carvalhal, a que neste momento se assiste nas áreas abandonadas, tem contribuído para a
recuperação do carvalhal e aponta para uma melhoria da condição da floresta de conservação.
Considerando a fauna piscícola, o rio Vez apresenta uma diversidade significativa (Santos et al., 2004) e a boa qualidade da água contribui para a conservação de algumas espécies ameaçadas como é o caso da toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) e outras espécies emblemáticas como a lontra (Lutra lutra) ou a cobra-de-água-viperina (Natrix maura)
(DRAOT – NORTE, 2000).
Desde os primórdios da actividade agrícola nesta zona, a presença humana associada
tem afectado negativamente a condição de algumas espécies em particular. Em primeiro
lugar, a conversão de habitat florestal nativo para a agricultura e práticas de pastoreio levou
a uma enorme redução do habitat disponível. Em segundo lugar, a competição pelo espaço
e pelos mesmos recursos levou à existência de conflitos directos entre determinadas espécies
e as populações locais. São exemplos destas espécies vários répteis frequentemente considerados como perigosos e associados a simbologias negativas, como o sardão (Lacerta lepida)
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e diferentes espécies de serpentes (Barbadillo, 1999). Também os carnívoros que ocasionalmente atacam o gado como é o caso do lobo (Canis lupus), e outros como o gato-bravo (Felis
silvestris) e algumas aves de rapina como a águia-real (Aquila chrysaetos), que por vezes
atacam animais domésticos, geram sentimentos de animosidade na população. O estatuto
de protecção conferido a algumas espécies de valor emblemático e as várias campanhas de
sensibilização com vista à desmistificação e ao reconhecimento do papel destas espécies no
equilíbrio dos ecossistemas têm vindo a minimizar os impactos negativos sobre estas espécies. Outra medida importante a nível local é o pagamento de indemnizações para ressarcir
os criadores de gado pelos prejuízos causados pelo lobo, que contribuiu para o atenuar dos
conflitos entre a população local e esta espécie.1 Ainda assim, no período de 1994-2002,
foram registadas duas ocorrências de morte de lobo por envenenamento na área da freguesia de Sistelo (Álvares, 2003), o que é exemplificativo da dificuldade inerente à gestão destes
conflitos.
Uma apreciação global da tendência da condição da biodiversidade em Sistelo, consciente dos vários trade-offs existentes entre diferentes usos do solo e diferentes espécies,
aponta, por um lado, para uma redução global do número de espécies existentes, uma vez
que o desaparecimento do mosaico da paisagem (mantido por práticas associadas à actividade humana) levará à redução da diversidade de habitats e consequentemente das espécies
que destes dependem. No entanto, e numa perspectiva de wilderness, o declínio da actividade agrícola representa uma oportunidade única para a regeneração de habitat nativo e
será positivo para muitas das já referidas espécies emblemáticas ameaçadas, que têm nas
florestas nativas de carvalhos o seu habitat preferencial.

17.6.2. Serviços de produção
Para a avaliação da condição dos serviços de produção de Sistelo foram considerados a procura do serviço e os fluxos, bem como a sustentabilidade dos mesmos.
Aprovisionamento de alimento
Os serviços de produção providenciados pelos campos agrícolas de Sistelo destinam-se
tanto ao consumo humano como à alimentação do gado. Em relação ao consumo humano
a produção agrícola de Sistelo não é suficiente para satisfazer as necessidades alimentares da
população – em 1999 apenas 24% da SAU, excluindo o baldio, eram ocupados por terra arável (ARDAL, 2002) – mas a batata, o feijão e os produtos hortícolas constituem um comple1

Esta medida passou a abranger ataques fora do PNPG a partir da Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto, regulamentada
pelo Decreto-Lei 139/90, de 27 de Abril.
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mento essencial à alimentação. O milho é principalmente direccionado para a alimentação
do gado nos meses de Inverno e a produção actual é, segundo as informações obtidas nas
entrevistas semi-estruturadas, suficiente para assegurar as necessidades do gado existente.
Existe uma tendência para um equilíbrio entre a actividade agrícola e a pastorícia, uma vez
que estas se encontram interdependentes: o cultivo encontra-se dependente da pastorícia
que fornece o estrume para a fertilização dos campos e a alimentação do gado depende parcialmente do cultivo de milho. Este equilíbrio encontra-se no entanto ameaçado, uma vez
que a agricultura requer um esforço de mão-de-obra superior à pastorícia.
No que respeita à sustentabilidade, a diversificação de usos do solo agrícola através da
utilização do sistema de campo-prado (Ribeiro, 1998) é um indicador da sustentabilidade
deste sistema bem como a utilização de estrume animal como principal fertilizante. As elevadas quantidades de estrume utilizadas e, nalguns casos pontuais, a falta de equipamentos
de armazenamento dos efluentes pecuários contribuem no entanto, embora em pequena
escala, para a contaminação das águas (Silva, 2003) (ver «Aprovisionamento da água»).
O já referido crescente abandono das práticas de cultivo leva a que este serviço se encontre abaixo do seu potencial máximo.
Aprovisionamento de pasto
Considerando o número de animais dependentes deste serviço, em 1999 existiam em Sistelo
cerca de 43 caprinos, 234 ovinos e 696 bovinos. A densidade total de animais para a área
de pastagem existente é baixa: 0,0049 CN/ha para os caprinos, 0,027 CN/ha para os ovinos,
0,47 CN/ha para o gado bovino e 0,1 para os equídeos (INE, 1999). Esta densidade é muito
inferior ao máximo permitido pelo plano zonal do PNPG, no qual parte da freguesia de
Sistelo se encontra incluída, o que é um indicador da sustentabilidade desta actividade em
Sistelo (GTAA, 2002). Verifica-se assim que o número de animais de pastoreio em Sistelo
está longe de atingir o seu potencial máximo e poderia ainda aumentar significativamente
sem pôr em causa a sustentabilidade da actividade pastoril.
Aprovisionamento de madeira e fibra
Em 1990, a floresta representava 37% da área total da freguesia. Destes, 45% são carvalhais,
33% correspondem a pinhal, 9% a floresta mista e 10% a floresta de transição (IGP, 1990).
A existência de extensas áreas de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), árvore de crescimento
relativamente rápido, favorece a exploração de madeira e fibra (podendo esta última ser
usada para fins industriais, nomeadamente no fabrico de celulose). As espécies de carvalho, embora de crescimento mais lento, providenciam madeira de qualidade. No entanto, a
maior parte da floresta de carvalhos em Sistelo não é usada para a exploração de madeira.
A grande maioria das áreas de pinhal encontra-se nas zonas de baldio (uma herança dos
antigos Serviços Florestais criados pelo Estado Novo). Estas áreas são geridas por uma asso-
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ciação de compartes e uma parte dos lucros da venda de madeira provinda dos baldios
é remetida para a Junta de Freguesia e investida em projectos de desenvolvimento local.
O baldio e a sua floresta são ainda usados pela população local para o aprovisionamento
de lenha e matos. Contudo, a Alta e Muito Alta probabilidade de ocorrência de incêndio
florestal em Sistelo (Portaria nº 1056/2004 de 19 de Agosto) e a ocorrência efectiva de fogos
afectam negativamente a condição deste serviço.
Aprovisionamento de água
A água para consumo é fornecida à maioria da população pelo sistema de abastecimento
público de captação subterrânea, sendo a restante população servida por água de nascentes
ou furos. A água de rega utilizada nos campos de Sistelo é proveniente do rio Vez e de nascentes.
Sendo esta uma zona de pluviosidade elevada, a disponibilidade de água não seria em
princípio um factor limitador. No entanto esta área é também propícia à ocorrência de secas,
ainda que pouco severas, no período Primavera-Verão (DRAOT – NORTE, 2000). Segundo
os dados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas e exercícios participativos, durante este
período o abastecimento particular de água para consumo é por vezes afectado.
É ainda importante referir que a eficiência de utilização da água para rega é baixa o
que se deve ao facto de serem utilizados regadios tradicionais, muitas vezes necessitados de
recuperação, «ocorrendo perdas significativas por escoamento e por percolação profunda»
(DRAOT – NORTE, 2000).
Relativamente à qualidade da água os dados colhidos no ano de 2002 pela CCDR-Norte
em dois dos três postos de monitorização do rio Vez – Ponte Velha e Pontilhão de Celeirós
– indicam que praticamente todos os parâmetros medidos se encontram na «classe A – Sem
poluição». Os coliformes são os parâmetros que apresentam níveis mais irregulares, encontrando-se na maioria das monitorizações na «classe B – Fracamente poluído» (DRAOT –
NORTE, 2000). A existência de valores mais elevados de coliformes fecais pode estar relacionada com o estrume e o escoamento e infiltração de efluentes pecuários (Silva, 2003).
Apesar da maior irregularidade deste parâmetro, o rio Vez apresenta uma boa qualidade da
água quando comparado com os outros cursos de água da bacia hidrográfica do Lima.

17.6.3. Serviços culturais e recreativos
A avaliação da condição dos serviços culturais e recreativos é dificultada pela baixa disponibilidade de dados que traduzam o valor efectivo do serviço prestado e pelo facto deste valor
depender bastante do uso directo ou indirecto desse serviço (MA, 2003). Neste sentido,
a avaliação da condição dos serviços culturais em Sistelo foi realizada através da «identi-
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ficação das características específicas do ecossistema com importância cultural, espiritual
ou estética, e as tendências destas características» (MA, 2003: pp. 66), por um lado, e pela
identificação dos serviços recreativos prestados pela paisagem, por outro, tendo em consideração a sustentabilidade dos mesmos.
Valor estético e herança cultural da paisagem
A beleza e imponência da paisagem de Sistelo são frequentemente referidas por residentes
e não residentes.1 No sítio da Central Nacional de Turismo no Espaço Rural é considerada
a paisagem humanizada, do género, mais espectacular do Minho. Os socalcos, que ocupam
quase toda a encosta de Sistelo, conferem a esta paisagem um valor estético único (Figura
17.2).
Além de importante valor estético, esta paisagem tem um valor cultural incalculável.
Sistelo é ainda uma herança e testemunha viva de um passado onde o engenho, o conhecimento acumulado ao longo de gerações e as práticas fortemente comunitárias permitiram
uma adaptação diversificada bem sucedida, e substancialmente em harmonia com a natureza, a um território de montanha agreste e adverso à fixação das populações. Os socalcos,
os regadios tradicionais, os moinhos e os espigueiros ligados à cultura do milho, os caminhos e as calçadas do monte, as brandas de gado e de cultivo, os cortelhos e as próprias
habitações de granito fazem parte
do rico património edificado em
Sistelo (Figura 17.4). Além deste
património edificado com indiscutível valor histórico, cultural
e estético, a população de Sistelo
é guardiã de conhecimentos, de
práticas comunitárias, de histórias e de tradições com grande
valor etnográfico.

'JHVSB  Exemplos do património
edificado em Sistelo e associado ao serviço cultural da paisagem.

1
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Apesar dos valores estéticos associados à paisagem de socalcos serem considerados secundários pela população residente relativamente aos serviços de produção (ver resultados dos exercícios participativos efectuados),
vários residentes referiram, em conversas informais, a beleza da paisagem de socalcos, que atrai visitantes e é
reconhecida pelas autoridades locais e regionais.
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A paisagem e a herança cultural a esta associada encontram-se ameaçadas. Apesar da
realização e programação recente de intervenções pontuais – reabilitação de regadios em
Padrão, arranjo urbanístico do lugar de Igreja com reabilitação dos espigueiros, do chafariz
público, do tanque comunitário, do pelourinho e de um moinho de água junto ao rio Vez – o
estado de degradação e abandono de algumas construções, juntamente com a perspectiva de
continuidade de diminuição da população e contínuo abandono dos socalcos (Figura 17.5)
são sinais evidentes da fragilidade da condição deste serviço.
O rio Vez, de indiscutível valor para a identidade da população local, que a este faz referência
A água do rio Vez
como «o nosso rio», é fonte de inspiração de canNasce no alto da serra
ções tradicionais locais (Figura 17.6) e marca de
A água do nosso rio
grande beleza na paisagem.
Vai regar a nossa terra.
Freguesia de Sistelo
Terra mãe do rio Vez
Não há terra mais bonita
Nos Arcos de Valdevez

Turismo
Pelas características mencionadas, Sistelo apresenta um potencial interessante para a promoção de serviços recreativos ligados ao turismo no
espaço rural, turismo da natureza e turismo activo.

A água do rio Vez
Sai do alto do calcado
Descendo de serra em serra
Por vezes muito zangado
Este rio é tão lindo
Passa ao lado do Pedrinho
Batendo de pedra em pedra
Vai seguindo o seu caminho.
A água do rio Vez
É pura e cristalina
Deixando a terra mãe
Vai desaguar ao Lima.
Fonte: Transmissão oral pelo Grupo de Jogos e
Danças Tradicionais de Sistelo
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Ã'JHVSB  Aspectos das consequências do abandono
dos socalcos na paisagem de Sistelo.
Á'JHVSB Canção do «Rio Vez». Canção cantada pelo
Grupo de Jogos e Danças Tradicionais de Sistelo que enaltece
o rio Vez e a freguesia de Sistelo como sua terra mãe.
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Embora não existam dados para o nível de Sistelo, a população refere a existência frequente
de excursões, passeios e visitas individuais à freguesia, principalmente de portugueses e espanhóis. Registem-se, ao nível do concelho, as 10 718 visitas em 2001 ao Posto de Informação
Turística de Arcos de Valdevez, das quais 8412 são nacionais (SIVETUR, 2002). Registe-se
também uma tendência positiva na procura turística observável no aumento das dormidas
na Hotelaria do Concelho entre 1996 e 2002, de 2758 para 5623 (RTAM, 2004), valores que
continuam substancialmente abaixo do limite de turismo sustentável (DGA, 2000). Tendo em
conta as características particulares da paisagem de Sistelo, é de salientar que, num inquérito
promovido pela Região de Turismo do Alto Minho (RTAM, 2004), a paisagem é o que mais
encanta os turistas no Alto Minho.
A ausência de infra-estruturas de turismo na freguesia influencia negativamente a condição deste serviço a nível local. No entanto existem actualmente em Sistelo dois percursos
pedestres demarcados, integrados na rede de Percursos Pedestres da Carta Municipal de
Animação em Montanha de Arcos de Valdevez.
Caça e pesca
O elevado número de praticantes na região e a procura do rio Vez para a prática da pesca
foram dois factores que motivaram o estabelecimento da Zona de Pesca Reservada do Rio
Vez (Portaria n.º 104/2001 de 29 de Janeiro). Este diploma visa a manutenção da sustentabilidade dos recursos aquícolas através do estabelecimento de regras: espécies que podem ser
capturadas, períodos de pesca e dimensões mínimas; número máximo de exemplares de cada
espécie por dia e por pescador ou lote, métodos de pesca e iscos autorizados, número máximo
de licenças e preços, número de lotes e zonas abrigo. A regulamentação da pesca no rio e o
estabelecimento de restrições significam que a condição do serviço (que é também de aprovisionamento) está a ser acautelada. No entanto, alguns dos participantes neste estudo referiram
que a falta de fiscalização tem permitido a transgressão das regras estipuladas.
Relativamente à prática da caça, grande parte da freguesia estava abrangida por uma Zona
de Caça Associativa que em 2005 passou a Zona de Caça Municipal (Portaria n.º 110/2005
de 27 de Janeiro), sujeita à regulamentação aplicável nestas áreas. Refira-se, no entanto, que,
segundo alguns participantes, as várias restrições e regras impostas para assegurar a sustentabilidade destes recursos não são sempre respeitadas. Algumas das espécies cinegéticas da
região encontram-se em acentuado declínio, como por exemplo a lebre, a perdiz-vermelha e a
galinhola (GTAA, 2002), o que ameaça a sustentabilidade futura deste serviço.

17.7. Componentes e critérios locais de bem-estar
Foram identificados, ao longo do trabalho de investigação, cerca de 40 critérios locais de
bem-estar. Os critérios mais referidos pelos residentes, nos instrumentos relacionados
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com o bem-estar, foram agrupados nas cinco componentes de bem-estar consideradas no
Quadro Conceptual do Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2003): bem-estar material, bem-estar físico, bem-estar social, segurança e liberdade de escolha (Quadro 17.6 e
Figura 17.7).
2VBESP Critérios locais de bem-estar humano de acordo com as componentes de bem-estar identificadas
no quadro conceptual do MA.
#FNFTUBS.BUFSJBM

#FNFTUBS'ÓTJDP

#FNFTUBS4PDJBM

4FHVSBOÎB

Dinheiro

Saúde

Não viver/estar só

Pensões/Reformas

Acesso a bens e serviços

Lazer/Descanso

Ajuda mútua

Ambiente saudável: qualidade
do ar e da água

Activos: casa, gado
e campos/horta

Idade

Convívio

Tranquilidade

Alimentação: quantidade
e qualidade

Capacidade de trabalhar

Alegria

–

-JCFSEBEFEF&TDPMIBF"DÎÍP

Liberdade de Escolha
“Esta é uma terra escrava...”
“A vida é melhor agora,
temos dinheiro, trabalhamos
menos, e temos estradas,
electricidade e telefones.”

Bem-Estar Físico

Bem-Estar Material

“ Na semana passada vivi
bem, não fiquei doente.”

“Aqueles que têm dinheiro
têm uma vida melhor” mas
“Muito tem muito basta,
pouco tem pouco basta.”

Expressões de
Bem-Estar e
Pobreza

Bem-Estar Social
“Pobres são os que estão
sós.”; “Como eu seria rico se
tivesse companhia.”
“Agora, até os pássaros
cantam menos...”

“Está um lugar mesmo
pobre. Velhos, fracos e
doentes.”

Segurança
“A vida melhorou muito
com as reformas.”
“Aqui não temos poluição
como nas cidades. A água e
o ar são puros.”

'JHVSB Expressões de bem-estar e pobreza usadas pelos locais em Sistelo.
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Tendo em conta os vários critérios locais de bem-estar podemos avançar uma avaliação
breve das condições e tendências do bem-estar em Sistelo.

17.7.1. Bem-estar material
O dinheiro é considerado um importante determinante do bem-estar. No entanto, é necessário enfatizar que para a maioria das pessoas não é muito importante ter muito dinheiro.
Fundamental para o bem-estar é ter uma quantidade de dinheiro suficiente para adquirir
determinados bens e serviços. A maior parte das famílias em Sistelo recebe algum tipo de
rendimento, seja das pensões/reformas, do trabalho agrícola, e dos subsídios a este associados, das remessas de emigrantes, ou mesmo, embora em menor grau, de um emprego fora
da agricultura. Os indivíduos/famílias cuja única fonte de rendimento é a reforma/pensão
portuguesa ou que dependem em grande parte do trabalho agrícola são considerados sistematicamente entre os mais pobres da freguesia.1
No acesso a bens e serviços a situação em Sistelo é considerada má, sendo, aliás, apresentada como uma das principais desvantagens/problemas de viver em Sistelo. Não existe na
freguesia nenhum posto de saúde, nem farmácia, assim como também não existe nenhum
centro de convívio ou qualquer outro tipo de centro para as pessoas idosas. Nos lugares
de Quebrada e Estrica a compra de bens essenciais como pão, carne e peixe é assegurada
por carrinhas que passam nos lugares com periodicidade certa, diária ou semanalmente.
Existe apenas uma escola primária no lugar central da freguesia – Igreja. Igreja é também o
único lugar com transportes públicos para Arcos de Valdevez – a vila mais próxima, a uma
distância de 20 km, mas apenas nos dias úteis, e em horários considerados limitados pelos
residentes. A solução de transporte alternativa é o táxi, solução bastante dispendiosa tendo
em conta o nível de rendimento das pessoas.
Relativamente às acessibilidades e estradas, se para alguns lugares a situação melhorou
significativamente com o arranjo das estradas e caminhos de acesso no interior dos lugares, para outros, como Quebrada, a situação de dificuldade de acesso e péssimo estado dos
caminhos no interior do lugar mantém-se. A acessibilidade foi o critério mais utilizado na
escolha do melhor/pior lugar para viver em Sistelo.
Relativamente aos activos identificados como importantes pelos participantes, a quase
totalidade das famílias em Sistelo possui casa própria sem encargos por compra, a maior
parte possui algum gado e quase todas as famílias possuem campos ou horta. Embora
os campos não sejam hoje tão importantes como antes e, nalguns casos, tenham sido até
1
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Note-se que as pensões de invalidez e velhice do regime especial de segurança das actividades agrícolas têm
um valor muito abaixo do limiar de pobreza.
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apresentados como estando negativamente relacionados com o bem-estar, associados a
mais trabalho e a mais preocupações, a posse de campos ou hortas continua a ser um factor importante de bem-estar não só porque permite criar animais – fonte de rendimento
monetário – como também porque dá às pessoas capacidade de produzir alimentos para
consumo próprio. Esta capacidade de auto-aprovisionamento é aliás um dos critérios bastante referidos para preferir a vida na aldeia à vida noutros locais, sendo fundamental para
as famílias com rendimentos mais baixos.
Já ao nível das condições de habitação, um critério também referido pelos participantes,
a situação não é tão favorável (Quadro 17.7). Embora apresentem uma melhoria relativamente ao passado, estas condições continuam a revelar grandes deficiências quando comparadas com a situação em Portugal. Nas brandas a electrificação é inexistente.
2VBESP Indicadores das condições do alojamento ocupado como residência habitual: comparação entre
Sistelo, Arcos de Valdevez e Portugal (2001). Fonte: INE, 2001.
4JTUFMP
Sem electricidade no alojamento (%)
Sem água canalizada no interior do alojamento (%)
Com água canalizada proveniente da rede pública (%)
Sem retrete no alojamento (%)
Sem instalação de banho ou duche no alojamento (%)
Sem sistema de esgotos (%)
Com ligação à rede pública de esgotos (%)
Com lareira como principal sistema de aquecimento disponível (%)

3
16
59
27
38
16
0
79

"SDPTEF
7BMEFWF[
2
11
33
12
21
10
11
50

1BÓT
0
2
82
2
6
2
62
31

Relativamente à alimentação, os participantes consideram que há uma melhoria hoje por
referência ao passado em termos de quantidade e diversidade de alimentos, referindo, no
entanto, uma menor qualidade, associada ao uso de produtos químicos.

17.7.2. Bem-estar físico
A população de Sistelo é uma população idosa, e, apesar de não dispormos de dados quantitativos para a freguesia de Sistelo, a saúde e a «capacidade de trabalhar», critérios muito
importantes para o bem-estar, têm tendência a agravar-se com o avançar da idade, razão que
justifica a sua referência nas mudanças negativas no bem-estar.
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'JHVSB Mulher de Sistelo carregando
um fardo de feno na cabeça.

Ainda assim, a população mais idosa residente em
Sistelo continua a trabalhar arduamente nas tarefas do
dia-a-dia, não sendo raro ver homens e mulheres, mas
principalmente mulheres idosas, carregarem lenha,
mato ou feno à cabeça (Figura 17.8), ou conduzirem
o seu gado por caminhos longos e penosos. O trabalho maioritariamente manual é difícil e o acesso aos
campos agrícolas e às brandas na freguesia é, como
já referido, muito deficitário, com algumas excepções,
nomeadamente a Branda do Alhal, ainda utilizada
como branda de cultivo pelos residentes de Padrão.
Não é pois de admirar que o tempo de lazer e descanso, em particular não ter de trabalhar tanto, seja
um critério muito valorizado pela população local.
Graças às fontes externas de rendimento, as pessoas
já não precisam de trabalhar tanto, e consideram por
isso que a situação tem vindo a melhorar.

17.7.3. Bem-estar social
Em termos de critérios relacionados com o bem-estar social foi bastante enfatizado o problema da solidão e a importância de viver com a família. Em Sistelo, 51 dos residentes (15%
da população residente) vive só, fazendo parte deste grupo 31 mulheres com mais de 65
anos (INE, 2001).
A ajuda mútua, o convívio e a alegria foram também bastante valorizados como critérios de bem-estar, sendo que para os participantes a situação tem vindo a degradar-se. Para
além do efeito da diminuição e envelhecimento da população e, para alguns participantes,
da mudança de valores na deterioração do bem-estar social, é de notar o impacto, também
referido pelos participantes, do abandono quase total de determinadas práticas comunitárias relacionadas com a agricultura. De facto, embora uma parte da população continue a
realizar determinados trabalhos em conjunto, algumas destas práticas, em que as pessoas
se juntavam para trabalhar nos campos umas das outras, ou realizar tarefas produtivas em
conjunto, como as fiadas e as desfolhadas, desapareceram por completo.1
1
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Nas fiadas de lã (desaparecidas há mais tempo) e nas desfolhadas do milho, as pessoas juntavam-se, a convite
de um dos residentes, para realizar as tarefas sem receber uma remuneração em troca. Nestas ocasiões, normalmente à noite, as pessoas cantavam canções tradicionais e dançavam ao som da música.
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Existem, no entanto, algumas iniciativas da população local, principalmente ligadas a
celebrações religiosas de santos, que promovem o convívio e a alegria. Recentemente foi
criada uma Associação Sócio-Cultural e Recreativa de Sistelo com um Grupo de Jogos e
Danças Tradicionais, que ensaia semanalmente, o que representa uma melhoria em termos
de actividades lúdicas, em particular para as pessoas de Igreja onde a maior parte das actividades é realizada. Destaque-se ainda a existência de um campo de futebol junto à estrada
que liga Igreja e Padrão, que é utilizado com regularidade semanal pela população mais
jovem.

17.7.4. Segurança
Critérios relacionados com a segurança, nomeadamente o acesso a pensões/reformas, a
tranquilidade e um ambiente saudável foram igualmente valorizados. O acesso à pensão/
/reforma, o principal meio de vida para 50,5% da população com mais de 15 anos (INE,
2001), é fundamental para a segurança na velhice da população residente em Sistelo, configurando uma melhoria significativa no bem-estar por comparação com o passado.
A tranquilidade e um ambiente saudável (água e ar puros) foram bastante enfatizados
quando se compara o bem-estar em Sistelo com localidades urbanas. Estas características,
que estão ligadas à inexistência de indústrias, baixa densidade de pessoas e veículos motorizados e ao próprio ecossistema de montanha, são consideradas vantagens de viver em
Sistelo, tendo sido bastante referidas na justificação da escolha de Sistelo como o melhor
local para se viver.

17.7.5. Liberdade de escolha e acção
A liberdade de escolha e acção, definida como a «liberdade para as pessoas levarem o tipo de
vida que têm razão para valorizar» (Sen, 1999), foi também uma das razões mais referidas
para preferir viver em Sistelo.
Esta componente pode ainda ser associada às outras quatro componentes de bem-estar,
na medida em que as pessoas enfatizaram a importância de ter dinheiro e melhor acesso a
bens e serviços para o alargamento das escolhas. As expressões «terra escrava» e «trabalho
escravo» traduzem bem a importância deste alargamento das escolhas que permitiu às pessoas libertarem-se da dependência total do trabalho agrícola.
A educação, importante para aumentar a liberdade de escolha e acção, foi raramente
referida de uma forma espontânea, mas quase universalmente classificada como muito
importante na hierarquização dos determinantes de bem-estar. Em particular, foi valori-
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zada a capacidade de ler e escrever, capacidade que uma elevada proporção da população
não possui.

17.8. Cenários
O desenvolvimento dos quatro cenários locais, a seguir apresentados, foi realizado em três
fases.
Numa primeira fase, foi realizada uma reunião com representantes de organizações
com projectos desenvolvidos ou a desenvolver na freguesia de Sistelo, com o objectivo de
desenvolver os cenários para Sistelo. Nesta reunião foram desenvolvidos dois cenários, que
designámos por «Sistelo Morto» e «Bio-Quinta», e identificados dois eixos principais de
mudança em Sistelo para os próximos 50 anos. Os dois eixos identificados foram: (1) a
manutenção das práticas agrícolas na região (abandono vs retorno às práticas agrícolas), e
(2) a atitude da sociedade face às questões ambientais (sociedade pró-activa vs reactiva face
ao ambiente). O processo de desenvolvimento e a descrição destes dois cenários encontra-se
em Pereira et al. (2005).
Numa segunda fase, a equipa de investigação decidiu desenvolver, a partir dos mesmos
eixos de mudança, dois cenários adicionais. O terceiro e quarto cenários, que designámos
«Agro-Engenho» e «Retorno à Natura», representam os dois outros futuros alternativos
plausíveis segundo os mesmos eixos, sendo desta forma «complementares» aos cenários
desenvolvidos pelos representantes das associações locais e regionais. A narrativa e avaliação destes cenários baseiam-se essencialmente na informação recolhida no trabalho de
campo.
Numa terceira fase, foi introduzida uma componente multi-escala na narrativa dos
cenários locais. Para introduzir esta componente multi-escala, cada um dos cenários
locais foi associado a um dos cenários nacionais (descritos no Capítulo 4, neste volume).
Esta associação foi realizada de forma a garantir uma articulação coerente da sucessão
de acontecimentos à escala nacional com os acontecimentos à escala local e respectivas
forças motrizes.
Esta integração dos cenários locais nos nacionais teve em conta: (1) o eixo de incerteza
comum às duas escalas (sociedade pró-activa vs reactiva face ao ambiente), e (2) as consequências a nível local da globalização vs regionalização (o outro eixo de incerteza identificado a nível nacional), considerando a narrativa associada aos cenários nacionais e o
previsível impacto local das alterações aí relatadas. Assim, foi assumido que uma maior
tendência de globalização terá como consequência mais plausível em Sistelo a continuação
das tendências de êxodo rural, que actualmente se verificam, e o consequente abandono das
práticas agrícolas. Uma maior tendência de regionalização, por sua vez, terá como conse-
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quência mais plausível em Sistelo a inversão das tendências de êxodo rural e a revitalização
das práticas agrícolas. De acordo com estas hipóteses estabeleceram-se as seguintes relações:
1. o cenário «Orquestração global» à escala nacional (globalização numa sociedade
reactiva face ao ambiente) conduzirá ao primeiro cenário local desenvolvido,
«Sistelo Morto», que corresponde à continuação das actuais tendências de despovoamento e abandono agrícola, com ausência de respostas adequadas de gestão
do território e protecção ambiental, reflexo de uma sociedade sem preocupações
ambientais;1
2. o cenário nacional «Mosaico adaptativo» (regionalização numa sociedade pró-activa
face ao ambiente) levará ao segundo cenário local, «Bio-Quinta», que corresponde à
inversão das actuais tendências de despovoamento e abandono agrícola numa sociedade pró-activa face ao ambiente onde são implementadas respostas adequadas de
protecção ambiental e preservação do património cultural;
3. o cenário «Ordem a partir da força» (regionalização numa sociedade reactiva face
ao ambiente) levará ao terceiro cenário local (primeiro dos dois desenvolvidos pela
equipa de investigação), «Agro Engenho», que corresponde à inversão das actuais tendências de despovoamento e abandono agrícola, numa sociedade sem preocupações
ambientais;
4. o cenário nacional «Jardim tecnológico» (globalização numa sociedade pró-activa face
ao ambiente) conduzirá ao quarto cenário local, «Retorno à Natura», que corresponde
à continuação das actuais tendências de despovoamento e abandono agrícola, com
implementação de respostas adequadas de gestão do território e protecção ambiental,
reflexo de uma sociedade ambientalmente pró-activa.
O início da narrativa de cada um dos quatro cenários locais, a seguir apresentados, foi
assim enriquecido pelos principais acontecimentos à escala nacional que mais provavelmente levarão ao desenvolvimento do mesmo. Nestas narrativas são também apresentadas
as consequências do desenvolvimento de cada um dos cenários nos serviços de ecossistema locais e no bem-estar. A articulação dos cenários locais com os cenários nacionais e as
consequências que o desenvolvimento de cada um dos cenários locais terá nos serviços de
ecossistema encontram-se ilustradas na Figura 17.9.

1

O nome para este cenário local foi inspirado na afirmação de um dos participantes durante a realização do
exercício de linhas de tendência: «Sistelo está morto».
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'JHVSB Cenários desenvolvidos para Sistelo para os próximos 50 anos. A cor de fundo indica
a condição actual do serviço em Sistelo (ver legenda em baixo). A seta corresponde à tendência
para os próximos 50 anos da condição do respectivo serviço e a mão representa a tendência para os
próximos 50 anos do fluxo ou produção do serviço (válido para os serviços de produção e culturais
e recreativos). Nota: À semelhança da avaliação nacional, só foi avaliada a tendência do fluxo ou
produção do serviço para os serviços de produção e para os serviços culturais e recreativos.

17.8.1. Cenário 1 – Sistelo Morto
A economia portuguesa prosperou com utilização pouco cuidada dos recursos naturais
importantes. As tendências de litoralização e urbanização do território mantiveram-se.
A nível nacional a extinção dos subsídios agrícolas levou à diminuição da área agrícola e
apenas as áreas onde a agricultura é mais competitiva foram rentabilizadas e alvo de inves-
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timento. Em Sistelo, a tendência de abandono dos campos e das práticas agro-pastoris permaneceu e reforçou-se com o contínuo êxodo e envelhecimento populacional. O abandono
dos campos, conjugado com a ausência de intervenção, levou à cessação das actividades
de manutenção dos socalcos, e ao crescimento de arbustos e matos pirófitos, por sucessão
natural. Estas tendências tiveram como consequência o aumento do número de fogos, a
erosão dos solos e o desencadeamento de derrocadas causadas pelo progressivo colapso dos
socalcos.
A biodiversidade local diminuiu devido ao impacto negativo do fogo e à consequente
homogeneização da paisagem. Algumas espécies associadas aos espaços humanizados
desapareceram, tendo sido substituídas por outras melhor adaptadas ao novo equilíbrio.
A produção de alimento e madeira diminuiu. A qualidade da água foi beneficiada pelo desaparecimento das fontes de poluição associadas às práticas agrícolas e à ocupação humana
mas a elevada frequência de fogos teve impactos negativos sobre o serviço de regulação do
ciclo hídrico. Também o abandono dos socalcos, que evitavam o run-off da água das chuvas e mantinham a fertilidade do solo, levou ao aumento da erosão e ao «descarnamento»
permanente das encostas, com consequências negativas sobre o serviço de suporte do solo
e de regulação do ciclo hídrico. Os serviços recreativos e culturais inicialmente providenciados foram negativamente afectados: muitas das espécies cinegéticas dependentes da área
agrícola (principalmente a «caça miuda») desapareceram e o serviço cultural da paisagem
humanizada, que inclui o conhecimento, os valores e a identidade a ela associados, deixou
de existir. O turismo cultural associado à paisagem humanizada e ao seu valor estético diminuiu mas foi substituído pelo turismo da natureza e desportivo.
O desenrolar deste cenário teve consequências muito negativas para o bem-estar da
população local com a diminuição da segurança, por causa da ocorrência dos desastres
ambientais e naturais referidos, e com a progressiva deterioração dos serviços de produção
e do serviço cultural da paisagem. A deterioração do bem-estar social manteve-se. Dos 341
habitantes que aqui residiam no início do século apenas quatro habitantes idosos permanecem no lugar da Igreja, e em poucos anos a população irá desaparecer por completo.

17.8.2. Cenário 2 – Bio Quinta
O mundo celebra a diversidade cultural. Em Portugal a aposta em capital humano e inovação tecnológica associada à consideração e integração dos saberes locais nos processos produtivos e na gestão do território teve resultados muito positivos. Em Sistelo, a preferência
por produtos de qualidade tradicionais e de agricultura biológica tornou atractivo o investimento nas actividades agro-pastoris e levou à migração de alguns jovens empreendedores com novos conhecimentos técnicos e científicos para a freguesia. Estes conhecimentos
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foram articulados com o saber local num processo de enriquecimento interactivo, dando
lugar à introdução de novas tecnologias e soluções que melhoraram as práticas agro-pastoris
tradicionais e tornaram menos penoso o trabalho agrícola. As associações de desenvolvimento local articularam-se para promover os produtos tradicionais, gerando novas oportunidades de rendimento para a população local.
A criação e diversificação de actividades de produção de bens tradicionais e biológicos
e de comodidades associadas ao turismo da natureza, cultural e desportivo geraram algumas novas oportunidades de emprego. Estas oportunidades, combinadas com a melhoria no
acesso a bens e serviços e a menor penosidade do trabalho agrícola, encorajaram também
a fixação da população jovem local. Graças à educação e consciencialização ambiental, o
uso diversificado do território foi guiado por preocupações de sustentabilidade assegurando
uma gestão apropriada dos recursos. A biodiversidade aumentou a nível local com a diversificação de usos do solo (geridos de forma sustentável) e a promoção da heterogeneidade
da paisagem; nem todos os campos são cultivados e algumas manchas da mata nativa de
carvalhal são preservadas. A gestão do território reduziu significativamente o número de
fogos florestais. O serviço de produção de alimento foi maximizado de forma sustentável e a
manutenção da agricultura extensiva tradicional, dos regadios e de zonas de floresta nativa
manteve, ou melhorou até, a condição dos serviços de suporte do solo e de regulação do
ciclo hídrico. No entanto, a qualidade da água diminuiu por causa do aumento da população
e das actividades humanas. A condição dos serviços recreativos ligados à caça, à pesca e ao
turismo da natureza, cultural e desportivo foi melhorada e maximizada a níveis sustentáveis,
assim como o serviço cultural da paisagem.
Os diferentes componentes do bem-estar da população local melhoraram como resultado das mudanças nos serviços de ecossistema locais e da melhoria dos critérios de bem-estar «independentes» dos ecossistemas locais. O impacto sobre o bem-estar da população
não residente em Sistelo foi igualmente positivo: melhoria da qualidade da alimentação e
possibilidade de usufruir dos serviços recreativos e culturais proporcionados pela paisagem
humanizada de Sistelo.

17.8.3. Cenário 3 – Agro Engenho
O clima de insegurança e a crescente preocupação com a manutenção de um grau de autonomia do ponto de vista da produção de alimentos em Portugal, associado ao aumento
dos preços dos cereais e outros produtos agrícolas, levou à expansão e intensificação da
agricultura em zonas relativamente marginais em Portugal. As questões ambientais foram
ignoradas ou, na melhor das hipóteses, passadas para segundo plano. Em Sistelo, a população aumentou, uma vez que, além de cessar o êxodo populacional, a crise económica e o
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clima de insegurança na Europa motivaram o retorno dos emigrantes. As actividades agrícola e pecuária intensificaram-se, com a utilização crescente de fertilizantes e o aumento do
número de animais estabulados, sem que se realizasse o tratamento adequado dos efluentes.
A biodiversidade local diminuiu por causa do impacto da pressão crescente das actividades humanas sobre os recursos naturais. A conversão do mosaico extensivo em monoculturas intensivas levou à homogeneização da paisagem e à destruição de habitat nativo.
Os fragmentos de florestas de carvalhos são devastados em detrimento da recuperação de
área agrícola previamente abandonada. Os efluentes pecuários e resultantes do uso de fertilizantes contaminaram as águas do rio Vez deteriorando a condição das espécies piscícolas.
Os mamíferos de grande porte (entre outros), dependentes do habitat providenciado pela
floresta nativa, entram em declínio e, devido à intensificação e especialização, a biodiversidade agrícola ficou reduzida a um número pequeno de espécies. A produção de alimento
e madeira aumentou, mas a condição destes serviços deteriorou-se a longo prazo dada
a insustentatibilidade da sua exploração. A qualidade da água diminuiu e os serviços de
suporte do solo deterioraram-se, bem como os serviços recreativos ligados à caça e à pesca
devido à utilização insustentável destes recursos. O abandono das práticas agro-pastoris
tradicionais, bem como a perda do conhecimento tradicional a estas associado, tiveram um
impacto negativo no serviço cultural da paisagem.
Numa primeira fase o impacto destas mudanças sobre o bem-estar da população local
foi maioritariamente positivo, com melhorias significativas do bem-estar material e social.
No entanto, houve alguma deterioração das condições de saúde e da qualidade do ambiente.
Numa segunda fase, a população debate-se com problemas significativos devido à deterioração das condições dos serviços de ecossistema de produção, regulação e suporte.
O bem-estar social começa a sofrer impactos negativos devido à emergência de conflitos
na utilização dos recursos naturais e à substituição das tarefas comunitárias por soluções
tecnológicas.

17.8.4. Cenário 4 – Retorno à Natura
O reconhecimento do valor da biodiversidade e dos serviços de ecossistema levou ao
desenvolvimento de importantes políticas e criação de instrumentos para a sua protecção.
Os proprietários agrícolas e florestais começaram a ser adequadamente compensados pela
prestação de serviços ecológicos associados à manutenção das práticas agrícolas e silvícolas
sustentáveis e foram introduzidos incentivos à florestação com espécies nativas. Os valores globais da biodiversidade impuseram-se aos valores locais da biodiversidade e os valores culturais
das paisagens e os serviços de produção foram secundarizados relativamente aos serviços de
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regulação e suporte. Em Sistelo, os pacotes de compensação pela prestação de serviços ecológicos ligados às práticas agrícolas tradicionais continuaram a não compensar o árduo trabalho
agrícola nos socalcos e a tendência de abandono dos campos e das práticas agro-pastoris permaneceu, assim como o êxodo e o envelhecimento populacional. Por outro lado, o incentivo a
políticas de florestação com espécies nativas e os pacotes de compensação a proprietários pelos
vários serviços prestados pela floresta nativa levaram à reintrodução de vigilantes florestais, a
uma gestão mais cuidada dos baldios e a uma introdução gerida de espécies de floresta nativa
nas áreas anteriormente dedicadas à agricultura. Estas intervenções permitiram evitar os problemas associados ao abandono das práticas agro-pastoris observados no início do século xxi
noutros locais: aumento do número de fogos, erosão dos solos e derrocadas.
Algumas espécies mais associadas aos espaços humanizados diminuíram, mas de uma
forma geral, o impacto sobre a biodiversidade foi positivo, uma vez que a regeneração de
habitat nativo e a diminuição da pressão humana beneficiaram várias espécies anteriormente em declínio, como o lobo (Canis lupus). A produção de alimento reduziu significativamente, bem como a exploração de madeira, uma vez que a maior parte da floresta passou
a ser gerida para a conservação e a protecção ambiental. A qualidade da água melhorou e os
serviços de suporte do solo e de regulação do ciclo hidrológico melhoraram. No entanto, os
serviços recreativos e culturais inicialmente providenciados pela paisagem agrícola foram
negativamente afectados: muitas das espécies cinegéticas dependentes da área agrícola desapareceram, e o serviço cultural da paisagem humanizada deixou de existir com o desaparecimento da mesma. O turismo cultural associado à paisagem humanizada e ao seu valor
estético foi diminuindo, sendo substituído pelo turismo da natureza e desportivo.
Em termos do bem-estar da população local, houve uma melhoria do bem-estar material, associado aos pacotes de compensação pela prestação de serviços ambientais e ao
desenvolvimento de alguns serviços básicos de apoio à população idosa, e uma melhoria da
segurança, associada a uma maior qualidade do ambiente. No entanto, o contínuo êxodo e
envelhecimento populacional mantiveram a tendência de deterioração do bem-estar social.
Os impactos sobre o bem-estar dos não residentes terão sido maioritariamente positivos
com a melhoria dos serviços de regulação e de suporte que beneficiam a população a escala
superiores e com a emergência de novos serviços recreativos e educacionais proporcionados
pela nova paisagem. No entanto, uma parte da população não residente vê também com
pesar o desaparecimento dos serviços culturais da paisagem.

17.9. Discussão
No passado, o bem-estar da população de Sistelo estava muito dependente dos serviços
de produção locais. Este cenário de dependência foi substancialmente alterado nas últimas
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décadas e justifica o facto da tendência decrescente de alguns dos serviços de produção
locais ter sido acompanhada por uma melhoria de algumas componentes do bem-estar,
nomeadamente do bem-estar material.
Por um lado, o bem-estar da população de Sistelo não depende exclusivamente dos serviços de ecossistema, tal como se pode identificar pelo impacto de importantes promotores
indirectos no bem-estar e através da maior parte dos critérios locais de bem-estar identificados: rendimento das pensões e trabalho não agrícola, acesso a bens e serviços, promovido
pelas melhores acessibilidades, casa própria, idade, descanso, capacidade de trabalho, não
viver/estar só e segurança das pensões/reformas. Por outro lado, a melhoria do bem-estar
material, associado às fontes externas de rendimento, deu às pessoas poder de substituição de alguns dos serviços de ecossistema locais, libertando-as da dependência extrema
dos mesmos. Esta libertação é, em si mesma, considerada uma melhoria fundamental pela
população de Sistelo.
A desconexão entre o bem-estar da população e os serviços de ecossistema é, no entanto,
aparente e este estudo demonstra que a população local reconhece a sua importância e contribuição para o bem-estar. Os serviços de produção locais ligados à agricultura e à exploração florestal continuam a ser muito importantes para o bem-estar da população de Sistelo, sendo particularmente valorizados pelas pessoas que têm menor poder de substituição.
A importância dos serviços de regulação pode ser aferida pela identificação da saúde e de
um ambiente saudável como dois importantes critérios de bem-estar. Os serviços culturais
e recreativos são igualmente valorizados. O rio Vez é, como já foi referido, um símbolo
importante da identidade local. As pessoas de idade deixaram muitas vezes transparecer
uma relação afectiva com as práticas agrícolas e pastoris que, para algumas pessoas, têm
igualmente um valor recreativo. Alguns critérios de bem-estar social foram associados a
práticas agrícolas agora desaparecidas, que tinham um papel importante na promoção do
capital social e do bem-estar.
A importância dos serviços de ecossistema para o bem-estar da população é também
patente no facto de a maioria dos participantes ter justificado a escolha de Sistelo como o
melhor local para se viver com critérios associados aos ecossistemas locais. Num inquérito
conduzido ao nível nacional, o campo, indicado por 42% dos inquiridos como o lugar onde
se vive melhor em Portugal, foi também associado a critérios que se encontram relacionados com os serviços de ecossistema: vida calma (26%), saudável (23%) e beleza da paisagem
(18%) (Almeida, 2000). No entanto, ao nível nacional, como em Sistelo, a população continua
a abandonar estas áreas em busca de melhores condições de vida. Esta contradição é bem ilustrativa da importância das condições materiais não directamente dependentes dos serviços de
ecossistema locais que continuam a afastar a população dos locais onde «se vive melhor».
A relação entre bem-estar e serviços de ecossistema é, por vezes, obscurecida pela existência de dissociação parcial, no espaço e no tempo, entre a produção e o benefício do
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serviço. De facto, os serviços produzidos localmente pelos ecossistemas podem contribuir
para o bem-estar de populações residentes noutros locais ou mesmo de gerações futuras.
A paisagem de socalcos é um bom exemplo de como um serviço cultural/estético produzido
localmente pode contribuir para o bem-estar das populações residentes noutros locais que
a visitam ou reconhecem. Da mesma forma, se a alimentação da população de Sistelo já não
depende exclusivamente dos serviços de produção locais, continua a depender dos serviços
de outros ecossistemas. Um outro exemplo a considerar é o serviço de regulação do ciclo
do carbono, em que o sequestro de CO2 a nível local vai beneficiar o equilíbrio das emissões
ao nível global, beneficiando as gerações presentes e as futuras. A dissociação parcial no
espaço da relação entre serviços de ecossistema locais e bem-estar leva a que, a nível geral, a
população não esteja atenta à degradação de ecossistemas mais ou menos remotos de cujos
serviços beneficiam.
Além disso, os diferentes serviços de ecossistema locais apresentam trade-offs entre si e a
maximização de um determinado serviço pode beneficiar um grupo específico da população, afectando negativamente a condição de outros serviços dos quais outros grupos sociais
estão dependentes. Um exemplo destas interacções em Sistelo é o já referido trade-off entre
o aprovisionamento de alimento e a qualidade da água (devido aos efluentes provenientes
da actividade agro-pastoril).
Dependendo da forma como é gerido o território, os trade-offs entre serviços de ecossistema podem ser mais ou menos acentuados. Por exemplo no cenário «Bio Quinta» a
gestão dos serviços de produção em Sistelo é compatível com outros serviços de regulação e
suporte, assegurando a manutenção de uma biodiversidade elevada. Este equilíbrio é conseguido à custa de uma combinação da exploração do ecossistema local com um conjunto de
preocupações ambientais (de que são exemplo a agricultura orgânica e um uso diversificado
do território). Já no cenário «Agro Engenho», a maximização insustentável dos serviços de
produção (através da intensificação da actividade agrícola sem preocupações ambientais)
vai afectar negativamente a condição da biodiversidade e outros serviços tais como o serviço
de formação do solo e o serviço de aprovisionamento de água potável.
Outro exemplo da complexidade das ligações entre bem-estar e serviços de ecossistema
resulta da comparação entre os cenários «Bio Quinta» e «Retorno à Natura». No primeiro, o serviço cultural da paisagem, dependente da actividade agrícola, é preservado. No segundo, o cessar
das práticas agrícolas leva ao desaparecimento do serviço cultural, mas uma gestão do território
com vista à conservação dos habitats nativos permite a maximização de serviços como a regulação do ciclo hidrológico e beneficia a condição de espécies nativas emblemáticas da região. Estes
dois cenários apresentam-se como opções igualmente sustentáveis mas beneficiam diferentes
tipos de serviços e espécies locais e consequentemente diferentes grupos de utilizadores.
Nas últimas duas décadas, o reconhecimento da importância dos serviços ambientais
fornecidos pelos agro-ecossistemas nas zonas de montanha, cujo custo de manutenção recai
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totalmente sobre os pequenos agricultores locais mas cujos benefícios ultrapassam largamente a escala local, levaram à implementação de subsídios de apoio à actividade agrícola.
Foram assim implementadas no âmbito da PAC (Política Agrícola Comum) as indemnizações compensatórias, dirigidas às áreas desfavorecidas, onde se incluem zonas de montanha como a freguesia de Sistelo, e mais tarde as medidas agro-ambientais. Estes subsídios
tiveram e têm ainda hoje um papel fundamental no apoio ao rendimento dos agricultores e
terão, juntamente com outras ajudas directas no âmbito da PAC, conseguido evitar o desaparecimento de algumas explorações agrícolas, mas não foram suficientes para reverter a
tendência de abandono.
O importante apoio a iniciativas de desenvolvimento sustentável nos territórios rurais,
no âmbito do Agro – Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2000
a 2006), da Agris - Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Programas Operacionais Regionais (2000 a 2006), da Operação Norte – Programas Operacionais Regionais, do
Leader + e do INTERREG III, entre outros, teve até agora em Sistelo uma expressão reduzida, com algumas intervenções pontuais e projectos isolados.
De facto, apesar de algumas melhorias, o isolamento ligado às distâncias e más acessibilidades, o deficiente acesso a bens e serviços, a falta de emprego fora da agricultura e o
trabalho árduo, pouco rentável e não compensador que a agricultura continua a representar
são determinantes para os mais jovens, que continuam a abandonar Sistelo para acederem a
melhores condições de vida – recorde-se a estrutura envelhecida dos produtores agrícolas.1
A tendência crescente de abandono e alguns dos problemas gerados, identificados em
Sistelo, são comuns às zonas de montanha em Portugal e na Europa (Daveau, 2000; GTAA,
2003; MacDonald et al., 2000) e exigem respostas adequadas. Existe um conjunto de respostas e medidas que têm vindo a ser tomadas e adoptadas para a região.2 No entanto, a minimização dos impactos negativos dos promotores de alteração, que actualmente afectam os serviços de ecossistema e o bem-estar humano em Sistelo, e a prossecução dos objectivos mais
gerais de maximização sustentável do bem-estar e da condição dos serviços de ecossistema
1

O facto de o trabalho na agricultura ser quase sempre referido pelos participantes como um dos piores modos
de vida, quando comparado com um emprego, um negócio ou uma reforma, é ilustrativo das dificuldades
associadas à manutenção deste agro-ecossistema.

2

Existe um leque diversificado de respostas que tem vindo a ser operacionalizado em medidas nos diversos
programas de desenvolvimento rural referidos, e que integram o actual Programa de Desenvolvimento Rural
(PRODER) 2007-2013. Alguns exemplos, entre muitos outros: (1) subsídios à manutenção das práticas agro-pastoris tradicionais, (2) diversificação da economia e criação de emprego, incluindo o desenvolvimento de
actividades turísticas e de lazer, como o turismo rural, de aldeia e da natureza; (3) valorização da produção
de qualidade, através da certificação e promoção de produtos naturais e tradicionais e do desenvolvimento
de estruturas para a sua comercialização; (4) melhoria da qualidade de vida, incluindo o desenvolvimento de
serviços básicos para a população rural.
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requerem sobretudo a definição de uma estratégia de gestão para o território que articule e
integre as respostas identificadas como necessárias no contexto dessa estratégia.
Tendo em vista a maximização sustentável do bem-estar e da condição dos serviços de ecossistema, existem dois tipos principais de opções estratégicas de gestão do território que podem
ser definidas em Sistelo. Uma direccionada para a preservação do agro-ecossistema, procurando potenciar os valores agrícolas, culturais e naturais do território, melhorando as infra-estruturas e o acesso local a bens e serviços, as condições do trabalho agrícola e a rentabilidade
das explorações. Outra direccionada para a gestão das áreas abandonadas, procurando potenciar os valores naturais do território através de uma gestão orientada para a conservação dos
habitats nativos, minimizando os efeitos negativos do abandono no bem-estar da população
local (com medidas específicas de apoio à população) e os problemas ecológicos do abandono.
As respostas necessárias para promover a maximização sustentável do bem-estar e da
condição dos serviços de ecossistema locais e minimizar os impactos negativos causados
por alguns dos promotores de alteração descritos neste estudo dependem assim da opção
estratégica de gestão adoptada para esta região (gestão do território focada nos serviços de
produção e serviços ambientais providenciados pela paisagem agrícola vs gestão do território focada na conservação de valores naturais e habitats nativos e serviços de regulação e
suporte). Esta é uma decisão política.
Definida a opção de gestão, será possível desenvolver, definir e prosseguir uma estratégia
que operacionalize um pacote de respostas necessárias, de forma articulada, integrada e efectivamente adaptada às especificidades desta região, orientada para os objectivos de gestão estabelecidos para o território e para os objectivos gerais de maximização sustentável do bem-estar
e da condição dos serviços de ecossistema. Para que a estratégia seja bem sucedida é necessário
ir ao encontro dos problemas específicos, envolvendo verdadeiramente as populações locais e
promovendo a acção concertada das várias organizações locais de desenvolvimento.
Não obstante o tipo de gestão territorial a ser implementado no futuro, a oportunidade de
aprendizagem e sensibilização ambiental que estas áreas oferecem não deve ser negligenciada.
A consciencialização da necessidade de preservação do ambiente e, em particular, da dependência inequívoca entre bem-estar e serviços de ecossistema, pode passar pela utilização destes locais, onde se pode viver e sentir a importância e valor dos ecossistemas, como verdadeiras
«escolas». Este potencial não é actualmente explorado, dada a inexistência de infra-estruturas
de acolhimento de estudantes e, em particular, de um centro de interpretação.
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