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As nossas comunidades rurais souberam “ordenar” o 
espaço por forma dar resposta às suas diversas 
necessidades, tendo em conta as possibilidades dos 
diferentes territórios

De Norte a Sul existem exemplos desse ordenamento e a 
história mostra-nos quais os modelos que deram resposta 
mais eficiente aos problemas encontrados

Esse “ordenamento inato à actividade humana” foi 
substituído por um ordenamento “centralizado”.



Temos hoje um “Ordenamento”
• administrativo e burocrático
• descentrado das necessidade das pessoas
• descontextualizado
• desatualizado

Um Ordenamento Rural de base Urbana, com uma lógica 
de planeamento de infraestruturas e de serviços públicos

As Políticas Públicas esqueceram-se que se destinam a 
“territórios privados” e que também por isso nunca chegam 
a ser operacionalizadas



A inconstância de políticas e objectivos está bem vincada 
na história recente da Autoridade Florestal Nacional

O afastamento da realidade é notório no desinvestimento e 
desinteresse no Inventário Florestal Nacional

Assume-se como problema o “minifúndio” e o facto de 
termos “pouca” floresta pública

O problema não está na reduzida dimensão … está sim no 
facto de não estar organizada

A floresta privada é uma oportunidade e não um problema



Em vez de promover o ordenamento através da 
dinamização de actividades económicas que produzam com 
valor acrescentado, criam-se modelos insustentáveis sem 
futuro económico

Se por um lado não se contraria o “crescimento do mato 
devido ao abandono da actividade económica”, por outro 
dá-se preferência ao apoio à “limpeza de mato”.





Olhando para o exemplo das “Regiões Demarcadas” 
facilmente percebemos de que forma a actividade
económica serviu como ferramenta de “ordenamento rural”.

O exemplo do Douro mostra-nos mesmo como é possível 
ter uma actividade agrícola organizada a “produzir uma 
paisagem com valor”

O que foi feito das “abordagem por fileiras florestais”?







Ordenamento Florestal – Ordenamento Rural

É fundamental perceber não só as dinâmicas como as 
necessidades específicas de cada território e das suas 
comunidades

Criar as condições para que as diversas actividades rurais 
possam criar “Rendimento e Valor”

O nosso “Ordenamento Rural” está cada vez mais distante 
desse objectivo
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