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Resumo 

Este relatório de estágio apresenta uma proposta metodológica para a Monitorização 

da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro, num contributo para o 

desenvolvimento de o Sistema de Monitorização desta Paisagem, Classificada como 

Património Mundial pela UNESCO. Esta proposta foi desenvolvida durante o estágio 

académico na CCDR-N e surge na continuidade dos trabalhos de preservação da 

Paisagem do ADV. Procede-se a uma breve contextualização histórica sobre a 

paisagem, a sua evolução e o processo de classificação; enunciando os pressupostos 

teóricos e técnicos que orientaram a proposta. Conclui-se com a explicação da 

metodologia de monitorização e a demonstração da sua aplicabilidade. Trata-se de um 

trabalho de Arquitetura Paisagista, que ousa propor uma estrutura sistematizada de 

processos, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica, com vista a análise 

multiescalar e multitemporal da Paisagem do Alto Douro Vinhateiro. 

 

Palavras-chave: Monitorização da Paisagem; Evolução do Uso do Solo; Alto Douro 

Vinhateiro; Património Mundial; UNESCO; Levantamento Amostral; Paisagens de 

Referencia; Unidades de Paisagem; Paisagem Cultural Evolutiva e Viva; Sistemas de 

Informação Geográfica. 
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Abstract 

This report presents a methodological proposal for the Monitoring of the Cultural 

Landscape of Alto Douro Wine Region. This proposal was developed during my 

academic internship in CCDR-N and it aims to represent a contribution to the 

development of a Landscape Monitoring System for this World Heritage Site. This 

paper treats the historical background about the Alto Douro landscape along with site 

classification process; sets out the theoretical and technical assumptions that guided 

the proposal; ending with the explanation of the Monitoring methodological proposal, 

showing its applicability. It is a work of a Landscape Architect, who dares to propose a 

systematic process, which uses Geographic Information Systems in order to analysis 

the landscape of the Alto Douro Wine Region in a multitemporal and multiscale way. 

 

 

Keywords: Landscape Monitoring; Land Use Evolution; Alto Douro Wine Region; 

World Heritage; UNESCO; Sample Survey; Reference Landscapes; Landscape Units; 

Cultural Landscape; Geographic Information Systems. 
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Glossário 

Alto Douro Vinhateiro – Paisagem do noroeste de Portugal com cerca de 24.600ha, 

Classificada Pela UNESCO, em 2001, como Património Humanidade, na Categoria de 

Paisagem Cultural. Esta área pertencente a Região Demarcada do Douro, e nela 

encerra a maior concentração de valores no âmbito da classificação. 

Áreas de Amostragem – Parte ou subconjunto da população (ADV). A utilização de 

amostras visa facilitar a compreensão de uma população quando esta 

incomportavelmente grande para ser estudada. 

Atributos da Paisagem – Elementos caracterizadores da paisagem, que atestam a 

integridade e autenticidade da paisagem. 
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Autenticidade – Condição de classificação da UNESCO que diz respeito à 

capacidade dos que os atributos de um bem têm de expressar adequadamente o seu 

Valor Universal Excepcional. 

Avaliação do Estado de Conservação – Relatório periódico solicitado pela 

UNESCO, que avalia a condição do património à data da entrega. A entrega deste 

relatório é da responsabilidade o estado. 

Bacias visuais – superfície do terreno a partir da qual um ponto é visível ou, 

reciprocamente, a superfície do terreno que é visível a partir de um ponto. 

Bordaduras – Estruturas lineares arbóreas (oliveiras, amendoeiras, figueiras e outras 

fruteiras) plantadas na delimitação das parcelas e ao longo dos acessos às mesmas. 

Critérios de Classificação – Lista de princípios normalizados pelos quais se gere a 

inscrição dos bens na Lista do Património  Mundial. 

Curvas de Nível – Elementos de representação cartográfica expressos por uma linhas 

imaginárias que unem os pontos de igual altitude. 

Declaração de Valor Universal Excepcional – Documento oficial aceite pelo Comité 

do Património Mundial que atesta o Valor Universal Excepcional do bem. Este 

documento, em formato normalizado, enuncia as justificações relativas aos critérios de 

classificação e as condições de integridade e autenticidade, assim como a garantias 

de proteção e gestão. 

Fotos Panorâmicas – Montagem de fotos justapostas, que resulta numa imagem com 

abrangência angular superior a visão humana. 

Galerias ripícolas – Formação linear de espécies arbóreas e arbustivas de ambientes 

húmidos associadas às margens de um curso de água. 

Integridade – Condição de classificação da UNESCO que diz respeito à conservação 

necessária dos atributos para refletir Valor Universal Excepcional. 

Levantamento in situ – Recolha de informação diretamente no local de estudo, 

processo resultante da visita ao terreno. 

Levantamento remoto – Recolha de informação indireta sem deslocação ao terreno. 

Linhas de água – Depressão linear do terreno por onde as águas correm 

naturalmente, como por exemplo rios e ribeiros. 
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Linhas de cumeada – Linha divisória entre bacias de drenagem de água também 

conhecida como Linhas de Festo, como por exemplo a linha desenhada pelo perfil de 

uma montanha. 

Matos e matas – Extensão de terreno, com cobertura de espécies lenhosas de porte 

arbustivo ou herbáceas de origem natural. 

Metadados – Dados sobre outros dados, ou seja, informação associada a outra 

informação. 

Modelo digital terreno – Superfície virtual gerado com o intuito de reproduzir a 

realidade topográfica do terreno. Esta superfície é criada digitalmente a partir de um 

levantamento topográfica.  

Mortórios – Socalcos abandonados, encontrando-se ocupados por matos 

mediterrânicos ou oliveiral, ou por vezes com amendoal. 

Ortofotomapas – Produto cartográfico, georreferenciado, que permite a visualização 

da superfície terrestre, através de uma montagem de fotografia aérea a qual foram 

corrigidas as distorções próprias do relevo. 

Paisagens de referência – Paisagens representativas do caráter da paisagem do 

ADV da sua diversidade. 

Parâmetros de avaliação – Conjunto de características consideradas essenciais ao 

estudo da evolução da Paisagem do ADV. 

Patamares – Terraços com talude natural em terra, ou seja, criação de plataformas de 

terra, em escada, sem infraestruturação do terreno. 

Património Mundial da Humanidade – Elemento com caracter distintivo ou valor 

extraordinários segundo os Critérios de Classificação da UNESCO, que foi classificado 

e figura na sua Lista de Património Mundial. 

Pontos de observação – Pontos definidos, de localização exata, que servem de base 

as observações continuadas da Paisagem. 

População (estatística) – Conjunto de todos os elementos em investigação, ou seja, 

a área total do ADV 

Povoamentos florestais – Extensão de terreno, dominada pela presença de árvores 

Florestais. 
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Região Demarcada do Douro – Região duriense com produção de vinho 

regulamentada, com controlo de produção e qualidade. Região demarcada e 

regulamentada mais antiga do mundo (1756). 

Socalcos – Terraços dedicados a produção, sustentados por muros de pedra seca 

(xisto). A vinha do Douro apresenta duas tradicionais tipologias. Existem os socalcos 

pré-filoxéricos e os socalcos pós-filoxéricos, os segundos mais largos e com estruturas 

muradas mais formais. 

Unidades de Paisagem – áreas relativamente homogéneas no seu carácter 

paisagístico, com semelhança de características biofísicas e origem antrópica. 

Valor Universal Excepcional – Valor reconhecido pela UNESCO sobre o bem, 

quando o declara como Património Mundial da Humanidade. Resultante do 

reconhecimento de integridade e autenticidade dos atributos que justificação a 

classificação. 

Vinha ao Alto – Carateriza-se pela plantação “fiadas” de vinha, segundo a linha de 

maior declive, ou seja perpendiculares as curvas de nível. 

Vinha sem armação do terreno – Vinhas plantadas em terrenos e com menores 

declives, sem armação do terreno e sem muros, seguindo a orientação das curvas de 

nível 
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1. Introdução  

Este relatório foi desenvolvido no âmbito da conclusão do Mestrado em Arquitetura 

Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), na Unidade 

Curricular Estágio. O estágio teve lugar na Estrutura de Missão do Douro (EMD) / 

Missão Douro (MD) nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N), sita na Rua Rainha D. Estefânia n.º 251. 

A Estrutura de Missão do Douro (EMD), à data do início do estágio, era o órgão 

responsável pela gestão da região do Alto Douro Vinhateiro (ADV), Património Mundial 

da Humanidade, tendo como missão “dinamizar ações para o desenvolvimento 

integrado da Região do Douro e promover a articulação entre as entidades da 

administração central e local com competências na região, bem como estimular a 

participação e a iniciativa da sociedade civil” (RCM n.º 116/2006). 

Importa dar conta que, durante o estágio, a EMD sessou a sua vigência, segundo o já 

estipulado na RCM nº 116/2006, sendo que a persecução da sua missão foi confiada à 

CCDR-N (RCM n.º 4/2014). Assim, a CCDR-N integrou efetivamente as competências 

da EMD na sua orgânica, criando o Gabinete Técnico Missão Douro. 

No âmbito do estágio foi-me proposto como trabalho principal, a “Exploração de 

metodologias de avaliação da paisagem e aplicação da metodologia de avaliação da 

paisagem do Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial (ADV-PM), enquanto 

componente do Sistema de Monitorização do ADV-PM focalizado nas 10 paisagens de 

referência já determinadas, segundo a metodologia estabelecida no âmbito da 

Avaliação do Estado de Conservação do ADV-PM” (Proposta de estágio). A resposta 

a esta proposta é expressa neste relatório através da apresentação da proposta 

metodológica para a Monitorização da Paisagem, inserida no Sistema de 

Monitorização do Alto Douro Vinhateiro. 

O estágio foi orientado, na componente profissional, pela Dr.ª Célia Ramos, chefe de 

missão da EMD – CCDR-N. Na componente académica a orientação esteve a cargo 

da Prof.ª Dr.ª Maria José Curado do Departamento de Geociências, Ambiente e 

Ordenamento do Território (DGAOT) da FCUP. 
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1.1. Problema e objetivos  

O Alto Douro Vinhateiro é, desde 2001, uma paisagem classificada pela UNESCO 

como Património Mundial da Humanidade na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva 

e Viva. 

Segundo a UNESCO “Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá 

reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, 

valorização e transmissão às gerações futuras do património cultural e natural” 

(UNESCO, 1972). Por isso, a candidatura teve que assegurar o cumprimento deste 

pressuposto, através de um plano de gestão, e de um organismo de gestão. 

Atualmente o órgão encarregado de gerir o ADV-PM é a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) (RCM nº4/2014) e o plano de gestão, 

na sua componente normativa e de plano de ação territorial, é o Plano Intermunicipal 

de Ordenamento do Território do ADV (PIOT-ADV) (RCM nº 150/2003).  

Em julho de 2012, e na sequência da problemática decorrente da construção da 

barragem de Foz Tua, foi solicitado pelo comité do Património Mundial da UNESCO, 

um relatório de avaliação do estado de conservação do bem (WHC / ICOMOS / IUCN, 

2012). Esse trabalho de “Avaliação do Estado de Conservação do ADV-PM” foi 

elaborado por uma equipa conjunta da Universidade do Porto e da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, com a coordenação geral da Prof.ª Dr.ª Teresa 

Andresen. Na base do relatório estiveram estudos de base, que ilustram a evolução da 

paisagem entre 2001 e 2012 através da análise comparativa da cartografia e de 

indicadores socioeconómicos.  

No segundo volume do referido relatório, no capítulo de recomendações, é sugerida 

uma metodologia de gestão adaptativa, apoiada num Plano de Monitorização. 

Percebendo-se o caráter inovador e a oportunidade desta proposta, pretendeu-se criar 

um modelo de avaliação contínua do bem, ou seja, um Sistema de Monitorização do 

ADV-PM.  

Este Sistema de Monitorização tem como objetivos: melhorar a compreensão do ADV 

na sua evolução e nas suas dinâmicas; identificar tendências de evolução, e 

quantifica-las; contribuir para a perceção do resultado das políticas vigentes sobre o 

território do ADV, assim como a influência dos fatores económico-sociais no 

desenvolvimento no ADV; identificar riscos, no que concerne principalmente à 

preservação dos atributos da área Património Mundial; acompanhar os resultados das 

ações da entidade gestora (CCDR-N), assim como, analisar a eficiência das normas 
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aplicáveis (PIOT-ADV); antever a evolução de modo a projetar medidas que 

minimizem riscos, ou promovam oportunidades. Em suma, sistematizar um 

acompanhamento da evolução do ADV, de modo a reajustar os processos de gestão 

sempre que necessário. 

A execução deste Sistema de Monitorização vai ao encontro das expectativas do 

estado português, que nas suas diretrizes, ao atribuir a responsabilidade à CCDR-N 

de entidade gestora do bem, propõe “Avaliar, com base num sistema de 

monitorização, a evolução do estado de conservação do Alto Douro Vinhateiro, os 

fatores que o afetam e as medidas de conservação do bem, de modo a contribuir para 

um modelo de gestão adaptativa que permita promover uma ação progressivamente 

integrada e sustentável sobre o território.” (RCM n.º 4/2014) 

No seguimento dos trabalhos de gestão e conservação do ADV, em janeiro de 2015, o 

estado português deve responder mais uma vez à solicitação da UNESCO. Neste 

contexto, há necessidade de estabelecer novo ponto da situação do estado de 

conservação do bem, assim, este relatório serve também de contributo à preparação 

dessa avaliação. 

Contudo, o principal objetivo deste trabalho é a criação de uma metodologia para a 

Monitorização da Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, enquanto componente do 

Sistema de Monitorização do ADV-PM. Pretende-se que esta proposta contribua para 

uma maior eficiência no acompanhamento da evolução desta Paisagem, aumentando 

a capacidade de antever o seu desenvolvimento, e assim, contribuir para uma melhor 

gestão e conservação Paisagem Cultural Evolutiva Viva do ADV.  

Tal tarefa implica compreender a Paisagem do ADV, na sua dimensão histórica; o seu 

caracter e valo; conhecer o processo e os pressupostos da sua Classificação; 

identificar os atributos desta Paisagem Cultural Evolutiva e Viva analisar o relatório 

“Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro – Paisagem 

Cultural Evolutiva Viva”, identificar as bases de dados existentes sobre o ADV e 

explorar métodos e instrumentos que sirvam a monitorização da Paisagem. 

 

 

 

 



FCUP 
Proposta Metodológica para a Monitorização da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro 

Vinhateiro 

4 

 
 

1.2. Metodologia de trabalho 

Analise 

1–Paisagem do Douro – 

Evolução histórica e realidade 

atual 

 

 Estudo de Viabilidade da 
Candidatura do Vale do Douro 
a Património Mundial 

 Candidatura do Alto Douro 
Vinhateiro a património 
Mundial 

 PIOT-ADV 

 Avaliação do Estado de 
Conservação do Bem Alto 
Douro Vinhateiro – Paisagem 
Cultural Evolutiva Viva 

 Bases de dados IGP 

 Bases de dados EMD/CCDR-N 

 Pesquisa bibliográfica sobre 
métodos de avaliação da 
Paisagem, e levantamentos 
cartográficos. 

2–Processo de Classificação 

da Paisagem do Alto Douro 

Vinhateiro enquanto 

Património Mundial 

(UNESCO) 

3–Métodos de avaliação e 

monitorização da Paisagem 

4–Bases de dados existentes 

sobre o ADV 

Síntese 

Parâmetros essenciais à monitorização da Paisagem do ADV 

Bases de dados a utilizar  

Métodos de Levantamento aplicáveis tendo em conta os meios 

disponíveis. 

Escalas de trabalho, e áreas de amostragem, e objetivos 

concretizáveis. 

Proposta 

Metodologia de Levantamento 

Metodologia de Avaliação 

Metodologia de Monitorização 

Quadro 1 – Metodologia de Trabalho  
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2. Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto 

Douro Vinhateiro  

O ADV uma paisagem classificada pela UNESCO, sendo a área mais representativa 

dos valores culturais e naturais da Região Demarcada do Douro (RDD) (ANEXO A|01), 

tanto pela quantidade e qualidade reconhecida de produção de vinho, como pela 

variedade e concentração de património arquitetónico e cultural da região (Bianchi-de-

Aguiar & Dias, 2000).  

 

2.1. História da Paisagem do ADV  

A história da Paisagem ADV está umbilicalmente ligada à história da produção 

vitivinícola desta região, sendo esta atividade económica o motor da sua génese.  

Indícios arqueológicos indicam a presença da vinha e do vinho nesta área durante a 

ocupação romana. No séc. XVII os vinhos desta região já eram exportados, existindo 

documentação de importações inglesas de produtos vitícolas desta região desde, pelo 

menos, 1651.  

Na primeira metade do séc. XVIII a grande procura pelo vinho desta região fez 

aumentar muito a sua produção. A produção intensiva originou a quebra na qualidade 

de alguns produtores. Esta sequência em cadeia teve uma consequente 

desvalorização do produto da região. Para controlar a produção e qualidade do vinho, 

em 1756, o governo do Primeiro-Ministro Sebastião José de Carvalho e Melo 

(Marquês de Pombal) institui a RDD, a primeira região vitivinícola demarcada e 

regulamentada. Consequentemente, esta demarcação reforçou a preponderância da 

cultura da vinha na evolução desta Paisagem. 

Na década de 1860 a região mergulhou numa profunda crise. Após as convulsões 

sociais que abalaram o país nesse início de seculo, a vinha é atacada por várias 

pragas das quais se destaca a filoxera. A solução de combate a esta praga, que 

assolou toda a europa, foi a introdução de um “porta enxertos” resistente, proveniente 

do continente americano. Estas modificações acarretaram também o alargamento dos 

socalcos, e assim, uma nova tipologia de socalcos largos – socalcos pós filoxera.  

No início dos anos 1980 o Governo Português determinou, com o propósito do 

aumento da rentabilidade económica, incentivar a reconversão a vinha do Douro. 
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Apoiando-se no financiamento do Banco Mundial desenvolveu o Projeto de 

Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes (PDRITM), criando assim uma 

politica de desenvolvimento, que tinha como objetivo principal o aumento da 

produtividade dos vinhos do douro com vista à exportação. Assim, durante a década 

de 1980, esta política, a par do desenvolvimento tecnológico, foi responsável pelas 

maiores e mais rápidas alterações nos sistemas de armação do terreno no Douro. Foi 

introduzida a armação do terreno em patamares, que resultou na destruição e 

substituição dos sistemas tradicionais de armação do terreno, em grande parte do 

ADV. Em 2012 a armação em socalcos representava 14%1 da área do ADV, enquanto 

os patamares ocupava 24%1. 

 

2.2. Caracter da Paisagem do ADV  

A configuração desta paisagem é a de um vale encaixado e bastante declivoso, quase 

na sua totalidade assente num substrato sobretudo xistoso, caracterizada pela 

escassez de solo fértil e de água. O clima, de caracter mediterrânico, protegido dos 

ventos atlânticos pelas serras do Marão e Montemuro, é um clima agreste, com 

grandes variações de temperatura e com precipitações que variam, de jusante para 

montante, entre 1000mm a menos de 400mm por ano, respetivamente. Correndo o rio 

Douro no sentido Este-Oeste, as diferenças da exposição solar entre as suas margens 

são algo significativas, fazendo com que a encosta norte seja mais soalheira e a 

margem sul mais fresca e húmida. 

Nestas condições, à primeira vista pouco favoráveis à agricultura, cresceu e 

desenvolveu-se durante séculos a atividade de viticultura. Atualmente a cultura da 

vinha domina a paisagem. Os seus diferentes sistemas de armação, em socalcos, ao 

alto ou em patamares, juntamente com as culturas de olival, amendoal, com as matas, 

matos e bordaduras, criam um mosaico de texturas nas encostas do Douro. A mais 

impressionante marca da vinha na paisagem são os socalcos, que constituem as 

armações do terreno mais antigas e tradicionais. Estes terraços sustentados por 

muros de xisto, que acompanham aproximadamente as curvas de nível, desenham um 

padrão na paisagem que a diferenciam de qualquer outra, pela sua monumentalidade.  

Na sua componente natural, o ADV é construído essencialmente por matas, matos, e 

galerias ripícolas, que são compostas maioritariamente por flora autóctone. As matas e 

                                                 
1
 in Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva, Volume 2 - 

Estudos de Base. Porto: CCDRN/EMD, CIBIO UP/UTAD. Pp (C3-08) 
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matos ocupam as vertentes mais declivosas e os espaços intersticiais entre vinhas, 

nelas existe uma dominância de quercíneas e flora mediterrânica. As galerias ripícolas 

acompanham o Douro e os seus afluentes, sendo compostas, na sua maioria, por 

Freixos, Amieiros, Ulmeiros e Salgueiros. 

A extensa área do ADV, acima descrita, pode ser dividida em três Unidades de 

Paisagem: Baixo Corgo; Cima Corgo; Douro Superior. 

 

Figura 1 – Fotografia do Vale do Rio Corgo – Baixo Corgo 

O Baixo Corgo é caracterizado por um mosaico denso e variado, resultante de um 

regime de propriedade mais dividido, comparativamente ao restante ADV. Nesta 

subunidade apresenta uma grande densidade de socalcos pré-filoxéricos, e por 

contraste, poucos patamares. Os afluentes do Douro são mais encaixados nesta área, 

e a disponibilidade hídrica é maior, sendo esta subunidade mais verdejante do que as 

restantes. Esta é uma área também mais densa em população, e consequentemente 

densa em povoados, que se dispersam pela meia encosta e pela beira-rio. 

 

 

Figura 2 – Fotografia no Vale do Rio Torto – Cima Corgo 

O Cima Corgo pode ser encarado como uma zona de transição entre o caracter do 

Baixo Corgo e do Douro Superior. Nesta área os vales passam a ser mais abertos que 

os do Baixo corgo, e o cadastro da propriedade é maior o que resulta em assentos 
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vitivinícolas de maiores dimensões, assim sendo, a paisagem nesta área é menos 

retalhada. As vinhas são mais extensas acentuando a monumentalidade dos socalcos. 

Aqui encontramos mais vinha pós-filoxérica e mais patamares que no Baixo Corgo. A 

densidade populacional é menor, pelo que, existem alguns aglomerados mas mais 

dispersos que no Baixo Corgo. 

 

 

Figura 3 – Fotografia do Vale do Rio Douro Junto a Quinta dos Ingleses, em Torre de Moncorvo – Douro Superior 

O Douro Superior é a zona que apresenta o clima mais rigoroso e seco. Os vales são 

ocupados por quintas de grandes dimensões com vinhas extensas, num mosaico 

muito menos denso que no restante ADV. A vinha ao alto e a vinha em patamares é 

muito mais expressiva que nas restantes subunidades. A densidade populacional é 

baixa, as povoações distantes e isoladas, e as quintas apresentam-se com conjuntos 

maiores de edifícios. 

 

2.3. Processo de Classificação da Paisagem ADV 

enquanto Património Mundial pela UNESCO 

Em 1999 a Fundação Rei Afonso Henriques promoveu e financiou o “Estudo de 

Viabilidade da Candidatura do Vale do Douro a Património Mundial”. Este estudo 

identificou a Região Demarcada do Douro (RDD) como o segmento de todo o vale do 

Douro, desde a sua nascente na Serra de Orbion, à sua foz, na Cidade do Porto, com 

maior potencialidade para alcançar o reconhecimento da UNESCO. A partir dessa 

conclusão foi elaborada a “Candidatura do ADV a Património Mundial da UNESCO”, 

na qual se delimita a área do ADV, explicitando e fundamentando os atributos e 

valores desta paisagem que a diferenciam e a tornam única. Neste processo foi 

também produzido o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do ADV 
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(PIOT-ADV), servindo este a função de plano de gestão da Paisagem. Do processo de 

candidatura resultou, em 2001, a integração, do ADV na Lista do Património Mundial, 

como Paisagem Cultural Evolutiva Viva. 

Em 2005, a UNESCO, nas suas Orientações Técnicas, formulou um modelo de 

Declaração de Valor Universal Excecional (DVUE), vertendo o conceito de valor 

universal e excecional patente na Convenção do Património Mundial da UNESCO de 

1972. Esta declaração traduz-se num modelo normalizado, tipo ficha, que deve 

sintetizar os motivos pelo qual um bem é considerado Património Mundial, e de que 

forma satisfaz os critérios pertinentes as condições de integridade e autenticidade, 

assim como responde aos requisitos de proteção e gestão. No seguimento, a partir de 

2007 os processos de classificação são automaticamente acompanhados de uma 

DVUE.  

Visto que o ADV foi classificado numa data anterior à existência desta declaração, o 

estado português teve de entregar, à data da sua última avaliação periódica, uma 

proposta para a obtenção da sua DVUE retroativa. Esta proposta colocada a 

consideração da UNESCO, aguarda ainda deliberação. 

A DVUE é relevante como reafirmação do valor do património e da sua classificação, 

mas também é importante na medida em que permite uma clara compreensão do bem 

à data da inscrição na Lista do Património Mundial, assim como, a clarificação do seu 

enquadramento enquanto Valor Universal Excecional. Esta declaração permite, 

também, orientar a gestão, indicando quais os atributos do bem que devem ser 

conservados para que se mantenha o Valor Universal Excecional. 

A convenção para o Património Mundial da UNESCO estabelece dez critérios gerais 

para que um bem figure na Lista de Património Mundial. Os seis primeiros critérios 

correspondem ao seu valor cultural e os quatro restantes ao seu valor natural. O ADV 

encontra-se inscrito sobre os critérios gerais III, IV e V de seguida enunciados. 

“(iii) –mostrar um testemunho único, ou ao menos excepcional, de uma tradição 

cultural ou de uma civilização que está viva ou que tenha desaparecido; 

(iv) –ser um exemplo de um tipo de edifício ou conjunto arquitetônico, tecnológico ou 

de paisagem, que ilustre significativos estágios da história humana; 

(v) –ser um exemplo destacado de um estabelecimento humano tradicional ou do uso 

da terra, que seja representativo de uma cultura (ou várias), especialmente quando se 
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torna(am) vulnerável(veis) sob o impacto de uma mudança irreversível;” (Ramos & 

Fonseca, 2013) 

No âmbito da Candidatura do ADV a Património Mundial, através da demonstração do 

carater e história desta paisagem, foi possível fundamentar o seu valor, resultando nas 

seguintes justificações aos critérios: 

“ (iii) O ADV produz vinho desde há cerca de dois mil anos e a sua paisagem foi 

moldada pelas atividades humanas.” 

 “ (iv) As componentes da paisagem do ADV são representativas do completo leque de 

atividades associadas à produção vitivinícola - terraços, quintas, aglomerados, capelas 

e estradas e caminhos.” 

“ (v) A paisagem cultural do ADV constitui um excecional exemplo de uma região 

vitivinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana através 

do tempo.” (Ramos & Fonseca, 2013) 

Na proposta para a obtenção da DVUE foi defendida a integridade e autenticidade, 

constando que o valor dos atributos se encontra preservado em toda a área do ADV e 

que, embora tenham existido algumas alterações, estas não são suficientes para pôr 

em risco a integridade do bem. Foi considerado que o bem mantém o seu caracter 

único, sendo um exemplo de uma complexa e antiga cultura ainda viva, testemunho de 

diferentes épocas da história desta Paisagem.  

Neste contexto,  os atributos são as características desta paisagem que lhe conferem 

o Valor Universal Excepcional (UNESCO, 2005). Estes atributos podem ser 

considerados tangíveis e intangíveis conforme o seu caracter físico e podem ser 

enquadrados dentro de duas tipologias: 

Atributos de valor natural – a geomorfologia, a escassez de solo fértil e de água, o 

declive acentuado do terreno, a gradação climática atlântico-mediterrânica, a 

vegetação e culturas mediterrânicas, a variedade do património genético vitícola, a 

diversidade de habitats, a luz, as cores, os odores, o rio Douro e seus afluentes, e a 

vegetação associada às linhas de água. (CCDR-N, 2013) 

Atributos de valor cultural – a dominância da vinha e a sua alternância com matos e 

matas mediterrânicos, a configuração e arquitetura dos povoados, as quintas e casais, 

os terraços e os muros de xisto, as vias de acesso e rodovias, os caminhos murados, 

as escadas de salta cão, os cardenhos, o caminho-de-ferro e a navegabilidade do 

douro, as diferentes tipologias de plantio da vinha, os antrossolos e a gestão água, o 
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padrão da paisagem, o olival e amendoal, mortórios, bordaduras, povoados, locais de 

culto e miradouros, armazéns e adegas. (CCDR-N, 2013) 

 

2.4. Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto 

Douro Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva 

Viva (2013) 

Segundo a UNESCO: “Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá 

reconhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, 

valorização e transmissão às gerações futuras do património cultural e natural” referido 

no Artg.4º da “Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural”. 

Por isso a candidatura deve assegurar o cumprimento deste pressuposto, através de 

um Plano de Gestão, e de um organismo de gestão. Para garantir que a Conservação 

do bem seja efetiva, a UNESCO conta com diferentes instrumentos e processos, entre 

os quais: 

Missões de Monitorização – Visitas ao património de membros do ICOMOS e do IUCN 

de qual resulta um relatório reativo a missão de monitorização. (UNESCO World 

Heritage Center)  

Relatórios Periódicos – Relatórios submetidos pelo estado com atualização das 

informações sobre o património e o seu estado de conservação, avaliados num 

calendário predefinido. (UNESCO World Heritage Center) 

Relatórios de Estado de Conservação – Relatórios avaliativos do estado de 

conservação com as medidas de conservação adotadas e postas em prática. 

(UNESCO World Heritage Center) 

Estes relatórios são avaliados pelo comité do Património Mundial da UNESCO, que se 

reúne anualmente, que se pronuncia sobre as questões levantadas pelos relatórios no 

que à gestão e conservação do bem diz respeito. (UNESCO World Heritage Center) 

Em reação a missão do ICOMOS de abril de 2011, em julho de 2012, foi solicitado 

pelo Comité do Património Mundial da UNESCO, na sua 36ª sessão, em São 

Petersburgo, um relatório de avaliação do estado de conservação do bem (UNESCO, 

2012). Na base do relatório “Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro 

Vinhateiro - Paisagem Cultural Evolutiva Viva (2013)” estiveram estudos que ilustram a 

evolução da paisagem entre 2001 e 2012 através análise comparativa dos dados 
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cartográficos, classificando, contabilizando e qualificando a mutação ocorrida no ADV. 

Com mais pormenor foi analisada a evolução da paisagem dos quatro locais de 

amostragem – Paisagens de Referencia do ADV enunciados, em 2000, na 

Candidatura do ADV a Património Mundial da UNESCO. No seguimento deste 

trabalho é dada a indicação de seis locais de amostragem que se devem somar aos 

quatro já estudados, para que no futuro se possa garantir uma monitorização de uma 

parte mais representativa da região. 

No âmbito deste relatório de estágio é pretendido apresentar uma metodologia de 

monitorização da paisagem alternativa ou mais aprofundada que a proposta no 

relatório “Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro - 

Paisagem Cultural Evolutiva Viva” (AECB-ADV). Assim, passa-se a descrever este 

mesmo relatório, sendo que, importa esclarecer que nem todos os conteúdos do 

AECB-ADV têm ligação direta ao tema deste relatório de estágio, pelo que, a análise 

aqui apresentada é exclusivamente direcionada à monitorização e avaliação da 

paisagem. 

O relatório de “Avaliação do Estado de Conservação do Bem Alto Douro Vinhateiro - 

Paisagem Cultural Evolutiva Viva” (AECB-ADV) tem como propósito perceber as 

mudanças ocorridas desde a classificação até 2012, e os fatores que influenciaram a 

sua evolução. No âmbito da Monitorização da Paisagem do ADV é importante 

compreender a metodologia de trabalho expressa no primeiro volume, bem como, 

analisar a proposta do Plano de Monitorização (ANEXO A|02) expressas no final do 

segundo volume, capítulo das recomendações. 

Assim, no primeiro volume o Capitulo A1 – “Alterações do uso do solo” apresenta em 

primeiro lugar um estudo da evolução do uso do solo e trata a informação sobre a 

reconversão de vinha e transmissão de direitos de plantação. Neste capítulo pretende-

se perceber, de forma macroscópica, como evoluiu o ADV. O essencial da informação 

tratada a nível do uso do solo é vertido da comparação da “COS PIOT-ADV” (carta de 

uso do solo de 2001), produzida no âmbito do PIOT-ADV, com a “COS_ADV_2012” 

(carta de uso do solo de 2012), produzida no âmbito deste mesmo relatório, a partir da 

“COS PIOT-ADV”, da COS 2007, e de ortofotomapas de 2010. 

Neste capítulo conclui-se que a vinha se encontra em expansão, e que a área de 

reconversão de vinha, nos últimos 10 anos, triplicou em relação à década anterior à 

classificação. Neste capítulo percebe-se ainda que tem aumentado a armação em 

patamares e vinha ao alto, e diminuído a vinha em socalcos. 
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No capítulo A2 – “Estado do Património Cultural” foi feito um levantamento e 

caracterização dos mortórios, dos socalcos pré-filoxéricos e pós filoxéricos, dos 

povoados, das Quintas e construções adjetivas, locais de culto e património 

arqueológico. 

No capítulo A3 – “Estado do Património Natural” foi feita uma reflexão sobre a 

evolução das classes de uso do solo que codificam o património natural do ADV, entre 

os anos de 2001 e 2012. Esta comparação cartográfica foi feita para as áreas de 

amostragem correspondentes às quatro paisagens de referência indicadas na 

Candidatura. Neste capítulo é ainda caracterizada a flora e fauna, de cada paisagem 

de referência. 

No capítulo A4 – “Dissonâncias Ambientais” foi feito um levantamento sobre os 

principais elementos passiveis de serem perturbadores da Qualidade Visual da 

Paisagem do ADV. Foram identificados: Patamares e outras alterações do relevo; 

Aglomerados urbanos; Centros de vinificação e lagares; Estruturas hoteleiras; Zonas 

industriais, pedreiras e envolventes de barragens; Muros de betão; Itinerário principal e 

áreas adjacentes; Núcleos de eucaliptos e mimosas; Lixeiras e escombreiras avulso à 

beira da estrada; Infraestruturas para produção e transporte de energia. 

No capítulo A5 – “Avaliação da Qualidade da Paisagem” é proposta uma metodologia 

de avaliação que visa a interpretação da evolução da paisagem quanto a sua 

magnitude (tamanho da mudança) e quanto ao seu sentido (positivo/negativo), 

sintetizando em classes de conceito de consistência, inconsistência, compatibilidade e 

incompatibilidade. Na prática, é criada uma matriz de avaliação que qualifica a 

mudança ocorrida no uso do solo e armação do terreno, como consistente, 

inconsistente, compatível e incompatível. Esta metodologia pressupõe a comparação 

da cartografia de uso do solo e da armação do terreno entre os anos visados (2001 e 

2012) com o complemento da verificação através de visita ao local.  

O trabalho de comparação cartográfico é feito para as áreas de amostragem 

correspondentes às paisagens de referência de Vale do Corgo, Chanceleiros, Vale do 

Torto e Vale de Figueira, enunciadas na candidatura. Neste capítulo é explicado, de 

forma sucinta, o processo de delimitação das áreas de amostragem. Este consiste na 

definição de pontos de observação para cada paisagem de referência, que servem à 

criação de bacias visuais, através de modelos digitais do terreno. A partir da 

sobreposição das bacias, linhas de cumeada, estradas e limites administrativos foram 

definidas as áreas de amostragem. 
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Ainda neste capítulo é demonstrado o resultado do estudo, que resulta em quadros 

síntese de evolução do sentido e magnitude de mudança para cada uma das áreas. 

Pese embora a área estudada corresponda a 7% do ADV, este estudo, em suma, 

conclui haver um aumento generalizado dos patamares, e consequente perda de 

Património. 

No capítulo final do segundo volume, como recomendação, é apresentado um Plano 

de Monitorização com o intuito de servir a gestão do bem. Este Plano de 

Monitorização recomenda a divisão em quatro temas: Monitorização do Processo 

Tutela; Monitorização das Atividades Económicas; Monitorização da Comunicação; 

Monitorização da Paisagem. Não obstante de estes temas terem relações de 

causalidade e servirem a uma interpretação conjunta da evolução do ADV, nos 

propósitos deste relatório de estágio, reflete-se a componente Paisagem. 

Segundo a proposta, a Monitorização da Paisagem deve centrar-se na estrutura e 

composição da paisagem, através essencialmente de cartografia de uso de solo e 

armação do terreno. Este processo deve ter em conta escalas de abordagem 

diferentes, de forma a promover a economia dos esforços e dos recursos. Assim deve 

ser observado o ADV como um todo, à semelhança do processo descrito nos capítulos 

A1, A2, e A4, e ser feita uma monitorização mais detalhada a partir das Paisagens de 

Referencia, à semelhança da metodologia utilizada no capítulo A3, A5, explorando os 

indicadores do uso do solo correspondentes aos atributos do ADV. 

Desta monitorização devem surgir, periodicamente, conclusões que sendo 

comunicadas, servirão de base ao planeamento da gestão do bem. Este por sua vez 

será alvo de escrutínio no seguimento da avaliação. Com este ciclo pretende-se criar 

um modelo de gestão adaptativa que deve ter por base o Plano de Monitorização. 

Nesta proposta é ainda contemplado o alargamento da área de amostragem, com a 

adição de seis novas Paisagens de Referencia: Oliveira, Cambres e Vale do Varosa, 

Vale do Távora, Vale do Pinhão, Foz Tua e Freixo de Numão. Estas Paisagens foram 

escolhidas em função da proporção de área que ocupam dentro das Unidades de 

Paisagem definidas pelo PIOT-ADV e em função da localização dos principais 

afluentes do Douro. 
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3.  Monitorização da PCEVADV - Fundamentos  

Neste capítulo pretende-se descrever os princípios que estiveram por base na 

proposta de Monitorização da Evolução da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Altor 

Douro Vinhateiro. Assim pretende-se compreender a monitorização como um conjunto 

de processos, e a paisagem como informação. 

Sendo a monitorização o processo metodológico que se pretende estabelecer para 

acompanhar a evolução da paisagem do ADV, importa definir quais as suas 

características e de que forma pode ser entendido na realidade em estudo. 

Uma metodologia de monitorização tem por base o conceito de comparação de dados 

relativos a diferentes momentos (variável tempo). No caso da Monitorização do ADV 

os tempos (t) deverão ser medidos em anos. Os dados comparados devem resultar de 

processos de avaliação, sistematizados. Assim sendo o processo de avaliação é parte 

integral do processo de monitorização, e deve produzir para diferentes momentos 

resultados comparáveis. Por sua vez, a avaliação resulta da análise de informação 

sintetizada, que retrata uma determinada realidade. Sendo assim, a informação terá 

forçosamente que ser recolhida e compilada de forma a poder ser alvo do escrutínio -  

levantamento. O processo de levantamento terá os seus critérios e métodos definidos 

em função do âmbito de estudo e dos recursos disponíveis. De forma generalista a 

metodologia deste trabalho de monitorização deve ser composta por três fases que 

correspondem aos três principais momentos e processos: 

 

Levantamento – Coleta de dados para um determinado momento. 

Avaliação – Síntese e interpretação dos dados para um determinado momento. 

Monitorização – Comparação das avaliações de diferentes momentos. 

 

O Quadro 1 sintetiza a estrutura base da monitorização: 

 

Quadro 2 – Estrutura base da Monitorização 
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Assumindo esta estrutura, importa perceber de que forma, esta pode ser utilizada no 

âmbito dos estudos da paisagem. Para tal, pretende-se perceber o que se entende 

genericamente como paisagem, e de que forma esta pode ser descodificada e 

sistematizada. 

 

3.1. Princípios e Conceitos 

3.1.1. Sistematização da Paisagem enquanto fonte 

de informação  

Segundo Simon Bell, as sociedades usam e vêm a paisagem de maneiras distintas 

produzindo padrões através de diferentes usos do solo. Alguns padrões podem ser o 

resultado de processos naturais puros, a partir da interação do carácter geofísico com 

elementos biológicos e com o clima, e ainda, resultado da atividade humana. A mesma 

ideia pode ser deduzida a partir do art.º 1, do Capitulo I, da Convenção Europeia da 

Paisagem que define a Paisagem como “uma parte do território, tal como é apreendida 

pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais 

e ou humanos;”  

No caso específico do ADV, o padrão da paisagem duriense tem um caracter 

antrópico muito marcado que resulta de uma interpretação e transformação muito 

particular do uso do solo. A excecionalidade do seu caracter cultural/antrópico está na 

base da sua distinção como Património Mundial, enquanto Paisagem Cultural 

Evolutiva e Viva. 

Pela definição da estrutura base da monitorização, e olhando para a Paisagem do 

ADV como um objeto de estudo, importa percebe-la enquanto fonte de informação.  

A paisagem enquanto informação pode ser complexa, de difícil compreensão e 

impossível de quantificar; por isso, esta deverá ser descodificada, decomposta, 

sistematizada e novamente sintetizada para que deste processo se possa retirar 

informação do todo e das partes. Esta é a base do conhecimento holístico que 

caracteriza a Arquitetura Paisagística enquanto ciência.  

No que diz respeito à interpretação e descodificação da paisagem, Simon Bell defende 

que, qualquer que seja a nossa educação, background cultural ou valores, no que diz 
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respeito a paisagem, apercebemo-nos da informação de forma básica, estruturando a 

mais complexa das paisagens em simples padrões. Desde a primeira interação com 

um novo ambiente procuramos a resposta estética formal, ou seja, buscamos dar 

sentido da estrutura e da composição. (Bell, 1993) 

Segundo o mesmo autor, os padrões da paisagem podem ser descodificados através 

do desenho, com pontos, linhas, planos e volumes, podendo variar a sua expressão 

pelo número, posição, direção e orientação, tamanho e forma, textura, densidade, cor, 

etc… A interpretação destas formas, pode variar, com a escala/distancia a que 

observarmos a paisagem. Um conjunto de pontos alinhados pode ser interpretado 

como uma linha, e um conjunto de linhas ou uma nuvem de pontos, pode ser 

entendido como um plano. (Bell, 1993) 

Partindo desta forma de interpretar a paisagem, é possível afirmar que uma árvore 

pode ser representada como um ponto, um campo agrícola pode ser visto como um 

plano, ou um alinhamento de arbustos pode ser encarado como uma linha. Assim 

sendo, pode-se assumir, que a expressão de qualquer atributo tangível da paisagem 

pode ser traduzida pelo desenho. De facto, através do desenho, é possível 

descodificar, decompor, e sintetizar a Paisagem, extraindo a informação necessária 

aos pressupostos da estrutura base da monitorização. Este tipo de pensamento serve 

de base à cartografia. 

Na cartografia temática do uso do solo, por exemplo, as classes desenhadas e 

georreferenciadas, delimitam áreas de utilização do solo homogéneas, que por sua 

vez, correspondem a classes com expressões diferentes na paisagem, seja pela sua 

cor, textura, brilho, tamanho ou forma.  

 

3.1.2. Evolução do Uso do Solo 

A avaliação da Evolução do uso do solo é um instrumento amplamente conhecido, 

utilizado e tratado em várias ciências, como ecologia, sociologia, geografia, economia 

e arquitetura paisagista. Este processo pode ter várias nuances metodológicas de 

abordagem, dependendo do âmbito do estudo, mas na sua essência trata-se de uma 

comparação multi-temporal de cartografia de uso do solo, a fim de perceber a 

mudança ocorrida durante um determinado período.  

Este processo vai ao encontro do propósito de monitorização do ADV, tendo em conta 

os pressupostos apresentados sobre a sistematização da paisagem, assim como, na 
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sua lógica da comparação multi-temporal que caracteriza um processo de 

monitorização.  

 Embora comummente seja utilizada para a comparação do uso do solo ou de classes 

específicas do uso do solo, este método, pode ser adaptado a quaisquer elementos 

cartografáveis.  
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3.2. Avaliação 

3.2.1. Parâmetros de Avaliação da Paisagem 

No cumprimento do objetivo de definir os parâmetros essenciais à monitorização da 

paisagem do ADV, deverá ter-se em conta o seu caracter específico e o âmbito do seu 

estudo. Assim sendo, os atributos que lhe conferem o Valor Universal e Excepcional, 

têm de ser considerados como essências à monitorização desta paisagem, por se 

enquadrarem nas duas valias mencionadas. 

No âmbito deste trabalho importa estabelecer a diferença entre atributos da paisagem 

e parâmetros de avaliação. Os atributos da paisagem são os elementos 

caracterizadores da paisagem, que atestam a integridade e autenticidade da paisagem 

segundo a DVUE. Os parâmetros de avaliação são o conjunto de atributos 

considerados essenciais a monitorização da Paisagem. 

Dos atributos enunciados, no subcapítulo 2.3., nem todos devem ser considerados 

diretamente parâmetros de avaliação da paisagem. Dos mesmos importa identificar 

quais aqueles previsivelmente suscetíveis à mudança, e desses quais os que direta e 

amplamente interferem com a leitura da paisagem. Neste contexto, aos atributos 

anteriormente elencados foram subtraídos, sucessivamente, aqueles que não estão 

previsivelmente suscetíveis a mudanças e aqueles cuja expressão é pontual, indireta 

ou só descodificável em grande proximidade. (ANEXO A|03) 

Desta forma, foram identificados os parâmetros que devem ser alvo de monitorização 

na proposta deste relatório: a vegetação mediterrânica; a diversidade de habitats; a 

vegetação ripícola; a dominância da vinha; a alternância da vinha com matos e matas 

mediterrânicos; a configuração dos povoados, quintas e casais; os terraços e os muros 

de xisto; as vias de acesso e rodovias; o caminho-de-ferro; a vinha em socalcos pré-

filoxéricos; a vinha em socalcos pós-filoxéricos; a vinha em patamares; a vinha ao alto; 

a vinha sem armação do terreno; o uso do solo; o padrão da paisagem; a vinha; o 

olival; o amendoal; os mortórios; e as bordaduras.  

Dos parâmetros acima definidos como pertinentes à avaliação desta paisagem, para o 

tratamento de dados cartográficos, é necessário conceber a distinção em três 

categorias: 

Cartografáveis- aqueles que podem ser desenhados e georreferenciados sob a forma 

de linha, ponto ou área, ou seja, que podem ser demarcados no território como classe 

de uso, estrutura ou função. 
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Qualificáveis – aqueles que podem ser inseridos na informação sobre informação 

(metadados), como por exemplo: a composição florística da classe de uso do solo de 

“Pov. Florestais”. 

Classes de conjuntos – queles que estão dependentes da análise do conjunto de 

informações sobre outros atributos, como por exemplo: a dominância da vinha. 

(ANEXO A|04) 

Em suma, para a monitorização são considerados cartografáveis as classes de uso do 

solo e as bordaduras, enquanto os parâmetros relativos a armação do terreno e 

composição florística são considerados como qualificáveis, funcionando como 

metadados sobre a informação uso do solo. Os restantes parâmetros são relativos a 

uma avaliação interdependente dos parâmetros definidos como cartografáveis e 

qualificáveis, assim sendo surgem numa classe distinta de avaliação, denominada 

classe de conjuntos. 

 

3.2.2. Analise das bases de dados cartográficas 

disponíveis 

Nos últimos 15 anos, o AVD foi sobejamente estudado, o que resulta na 

disponibilidade de uma extensa base de dados. No âmbito deste capítulo importa 

salientar bases de dados de foro cartográfico. O relatório de Avaliação do Estado de 

Conservação do Bem – Alto Douro Vinhateiro é sem dúvida uma das melhores fontes, 

pois parte do trabalho centra-se na compilação de informação, e outra parte na criação 

de nova informação. 

Assim sento, podem servir à monitorização as seguintes bases cartográficas: 

Cartas do uso do solo (COS), de 1990 e de 2007, do IGP; Limite do ADV, do PIOT-

ADV; a carta de uso do solo de 2001, do PIOT-ADV; a Carta de uso do solo de 2012, 

da AECB-ADV; Levantamentos da AECB-ADV da seguinte informação: Armação de 

terreno na Vinha 2012: Estruturas que modelam a paisagem no ADV; Povoados no 

ADV e Aldeias Vinhateiras na RDD; Principais quintas no ADV; Construções adjetivas 

no ADV; Manchas de património vernacular no ADV; Locais de culto no ADV e na 

envolvente; Principais miradouros no ADV e na envolvente; Património classificado no 

ADV; Tipologias de Património classificado no ADV; Estações e linhas de caminho-de-

ferro que atravessam o ADV; Novos patamares no ADV, criados no período 2001 – 

2012; Novas construções ocorridas no ADV no período 2001 – 2012; Zonas 
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industriais, pedreiras e envolventes de barragens no ADV; Itinerário principal e áreas 

adjacentes no ADV; Infraestruturas para produção de energia no ADV; Infraestruturas 

para produção de energia no ADV;  

Cartografia temática produzida no âmbito da AECB-ADV das áreas de amostragem de 

Vale do Corgo, de Chanceleiros, de Vale do Torto, e de Vale de Figueira: 

Dissonâncias; Armação do terreno; Uso do solo; 

Da análise da cartografia existente para a área total do ADV, pode-se depreender que 

embora exista informação sobre toda a zona de estudo, apresentando informação 

importante para a monitorização, esta carece de algum detalhe. A informação 

responde quase a todos os “Parâmetros Cartografáveis” necessários e possibilita uma 

observação generalista dos padrões da paisagem (ANEXO A|05). No entanto é parca 

em informação descritora - Parâmetros Qualificáveis. Nesta análise, é possível ainda 

destacar a dependência de informação datada produzida para fins alheios à 

monitorização, como as Cartas do uso do solo (COS) e os ortofotomapas oficiais. 

Estes obstáculos são facilmente explicáveis, e dificilmente superáveis, pela óbvia 

dificuldade de fazer um levantamento mais aprofundado para os cerca de 24.600ha 

que constituem o ADV.  

Por esse motivo, na AECB-ADV, os autores, recorreram a um processo de 

amostragens que lhes permitiu analisar mais aprofundadamente partes do território, 

diferenciando a escala de abordagem, e permitindo um trabalho mais apurado na 

avaliação da paisagem. Assim, o resultado da cartografia temática, produzida para as 

áreas de amostragem, é sobejamente mais detalhado, e permite conclusões mais 

concretas e pormenorizadas sobre esta Paisagem. 
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3.3. Levantamento 

3.3.1. Considerações gerais 

Vistas algumas limitações nas bases de dados cartográficas disponíveis, no que 

concerne à monitorização, importa perceber como podem ser levados a cabo 

levantamentos de informação cartográfica adicional. 

No caso da recolha de dados, esta pode ser direta ou indireta, ou seja, pode ser feita 

uma recolha de informação pré-existente, tal como referido no subcapítulo anterior, ou 

a criação de novos dados e metadados. Assim podemos ter os seguintes tipos de 

abordagem: 

- O Levantamento ou recolha bibliográfica, ou seja de informação já produzida. Esta 

informação pode ser utilizada diretamente, ou processada de forma a criar nova 

informação. 

- O Levantamento in situ, ou in loco, que consiste num processo de aquisição de 

informação por contacto direto com o objeto em estudo (no caso dos métodos 

cartográficos através de visita ao local). A recolha de dados pode ser feito através de 

fichas, mapas e ou marcação de pontos em GPS. 

- O Levantamento Remoto ou Deteção Remota, que consiste num processo de criação 

de informação sem entrar em contacto com o objeto de estudo. No caso da cartografia 

este tipo de levantamento pode ser feito através da fotointerpretação de 

ortofotomaspas ou fotos aéreas, obtida com recurso a satélites, aviões, helicópteros e 

mais recentemente a Drones;  

- Fotointerpretação é uma técnica de descodificação de uma fotografia. Em resumo, 

essa descodificação passa pelo mapeamento de classes referenciadas. Esta técnica é 

a base da cartografia por deteção remota, pode também ser utilizada para decompor 

uma fotografia de uma paisagem. Assim, nos dois casos pode ser usada na 

comparação de fotografias georreferenciadas e ortofotomapas, para diferentes 

momentos, servindo o propósito do estudo da evolução da paisagem.  

 Atualmente a Fotointerpretação pode ser feita de forma mais automatizada, através 

de Índices de Vegetação. Esta variante de descodificação fotográfica utiliza os 

princípios básicos da espectrofotometria, aplicada à interpretação de uma imagem. 

Este processo foi desenvolvido com vista à identificação de determinadas 

propriedades da vegetação em fotos de satélite. Partindo do princípio que toda a 
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matéria emite/reflete radiação, e que a medição do comprimento de onda emitido pode 

descodificar propriedades químicas e físicas do material, então, essa descodificação 

pode ser traduzida numa classificação e georreferenciada. Atualmente, as ferramentas 

SIG estão capacitadas para fazer esse processo de forma automática, mediante a 

definição de um índice vegetativo. No entanto, esses índices são funções trabalhadas 

para a identificação de propriedades vegetais, o que pode ser limitativo neste estudo. 

Outro problema neste processo de fotointerpretação são os elevados custos das 

fotografias de satélite, que devem ter grande definição e múltiplos layers com 

diferentes bandas de registo de comprimentos de onda. Assim, nesta proposta fica 

apenas o apontamento do potencial deste instrumento para o futuro da monitorização 

da paisagem.  

 

3.3.2. Amostragem  

Analisando os tipos de levantamento elencados no subcapítulo anterior, e os 

parâmetros definidos como essenciais à monitorização da paisagem para os cerca de 

24.600ha que perfazem a área do ADV, rapidamente se constata a dificuldade de 

dotar a cartografia existente de mais detalhe para o total da área em estudo. O 

problema agrava-se se for tido em conta a necessidade de realizar qualquer tipo de 

levantamento repetidas vezes, criando bases de dados que possam ser comparadas, 

para diferentes anos.  

Traçando o paralelismo com os estudos estatísticos, a solução para este tipo de 

problemas passa pela utilização de áreas de amostragem. O recurso a amostragem 

visa, genericamente, resolver os problemas do estudo total da população (censo), 

quando a população é grande em função do tempo e meios disponíveis, como 

demonstra o Quadro 2. 

 Amostragem Censos 

Orçamento Pequeno Grande 

Tempo Disponível Pouco Muito 

Tamanho da População Grande Pequena 

Variância da Característica Pequena Grande 

Custo dos Erros de Amostragem Pequeno Elevado 

Natureza dos Dados Destrutivo Não Destrutivo 

Atenção a Casos Individuais Sim Não 

Quadro 3 – Amostragem Vs. Censos (Adaptado de Cervo, 2002) 
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A informação recolhida por amostra pode ser generalizada a toda a população através 

de inferências e deduções. Tendo em conta estes pressupostos, no relatório de AECB-

ADV são consideradas quatro áreas de amostragem correspondentes as paisagens de 

referência enunciadas na Candidatura do ADV a Património Mundial. Esta abordagem 

multiescalar permite colmatar, com rigor, por via da amostragem, o défice de detalhe, 

supramencionado, para a vasta área como é o ADV. O estudo das paisagens de 

referência permite uma análise mais aprofundada, pois define áreas suficientemente 

pequenas para que seja possível fazer levantamentos detalhados e in loco. Algo que 

no caso da área total do ADV seria incomportável, atendendo aos recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos, disponíveis. A utilização de amostras em 

comparação com um censo (estudo total do ADV) possibilita a utilização de menos 

recursos, o trabalho em mais curto espaço de tempo, e a atenção a casos individuais, 

sendo recomendável para tamanhos de população grandes com pouca variância de 

características.  

Na reafirmação da opção pela utilização de áreas de amostragem, o relatório de 

AECB-ADV propõe o aumento da área amostral de quatro para dez áreas, através da 

adição de mais seis paisagens de referência. 

No que concerne ao estudo de uma população através de amostras, existem dois 

conjuntos de técnicas de amostragem, as amostragens probabilísticas e as não 

probabilísticas, que diferem entre si na aleatoriedade da escolha das amostras no 

primeiro conjunto. Neste estudo, é inconveniente que as amostras sejam definidas de 

forma aleatória, pois impossibilitaria a comparação cartográfica por sobreposição. 

Assim sendo, dentro do conjunto de amostragem não probabilístico, aquele que 

confere maior viabilidade inferencial é a “Amostragem por Quotas”. 

A amostragem por quotas caracteriza-se pela definição de amostras em função da 

relação proporcional das mesmas com a população. Essa proporcionalidade verifica-

se através da proporcionalidade de uma característica ou conjunto de características, 

garantindo assim uma relação mais próxima com a população. 

 

Figura 4 – Proporcionalidade da Amostragem por Quotas (Adaptado de Cervo, 2002) 



FCUP 
Proposta Metodológica para a Monitorização da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro 

Vinhateiro 

25 

 
 

 

Em Arquitetura Paisagista, as áreas relativamente homogéneas, com semelhança de 

características biofísicas e de origem antrópica, denominam-se de Unidades de 

Paisagem. Assim, as Unidades de Paisagem podem ser instrumento de estudo de 

proporcionalidade das áreas de amostragem com a população (ADV). 

 

3.3.2.1. Unidades de Paisagem 

A área total do ADV é de cerca de 24.600ha, estendendo-se num comprimento de 

cerda de 64km e ocupando uma largura até cerca de 15km. Sendo que ao longo da 

sua maior dimensão (comprimento), existem variações climáticas, de gradiente jusante 

montante, diferenças orográficas e distribuição demográfica e percebendo a história da 

evolução desta paisagem é naturalmente percetível que a expressão da paisagem 

seja também diferente ao longo do ADV, como descrito no subcapítulo 2.2.. Assim, 

esta paisagem pode ser subdividida em Unidades de Paisagem. Constatando que o 

ADV não evoluiu, até aos dias de hoje, de igual forma em toda a sua extensão, é 

previsível que continue a evoluir de formas ligeiramente distintas no futuro. Sendo 

assim, na lógica da monitorização da Paisagem do ADV, é fundamental perceber a 

diferença entre a evolução da paisagem para diferentes contextos, principalmente no 

seguimento da sugestão da AECB-ADV, da monitorização servir a uma gestão 

adaptativa.  

Unidades de Paisagem por definição são áreas de carácter Paisagístico relativamente 

homogéneo, ou seja, paisagens que traduzem a expressões semelhante dos agentes 

naturais e antrópicos que atuam sobre o território. Assim sendo, quando se definem 

Unidades de Paisagem definem-se áreas com diferentes forças de transformação, ou 

com estágios diferentes de transformação. Deste modo, complementando o estudo da 

Paisagem do ADV diferenciado entre Unidades de Paisagem promove-se uma visão 

esclarecida e informada, que por sua vez permite uma atenção mais particular na 

gestão do ADV. 

 A RDD é composta pelas sub-regiões do Douro o Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior, conforme o descrito no documento Candidatura do ADV a Património 

Mundial (ANEXO A|06). Transpostas para a delimitação do ADV como Unidades de 

Paisagem do Baixo Corgo, do Cima Corgo e do Douro Superior, estas representam 

28%, 60% e 12% da área do ADV, respetivamente. Estas regiões são também as 
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referenciadas no PIOT-ADV e na AECB-ADV, correspondendo a descrição feito no 

subcapítulo 2.2. deste relatório de estágio. 

 

Figura 5 – Três Unidades de Paisagem do ADV (3UP) (ANEXO A|08) 

No PIOT-ADV, estão identificadas cinco Unidades de Paisagem diferentes: 

Extremadouro – 9,3%; Corgo/Varosa – 11,3%; Ceira/Távora – 21,6%; Pinhão/Torto – 

32,3%; e Tua/Sabor – 25,6% (ANEXO 07) 

 

Figura 6 – Cinco Unidades de Paisagem do ADV (5UP) (ANEXO A|09) 

Esta divisão resulta de critérios que igualmente determinam a classificação de 

unidades relativamente homogéneas. Neste caso, os maiores afluentes do Douro, dão 

nome e ajudam a delimitar essa divisão, igualmente valida, com uma diferenciação 

mais pormenorizada. 
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3.3.2.2. Paisagens de referência  

Como já exposto anteriormente, a AECB-ADV propõe a observação de 10 paisagens 

de referência, com a adição de seis novas paisagens, às de Vale do Corgo, 

Chanceleiros, Vale do Torto e Vale de Figueira. No total são propostas 10 áreas de 

amostragem, correspondentes as referidas paisagens de referência: Vale do Corgo 

(525,60ha), Chanceleiros (455,28ha), Vale do Torto (457,77ha), Vale de Figueira 

(391,37ha), Oliveira (421,83ha), Cambres e Vale do Varosa (525,60ha), Vale do 

Távora (581,38ha), Vale do Pinhão (558,52ha), Foz Tua (537,66ha) e Freixo de 

Numão (555,62ha) 

 

Figura 7 – Paisagens de Referência do ADV (ANEXO A|10) 

A escolha destas paisagens de referência foi pautada, segundo o mesmo relatório, 

pela manutenção das paisagens de referência da Candidatura do ADV a Património 

Mundial, pela representatividade em relação as Unidades de Paisagem propostas no 

PIOT-ADV, e pela localização dos afluentes do Douro.  

Estas áreas foram definidas com o intuito de estudar as paisagens de referências sob 

o ponto de vista cartográfico, que ao mesmo tempo satisfizesse a apreciação da 

paisagem no local. Assim, em primeiro lugar foram escolhidos pontos de observação 

dentro das paisagens de referência, associados a estradas e caminhos. Esses pontos 

linhas de cumeada, estradas e limites administrativos foi a base da delimitação das 

áreas de amostragem.  

Esta delimitação satisfaz a condição de representatividade da paisagem de referência, 

pois encerra a área de amostragem no que realmente é visível no local, e ainda, tem a 
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particularidade de facilitar possíveis levantamentos de campo, pois a maior parte da 

informação pode ser recolhida a partir dos pontos de observação definidos. 

 

3.3.2.3. Relações de Proporcionalidade 

Conforme supramencionado o valor da amostra não probabilístico mais elevado é 

aquele que garante proporcionalidade com uma determinada característica ou 

conjunto de características da população. Assim sendo, adotando as Unidades de 

Paisagem como o conjunto de características homogéneas, foi feito um estudo sobre a 

razão proporcionalidade das 10 áreas de amostragem em relação as Unidades de 

Paisagem do Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior (3UP) e as Unidades de 

Paisagem de Extremadouro, Corgo/Varosa, Ceira/Távora, Pinhão/Torto, e Tua/Sabor 

(5UP). 

3UP - O caso proposto pela AECB-ADV apresenta um total de área de amostragem de 

4977,01ha o que corresponde a 20% do ADV. Em relação ao Baixo Corgo, Cima 

Corgo e Douro Superior a representação da amostragem é de 21%, 20% e 19%, 

respetivamente. Esta representatividade relativamente equivalente entre as Unidades 

de Paisagem, garante uma amostragem proporcional, semelhante a uma amostragem 

por quotas, ou seja, não sendo estatisticamente valida, é a amostragem mais próxima 

da realidade da população. Embora este estudo não possa ser considerado uma 

sondagem com propósitos inferenciais, pode ser traçado um paralelo de valor de 

amostragem. (ANEXO A|13) 

 

Figura 8 – Paisagens de Referência - Unidades de Paisagem (3UP) (ANEXO A|11) 
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5UP - No caso comparativo das Unidades de Paisagem de Extremadouro, 

Corgo/Varosa, Ceira/Távora, Pinhão/Torto e Tua/Sabor, os valores de 

representatividade das áreas de amostragem são 46%, 14%, 11%, 25% e 6%, 

respetivamente. Neste caso não existe qualquer proporção comparativa entre 

Unidades de Paisagem, sendo por isso difícil estabelecer relação entre estas as áreas 

de amostragem. (ANEXO A|12; ANEXO A|13) 

Assim sendo, nesta proposta serão consideradas as Unidades de Paisagem do Baixo 

Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. 
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4. Proposta 

Segundo a proposta da AECB-ADV, o Sistema Monitorização deve servir a uma 

gestão adaptativa segundo o modelo metodológico adaptado de “NSW Natural 

Resources Monitoring, Evaluation and Reporting Strategy 2010-2015”, onde a 

avaliação influi sobre o planeamento vertendo as suas estratégias para seus 

programas de ação. Tal como já referido, a CCDR-N, como gestora do bem, pretende 

criar um Sistema de Monitorização de acordo com este conceito, trabalhando nas 

várias componentes sugeridas pelo relatório de AECB-ADV como demonstra a Figura 

9. 

 

Figura 9 – Proposta de Plano de Monitorização (Andresen 2013) 

 

Neste contexto, a metodologia proposta neste relatório de estágio deve ser intendida 

como parte do Sistema de Monitorização do Alto Douro Vinhateiro, na componente de 

Monitorização da Paisagem.  

Foi considerada a divisão da Paisagem do ADV em três Unidades de Paisagem, e 

consideradas as Paisagens de Referencia propostas AECB-ADV. Como foi 

demonstrado, no capítulo anterior, existe uma correspondência proporcional entre as 

áreas de amostragem das Paisagens de Referencia e as Unidades de Paisagem. 

- Baixo Corgo (Oliveira, Cambres e Vale do Varosa, Corgo) 

- Cima Corgo (Chanceleiros, Vale do Torto, Vale do Távora, Vale do Pinhão, Foz Tua, 

Vale de Figueira) 

-Douro Superior (Freixo de Numão) 
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Assim, o ADV, as Unidades de Paisagem, e as Paisagens de Referência representam 

três escalas de abordagem distintas, e distintas também no tratamento dos respetivos 

dados.  

 

Figura 10 – Estrutura do Sistema de Monitorização (ANEXO A|14) 

No que diz respeito a área total do ADV, e Unidades de Paisagem, propõe-se que 

estas sejam alvo de monitorização através do estudo da evolução do uso do solo, 

utilizando para isso a cartografia oficial portuguesa. Este processo é relativamente 

simples e comum enquadrando-se no conceito da estrutura base da monitorização 

citada no capítulo 3. A utilização deste tipo de análise permite tirar ilações sobre a 

evolução do uso do solo, a evolução das dimensões das parcelas da vinha, do olival e 

do amendoal, a alternância das mesmas com matos e matas, a evolução dos 

povoados. No entanto, este método não permite retirar ilações, por exemplo, sobre a 

evolução da estrutura de armação da vinha, das bordaduras, das galerias ripícolas, da 

constituição florística das classes de uso do solo. Por outro lado, a realização dos 

momentos de avaliação estão dependentes das datas de publicação de nova 

cartografia oficial. 

No caso da monitorização das Paisagens de Referência procura-se, a partir da 

redução da área de trabalho, por processo de amostragem, dotar o estudo da 

evolução da Paisagem com mais detalhe, alterando a fonte de informação para a 

própria paisagem permitindo também estipular os momentos de avaliação, recorrendo 
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a outros tipo de levantamentos. Para esse efeito, esta proposta traduz-se numa 

metodologia análoga à da evolução do uso do solo, tendo em atenção os parâmetros 

identificados como essenciais a monitorização no capítulo 3, e tendo em conta as 

diferenças metodológicas inerentes ao estudo dos mesmos. Assim, os resultados 

tratados pela monitorização das Paisagens de Referência poderão ser extrapolados 

para as respetivas Unidades de Paisagem e para a área total do ADV. Esta diferença 

de escalas de abordagem permite a monitorização da Paisagem do ADV sobre 

diferentes perspetivas numa abordagem holística. 

 

4.1. Metodologia de Monitorização da Paisagem 

Neste capítulo é apresentada a metodologia proposta para a Monitorização das 

Paisagens de Referencia, a qual, deve servir de complemento ao estudo da evolução 

do uso do solo das Unidades de Paisagem. Da aplicação desta metodologia devem 

resultar dados que permitam entender as variações evolutivas da paisagem para as 

Paisagens de Referencia, e assim, transpor os resultados para análise independente e 

conjunta das Unidades de Paisagem e todo o ADV. 

 

Figura 11 – Mapa conceptual de Monitorização da Paisagem (ANEXO A|15) 

Partindo do Modelo estrutural da Monitorização referindo no capítulo 3, a metodologia 

proposta para a Monitorização das Paisagens de Referência encontra-se dividida em 

três fases: Levantamento, Avaliação e Monitorização. (ANEXO A|16) 
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Como anteriormente mencionado, num processo de Monitorização existe uma 

dependência das fontes de informação comparáveis. Por isso, para a aplicabilidade 

desta metodologia é necessário controlar com rigor os métodos de obtenção dos 

dados. Assim, esta proposta pretende sistematizar os processos de Levantamento e 

Avaliação integrando-os no processo de Monitorização das Paisagens de Referência.  

  

 

4.1.1. Levantamento 

 

Figura 12 – Metodologia de Levantamento (ANEXO A|17) 

A Metodologia de Levantamento combina o levantamento cartográfico através de 

fotointerpretação, com o levantamento in situ. Sendo esta a base da informação, 

importa, desde já, definir a informação a recolher segundo os parâmetros que devem 

pautar a Monitorização das Paisagens de Referencia. Assim sendo importa traduzir os 

parâmetros Cartografáveis, e os Parâmetros Qualificáveis do capítulo 3.2.1., em 

classes de uso do solo ou metadados. 

O levantamento do Uso do solo deve contemplar as classes de “Vinha”, “Olival e 

Amendoal”, “Estradas e caminhos” “Caminho-de-ferro”, bem como, as classes 

respetivas à Vegetação mediterrânicas e à Vegetação ripícola, ou seja, “Matos e 

matas”, “Povoamentos florestais”, e “Galeria ripícola” 

Para estas classes, deve ainda ser feito o levantamento dos Terraços e os muros de 

xisto, através do levantamento dos “Mortórios”, “Vinha em socalcos”, bem como as 

restantes tipologias de armações do terreno na vinha: “Vinha em Patamares”, “Vinha 

ao Alto” e “Vinha sem Armação do Terreno”. 

Por último devem ser cartografados os alinhamentos de árvores em bordadura. 
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A fotointerpretação deve ser feita através de ortofotomapas retificados e oficiais, e 

complementada com uso de imagens de satélite mais atualizadas, disponibilizadas 

gratuitamente pelo Google MapsTM e BingMapsTM. Esta informação deve tentar 

respeitar as formas vetorial da COS facilitando a sobreposição e cruzamento da 

informação com essa fonte e mantendo uma matriz coerente entre levantamentos de 

anos diferentes. 

Propõe-se que esta fase culmine com a compilação de um guia de campo, com as 

cartas produzidas e com uma ficha de avistamentos florísticos, ou qualquer outra 

informação que se ache pertinente a realização da deslocação ao campo, como por 

exemplo roteiro da viagem. Este deve ser impresso numa escala que permita a 

interpretação dos mapas no terreno e o seu manuseamento no mesmo local.   

Na fase de levantamento in situ, devem ser visitados os pontos de observação 

utilizados na criação das áreas de amostragem, estes pontos garantem coberturas 

visuais da área de amostragem entre os 56% e 92%, dependendo da Paisagem de 

Referência. No local devem ser analisados os mapas, e retiradas as devidas 

anotações sobre a correspondência destes com a realidade observada. Nos mesmos 

pontos de observação deve ser feito um levantamento fotográfico da área visível, e as 

anotações sobre as espécies florísticas mais expressivas que compões das matas, 

matos, galerias ripícolas e povoamentos florestais. 

Terminados os trabalhos de campo, deve-se proceder à montagem fotográfica das 

panorâmicas observadas e registados informaticamente os apontamentos recolhidos 

em campo. Estes serviram mais tarde ao esclarecimento de dúvidas sobre a 

cartografia, ou apuramento de informação adicional datada.  

Por último a informação levantada deve ser sintetizada em SIG, criando dois tipos de 

Shapefiles. Um do tipo polygon com a informação do uso do solo e respetiva armação 

do terreno, e outro do tipo polyline com as bordaduras.  
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4.1.2. Avaliação 

 

Figura 13 – Metodologia de Avaliação (ANEXO A|18) 

A Metodologia de Avaliação consiste na interpretação dos dados recolhidos no 

levantamento, recorrendo de mapas de análise que sintetizem a informação pertinente 

à avaliação das Paisagens de Referência. 

Numa primeira fase, são exportados os mapas de analise a partir das Shapefiles 

criadas anteriormente, que consistem em:  

- Património Natural 2014: Matos e matas; Galeria ripícola; e Povoamentos Florestais;  

- Uso do solo 2014: Matos e matas; Galeria ripícola; e Povoamentos Florestais; Áreas 

sociais; Estradas e Caminhos; Vinha; Olival e amendoal; Outras culturas; Quintas; 

Bordaduras; Rios;  

- Armação do Terreno 2014: Mortórios; Vinha em Patamares; Vinha em Socalcos; 

Vinha ao alto e sem armação do terreno; 

- Dissonâncias 2014: Convergente2; Dissonante3;  

De seguida propõe-se a medição correspondente às classes de informação retiradas 

nos mapas supramencionados e a compilação em gráficos de síntese da mesma 

informação. 

                                                 
2
 Áreas de uso do solo ou armação do tereno que vão ao encontro dos critérios de Autenticidade e Integridade do bem. 

Engloba os conceitos de Consistente e Compatível, da matriz de avaliação da AECB-ADV. 
3
 Áreas de uso do solo ou armação do tereno que não vão ao encontro dos critérios de Autenticidade e Integridade do 

bem. Engloba os conceitos de Inconsistente e incompatível, da matriz de avaliação da AECB-ADV. 



FCUP 
Proposta Metodológica para a Monitorização da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro 

Vinhateiro 

36 

 
 
Por último a informação é analisada e compilada num relatório de avaliação que deve 

documentar a informação de base da análise e todos os registos pertinentes a 

interpretação da mesma. 

 

4.1.3. Monitorização  

 

Figura 14 – Metodologia de Monitorização (ANEXO A|19) 

Enquanto os anteriores processos de Levantamento e Avaliação existem enquanto 

processos fechados de recolha e síntese de informação correspondente a um 

determinado ano, a Metodologia de Monitorização corresponde ao processo aberto e 

de contínuo processamento de dados. Este processo está dependente da replicação 

dos anteriores para diferentes anos, sendo o tempo a sua principal variável de estudo. 

Assim sendo, este processo só poderá ser posto em prática assim que existam no 

mínimo dois momentos de levantamento e avaliação. A regularidade da execução 

destes momentos estará dependente das demandas da gestão do bem. Assim sendo, 

a variação dos resultados deverá levar em conta as diferentes distâncias temporais 

entre cada avaliação.  

Numa primeira fase deverão ser comparados os dados cartográficos com a informação 

sobre o uso do solo, armação do terreno e dissonâncias, resultando desta comparação 

cartas de análise: magnitude da mudança; evolução das dissonâncias.  
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Numa segunda fase, deverão ser comparados os dados quantificados, sobre as 

classes de uso do solo, armação do terreno e dissonâncias. Esse processo deve 

resultar na construção de gráficos e quadros de análise desses elementos, em função 

do tempo. 

Por ultimo, na sequência de cada novo momento de avaliação deve ser feita a análise 

destes elementos e compilados num relatório de monitorização das Paisagens de 

referência. Este deve interpretar as mudanças ocorridas, identificar riscos para a 

conservação da Paisagem enquanto património e prever cenários futuros por 

inferência da evolução antecedente. Neste relatório devem ser relacionadas as 

Paisagens de Referencia em função da sua representatividade segundo as Unidades 

de Paisagem, e devem ter uma interpretação integrada com a informação vertida da 

análise da evolução do uso do solo para o ADV. 
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5. Demonstração 

Durante o estágio académico na CCDR-N foi feito um levantamento para o total das 10 

Paisagens de Referência e visitados 41 pontos de observação, propostas pela AECB-

ADV (ANEXOS B; ANEXOS C), no entanto, no âmbito deste relatório, é apresentada 

apenas, a demonstração da aplicação desta metodologia para a paisagem de 

referência de Vale do Torto.  

Esta demonstração foi feita com base nas bases de dados do relatório de AECB-ADV, 

e no levantamento feito no decorrer do estágio académico na CCDR-N. Assim, as 

fases de Levantamento e Avaliação apresentadas para 2014 correspondem ao 

trabalho realizado durante o estágio e a informação de 2001 e 2012 resulta da 

adaptação dos dados do relatório de AECB-ADV.  

5.1. Paisagem de Referência de Vale do Torto 

A Paisagem de Referência de Vale do Torto situa-se no Cima Corgo, foi identificada 

na Candidatura do ADV a Património Mundial, sendo uma das quatro Paisagens de 

Referencia do ADV estudadas no âmbito da AECB-ADV.  

Na AECB-ADV foi delimitada a sua área de amostragem, com cerca de 457,77ha, 

remetendo a zona de estudo às margens dos últimos 2km do rio Torto. A área 

compreende a uma parte da freguesia de Ervedosa do Douro do concelho de São 

João da Pesqueira, na margem direita, e uma parte da freguesia de Valença do Douro 

do concelho de Tabuaço, na margem esquerda.  

Para a delimitação desta área foram utilizadas bacias visuais geradas a partir dos 

pontos de observação4: Ponto 22 (41º9’58.94’’N; 7º32’44.48’’W); Ponto 23 

(41º10’6.46’’N; 7º32’13.30’’W); Ponto 24 (41º10’6.46’’N; 7º32’13.30’’W); Ponto 25 

(41º10’6.46’’N; 7º32’13.30’’W); Ponto 26 (41º10’28.69’’N; 7º33’9.40’’W); (ANEXO A|20) 

Os limites estão associados ao rio Douro e as linhas de festo mais próximas das 

bacias visuais geradas a partir dos pontos de observação, sendo a cumeada da Quinta 

das Carvalhas a marcar o limite nascente, e o festo associado a EN505, em Valença 

do Douro, a delimitar a área a poente. (Entre 41° 9'1.23"N e 41°10'38.85"N e Entre 

7°33'27.19"W e 7°31'26.56"W) (ANEXO A|21) 

 

                                                 
4
 A numeração apresentada foi definida no âmbito dos trabalhos de levantamento de 2014 
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5.1.1. Levantamento 

Numa primeira fase foi executado o levantamento remoto através da fotointerpretação 

do ortofotomapas de 2010 do IGP. O levantamento foi alvo de revisão através da 

fotointerpretação das imagens de satélite atualizadas e disponibilizadas gratuitamente 

pelo Google MapsTM e BingMapsTM de 2013. Este procedimento foi feito com o auxílio 

de ferramentas de edição de imagem que facilitam a sobreposição entre layers de 

informação e interpretação a múltiplas escalas. 

Do processo resultaram os mapas património natural, armação do terreno e 

bordaduras com a seguinte informação: 

Património Natural: Matos e Matas; Galeria Ripícolas; Povoamentos Florestais; 

(ANEXO A|22) 

Armação do Terreno: Muros5;Patamares; Vinha ao alto ou sem armação do terreno; 

(ANEXO A|22) 

Bordaduras: Árvores em Bordadura (ANEXO A|22) 

Após serem criados os mapas, estes foram impressos digitalmente sobre o modelo 

digital do terreno, e foram feitas simulações panorâmicas a partir dos pontos de 

observação, para todos os mapas, de forma a facilitar a leitura dos mapas no terreno. 

Nesta primeira fase foi ainda feita uma ficha de identificação de espécies florísticas, 

compilada uma lista com base na flora retratada em bibliografia sobre a região. 

(ANEXO B|01) 

A informação criada foi compilada num Guia de Campo, que serviu a fase de 

levantamento in situ.  

Na fase de levantamento in situ, foram visitados os cinco pontos de observação 

correspondentes a área de amostragem do Vale do Torto. O levantamento para esses 

pontos foi realizado em duas visitas, no dia 28 abril e no dia 18 de março. No local 

foram confirmadas e retificadas informações, para isso foram tirados os devidos 

apontamentos, e foram feitos os registos fotográficos de todo os pontos. 

Terminadas as visitas à área de amostragem do Vale do Torto, foi feita uma 

montagem fotográfica das panorâmicas dos pontos visitados (ANEXO B|02). Estas 

                                                 
5
 Esta classe reúne as classes de armação do terreno socalcos pós-filoxéricos, socalcos pré-filoxéricos e mortórios de 

forma a facilitar o trabalho de campo. 
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serviram de ajuda a reconfirmação da informação recolhida em campo e como registo 

fiel e direto da Paisagem.  

Na conclusão da fase de levantamento, foi sintetizada a informação em mapas SIG, 

com a informação sobre uso do solo, armação do terreno e bordaduras. Neste 

processo foi tido em atenção o cruzamento da informação com a informação vetorial 

da COS_ADV_2012 para maximizar os processos futuros de sobreposição da 

informação produzida. O resultado foram dois ficheiros de base de dados, do tipo 

Shapefile: Carta de Uso do Solo da Paisagem de Referência do ADV - Vale do Torto 

2014 (VT_USO_2014) (ANEXO A|23); Carta de árvores em bordadura em parcelas de 

vinha para 2014 - Vale do Torto (VT_BORD_2014) (ANEXO A|24); 

 

5.1.2. Avaliação   

Numa primeira fase, foram criados os mapas de análise através da exportação da 

informação da base de dados (SIG), resultante do levantamento: 

- Património Natural 2014: Matos e matas; Galeria ripícola; e Povoamentos Florestais; 

(ANEXO A|25) 

- Uso do solo 2014: Matos e matas; Galeria ripícola; e Povoamentos Florestais; Áreas 

sociais; Estradas e Caminhos; Vinha; Olival e amendoal; Outras culturas; Quintas; 

Bordaduras; Rios; (ANEXO A|26) 

- Armação do Terreno 2014: Mortórios6; Vinha em Patamares; Vinha em Socalcos7; 

Vinha ao alto e sem armação do terreno8; (ANEXO A|27) 

- Dissonâncias 2014: Convergente; Divergente; (ANEXO A|28) 

Em conjunto, foram feitas as medições das áreas de ocupação das classes respetivas 

a cada mapa, desenvolvendo a base para a construção de gráficos de análise. 

 

                                                 
6
 A classe dos mortórios compreende armações de terreno em socalcos nas classes de uso do solo de matos e matos, 

povoamentos florestais, outras culturas e olival e amendoal. 
7
 A classe da vinha em socalcos compreende toda a vinha com armação em socalcos independentemente das 

características distintivas dos mesmos, assim, nesta classe, para efeitos desta trabalho, importa destacar os socalcos 
como um todo enquanto valor patrimonial a preservar. 
8
 Nesta classe foram aglutinadas a vinha ao alto e a vinha sem armação do terreno por apresentarem valores 

semelhantes no que corresponde a classificação enquanto património e por ocuparem classes de declive idênticas. 
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Figura 15 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Síntese dos dados 

Da análise dos dados recolhidos sobre o Património Natural 2014 (ANEXO A|25), 

constata-se que este é representado na sua grande maioria por matos e matas. Dos 

cerca de 48,5ha correspondentes de património natural, 41,2ha são constituídos por 

matos e matas, 6,4ha de galeria ripícola e cerca de 1ha apresenta espécies florestais.  

Nesta análise é possível constatar uma diferente distribuição das manchas de 

vegetação entre a vertente sul e a vertente norte, sendo a ocupação na primeira mais 

dispersa e disseminada pelos espaços intersticiais entre vinhas, enquanto na vertente 

norte as matas e matos ocupam as cotas mais altas como é exemplo a ocupação da 

cabeça do monte da Quinta das Carvalhas. A composição das matas é dominada por 

Medronheiro (Arbutus unedo) e Azinheira (Quercus rotundifolia).  

A Galeria ripícola, que ocupa uma parte significativa das margens do torto, é dominada 

por Freixo (Fraxinus angustifolia) e acompanhado pontualmente de Lodão (Celtis 

australis) e Salgueiro-branco (Salix salviifolia). Nesta tipologia de composições importa 

registar, no concerne a espécies exóticas, a grande presença de Cana (Arundo donax) 

e algumas manchas de Ailanto (Ailanthus altíssima).  

O povoamento florestal identificado no estremo sul da área de amostragem é 

composto por Pinheiro (Pinus pinaster) e Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

A análise do Uso do Solo 2014 (ANEXO A|26) revela que a cultura predominante 

nesta Paisagem é a vinha, com uma percentagem de 69,2%, dentro do local de 
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amostragem, seguindo-se a cultura do Olival, que ocupa 11,4% e os matos e matas 

que ocupam cerca de 9%.  

A partir desta cartografia foram ainda identificadas nove Quintas, e foram 

contabilizadas mais quatro quintas nas imediações dos limites da área de 

amostragem. Nesta análise constata-se também que o somatório dos comprimentos 

lineares das bordaduras é de cerca de 36km. Estes atributos denotam uma grande 

expressão na paisagem contribuindo para a valorização da mesma. 

Da análise da Armação de Terreno 2014 (ANEXO A|27) conclui-se que a vinha em 

patamares é a armação predominante, com a representatividade de 30,0% da área de 

amostragem, seguida dos socalcos que ocupam cerca de 26,5%. Os Mortórios 

apresentam uma expressão de cerca de 10%.  

Segundo a análise destes dados Dissonâncias (ANEXO A|28) associadas aos 

patamares e vinha ao alto representam 39,5%9, o que em grande parte é minimizado 

pelos 36Km de Bordaduras.  

A análise do padrão desta paisagem revela uma fragmentação positiva, característica 

da Unidade de Paisagem do Cima Corgo, que se traduz na diversidade do uso do solo 

e armação do terreno, próprios do Alto Douro Vinhateiro, resultando num mosaico 

paisagístico variado, com grande expressão da vinha.  

 

5.1.3. Monitorização   

No âmbito desta demonstração foi feita uma adaptação da informação de base do 

relatório AECB-ADV para os anos de 2001 e 2012, sobre o uso do solo e armação do 

terreno. Juntando essa informação, aos dados recolhidos durante o estágio foi 

construída uma base a monitorização com três momentos de avaliação. Assim, 

através da sobreposição da informação cartográfica, foram criados os mapas de 

análise do sentido e tamanho da mudança, com as respetivas contabilizações das 

áreas: (ANEXOS de A|29 a A|36) 

-Magnitude da Mudança 2001-2012 – Replicação, para os anos de 2001-2012, da 

medição da quantidade de mudança segundo a metodologia de comparação de 

elementos cartográficos utilizada na AECB-ADV. (ANEXO A|37) 

                                                 
9
 Valor do somatório das parcelas de Vinha em Patamares, Vinha ao Alto e Vinha sem armação do Terreno. 

Correspondente as áreas de uso do solo ou armação do tereno que não vão ao encontro dos critérios de Autenticidade 
e Integridade do bem, englobando os conceitos de Inconsistente e incompatível, da matriz de avaliação da AECB-ADV. 
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-Magnitude da Mudança 2012-2014 – Replicação, para os anos de 2012-2014, da 

medição da quantidade de mudança segundo a metodologia de comparação de 

elementos cartográficos utilizada na AECB-ADV. (ANEXO A|38) 

-Evolução das dissonâncias 2001-2014 – Medição da evolução da informação 

respetiva as Dissonâncias associadas aos patamares e vinha ao alto e vinha sem 

armação do terreno. (ANEXO A|39) 

Quadro magnitude: 

 

Δ (ha) Δ (%) Δ AM (%) 

Magnitude 2001 - 2012 101,6 22,2% 2,0% 

Magnitude 2012 - 2014 8,2 1,8% 0,9% 

Quadro 4 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Magnitude da mudança 2001/2014 

A análise desta informação revela que, entre 2001 e 2012, 22,2% da área sofreu 

alterações de uso do solo ou armação do terreno e no período compreendido entre 

2012 e 2014, esta alteração, corresponde a 1,8% da área, no segundo caso é 

resultado de alterações corridas apenas na margem sul. Estas alterações 

correspondem a uma alteração média anual de 2% nos primeiros onze anos após a 

classificação e 0,9% últimos dois anos, correspondendo a uma desaceleração da 

tendência de mudança. 

Quadro evolução das dissonâncias: 

 Área (ha) Área (%) 

  Dissonante em 2001 144,45 31,6% 
  Dissonante em 2012 182,65 39,9% 
  Dissonante em 2014 189,97 41,5% 
  ↓ 

    

 

Δ Área (ha) Δ Área (%) Crescimento Crescimento AM 

Alterações entre 2001 - 2012 38,20 8,3% 26,4% 2,4% 

Alterações entre 2012 - 2014 7,32 1,6% 4,0% 2,0% 

Quadro 5 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Dissonâncias 2001/2014 

A análise da Dissonâncias revela uma redução da taxa de crescimento medio anual 

das inconsistências com a classificação, sendo que para o período compreendido 

entre os anos de 2001 e 2012 foi registado um crescimento medio anual de 2,4%, 

maior que o de 2,0% registado entre 2012 e 2014. 
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Figura 16 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Dissonâncias 2001/2014 (ANEXO A|40) 

De forma a caracterizar a mudança ocorrida, foram tratados os dados quantificados 

nas avaliações, através da comparação dessa informação em função do tempo, assim 

o Quadro 6 é demonstrativo do tratamento de dados relativos ao uso do solo. 

 

A2001 (%)  A2001 (ha) A2012 (%) A2012 (ha) A2014 (%) A2014 (ha) 

Estradas e 
caminhos 4,0% 18,31 4,0% 18,31 4,0% 18,31 

Matos e Matas 9,0% 41,20 10,4% 47,61 10,4% 47,61 

Olival e Amend… 14,0% 64,09 11,4% 52,19 11,4% 52,19 

Outras culturas 3,0% 13,73 2,2% 10,25 2,2% 10,25 

Pov Florestais 0,2% 0,92 0,2% 0,92 0,2% 0,92 

Rios e albufeiras 0,5% 2,29 0,5% 2,29 0,5% 2,29 

Urbano 2,0% 9,16 2,0% 9,16 2,0% 9,16 

Vinha 66,0% 302,13 69,2% 316,77 69,2% 316,77 

Galeria Ripícola 1,3% 5,95 1,4% 6,41 1,4% 6,41 

↓ 

      

 

Δ2001-2012 

(ha) 
Δ2012-2014 

(ha) 
Δ2001-2012 

(%) 
Δ2012-2014 

(%) 
AM2001-2012 

(%) 
AM2012-2014 

(%) 

Estradas e 
caminhos 0,00 0,00 0% 0% 0,0% 0,0% 

Matos e Matas 6,41 0,00 16% 0% 1,4% 0,0% 

Olival e Amendoal -11,90 0,00 -19% 0% -1,7% 0,0% 

Outras culturas -3,48 0,00 -25% 0% -2,3% 0,0% 

Pov Florestais 0,00 0,00 0% 0% 0,0% 0,0% 

Rios e albufeiras 0,00 0,00 0% 0% 0,0% 0,0% 

Urbano 0,00 0,00 0% 0% 0,0% 0,0% 

Vinha 14,65 0,00 5% 0% 0,4% 0,0% 

Galeria Ripícola 0,46 0,00 8% 0% 0,7% 0,0% 

Património 
Natural 

6,87 0,00 14,3% 0% 1,3% 0,0% 

Quadro 6 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Evolução do uso do solo 2001/2014 
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Σ C2001 (Km) Σ C2001 (Km) Σ C2001 (Km) 

 Bordaduras 37,6 36,0 36,0 
 ↓ 

     Δ 2001-2012(Km) Δ 2012-2014(Km) Δ 2001-2012 (%) Δ 2012-2014 (%) 

Bordaduras -1,64 0,00 -4% 0% 

Quadro 7 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Bordaduras 2001/2014 

Da análise da evolução do uso do solo, para o período compreendido entre 2001 e 

2012, importa salientar o aumento da vinha em termos absolutos, ocupando mais 

14,65ha o que corresponde a um crescimento de 5%. Os matos e matas cresceram 

16% no primeiro período, correspondendo a um aumento de 6,41ha. As classes de 

uso do solo de “Olival e Amendoal” e “Outras culturas” apresentam um crescimento 

negativo de cerca 19% e 25%, respetivamente, sendo que as perdas no caso do Olival 

são as mais significativas em termos absolutos, correspondendo a 11,9ha. As classes 

relativas ao património natural tiveram um crescimento de medio anual 1,3%, com a 

influência do crescimento de matos e matas e galeria ripícola. Neste mesmo período 

existiu uma perda de algumas bordaduras 

Da análise da evolução do uso do solo e bordaduras a partir de 2012 consta-se não 

existir nenhum registo de alterações, o que corresponde a uma estagnação das 

variações a este nível. Da análise dos somatórios dos comprimentos lineares das 

árvores em bordadura verifica-se, apenas, a perda de 1,6Km de alimentos de árvores 

entre 2001 e 2012. 

Na Figura 17 encontra-se sintetizada esta informação de evolução, onde se pode 

constar as tendências de crescimento e a referida estagnação no que concerne as 

alterações de uso do solo no período dos últimos dois anos. Analise 
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Figura 17 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Evolução do uso do solo 2001/2014 (ANEXO A|40) 

Para caracterizar a alteração da armação do terreno, principalmente, nas áreas 

ocupadas por vinha recorreu-se ao mesmo estudo de evolução das classes de 

armação do terreno. 

 

A2001 (%)  A2001 (ha) A2012 (%) A2012 (ha) A2014 (%) A2014 (ha) 

Mortórios 10,3% 47,15 10,3% 47,15 10,3% 47,15 

Socalcos 35,5% 162,51 28,6% 130,92 26,5% 121,31 

Patamares 17,1% 78,17 29,0% 132,75 30,0% 137,33 

Vinha ao alto ou sem 
armação 

14,5% 66,28 10,9% 49,90 11,5% 52,64 

↓ 

      

 

Δ2001-2012 

(ha) 
Δ2012-2014 

(ha) 
Δ2001-2012 

(%) 
Δ2012-2014 

(%) 
AM2001-2012 

(%) 
AM2012-2014 

(%) 

Mortórios 0,00 0,00 0% 0% 0,0% 0,0% 

Socalcos -31,59 -9,61 -19% -7% -1,8% -3,7% 

Patamares 54,58 4,58 70% 3% 6,3% 1,7% 

Vinha ao alto ou sem 
armação 

-16,38 2,75 -25% 6% -2,2% 2,8% 

Quadro 8 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Evolução dos sistemas de armação do terreno 
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A análise dos dados, referentes à evolução da armação do terreno, evidencia um 

grande crescimento da armação em patamares em detrimento do crescimento 

negativo das restantes tipologia de armação do terreno. Os dados de 2012 mostram 

um acréscimo de cerca de 70% de vinha em patamares em relação aos dados de 

2001, o que corresponde a uma taxa de crescimento medio anual de 6,3%. No entanto 

os dados de 2014 mostram uma desaceleração na tendência assinalando uma taxa de 

crescimento médio anual de 1,7%. Em treze anos a vinha em patamares cresceu 

59,16ha na área de amostragem correspondente a paisagem de referência do Vale do 

Torto. 

Da análise da evolução da vinha em socalcos constata-se que foram destruídos cerca 

de 19% dos socalcos no período relativo aos primeiros onze anos em análise, 

correspondendo a uma taxa de crescimento medio anual de -1,8%. Os dados relativos 

a 2014 mostram um agravamento na tendência de crescimento negativo da armação 

em socalcos, registando uma taxa média anual de -3,7%. Os resultados relativos ao 

indicador “Vinha ao alto ou sem armação do terreno” revelam uma tendência de 

crescimento negativo nos primeiros anos com uma taxa de crescimento medio anual 

de -2,2%, e uma inversão de tendência no período seguinte com uma taxa 

crescimento medio anual de 2,8%. 

A análise dos mesmos dados demonstra que, na paisagem de referencia do Vale do 

Torto, as áreas ocupadas por mortórios permanecem inalteradas desde 2001.  

 

Figura 18 – Paisagem de Referência do Vale do Torto – Evolução dos sistemas de armação do terreno(ANEXO A|40) 

 

Em suma, embora se constate uma diminuição do ritmo de mudança na paisagem do 

Vale do Torto com a manutenção do uso do solo no período dos últimos dois anos, 

existe uma tendência de perda de vinha em socalcos que se agrava nos últimos dois 
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anos. O resultado do desaparecimento da vinha em socalcos está relacionado com o 

crescimento das restantes tipologias de armação do terreno na vinha, ou seja um 

cenário que contribui para a perda de património cultural nesta paisagem. No entanto 

existem sinais positivos nos valores relativos ao património natural, com o crescimento 

da galeria ripícola e dos matos e matas entre 2001 e 2012, e a sua manutenção até 

2014. Estes valores, juntamente com a manutenção quase total da estrutura das 

bordaduras, contribui para a manutenção do padrão compartimentado, característico 

desta paisagem. Outro sinal positivo é a manutenção dos mortórios, enquanto 

testemunho da cultura da região.  

 

5.2. Viabilidade da extrapolação das Paisagens de 

Referência para as Unidades de Paisagem 

Embora não seja possível demonstrar a aplicação da metodologia na sua relação 

multiescalar, por falta de informação sobre o total das dez paisagens de referência 

para os anos de 2001 e 2012, neste capítulo propõe-se evidenciar a viabilidade da 

mesma. Assim, pretende-se demonstrar a validade da amostragem na sua relação 

com as Unidades de Paisagem, comparando os dados relativos ao uso do solo das 

dez paisagens de referência para 2014 com a COS_ADV_2012 produzida no âmbito 

da AECB-ADV (ANEXO A|05). 

No Quadro 10 encontram-se sintetizados os dados relativos ao Uso do Solo 2012 para 

as Unidades de Paisagem do Cima Corgo, Baixo Corgo e Douro superior, e a 

informação do Uso do Solo 201410, para as Paisagens de Referência do ADV. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Informação produzida durante o estágio (ANEXO B|04) 
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Baixo Corgo (COS_ADV_2012) 3,6% 14,8% 8,7% 1,9% 9,6% 7,2% 2,3% 51,9% 

Oliveira 3,2% 3,8% 4,4% 3,5% 21,0% 0,0% 5,6% 58,5% 

Cambres e Vale do Varosa 5,3% 7,6% 3,4% 0,9% 6,4% 0,3% 4,8% 71,3% 

Corgo 3,9% 12,3% 10,4% 1,7% 0,8% 1,4% 2,7% 66,7% 

Cima Corgo (COS_ADV_2012) 2,5% 20,0% 12,4% 0,6% 14,9% 6,0% 0,9% 42,7% 

Vale do Távora 2,5% 13,6% 15,6% 0,1% 24,2% 1,1% 0,8% 42,2% 

Vale do Torto 4,0% 10,4% 11,4% 2,2% 0,2% 0,5% 2,0% 69,2% 

Chanceleiros 2,8% 13,1% 11,0% 1,9% 6,6% 0,0% 1,6% 63,0% 

Vale do Pinhão 3,6% 8,8% 17,9% 1,2% 19,4% 1,5% 3,4% 44,3% 

Foz Tua 2,3% 16,5% 15,5% 0,0% 6,7% 9,9% 4,3% 44,8% 

Vale de Figueira 3,0% 36,1% 15,6% 0,6% 0,7% 12,7% 0,8% 30,5% 

Douro Superior (COS_ADV_2012) 1,4% 26,6% 24,8% 0,6% 13,2% 10,2% 0,4% 22,8% 

Freixo de Numão 1,5% 27,2% 27,5% 0,3% 6,1% 15,3% 0,2% 22,0% 

↓ 

        
Quadro 9 – Uso do solo – Unidades de Paisagem e Paisagens de Referência 
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ØP Baixo Corgo (2014) 4,2% 8,1% 6,1% 1,9% 8,8% 0,6% 4,3% 66,0% 

Baixo Corgo (COS_ADV_2012) 3,6% 14,8% 8,7% 1,9% 9,6% 7,2% 2,3% 51,9% 

ØP Cima Corgo (2014) 3,0% 15,6% 14,6% 1,0% 10,7% 4,0% 2,2% 48,8% 

 Cima Corgo (COS_ADV_2012) 2,5% 20,0% 12,4% 0,6% 14,9% 6,0% 0,9% 42,7% 

ØP Douro Superior (2014) 1,5% 27,2% 26,4% 0,3% 6,1% 15,3% 0,2% 22,0% 

Douro Superior (COS_ADV_2012) 1,4% 26,6% 24,8% 0,6% 13,2% 10,2% 0,4% 22,8% 

Quadro 10 – Uso do solo – Unidades de Paisagem e Paisagens de Referência (média ponderada) 

Analisando os dados do uso do solo (Quadro 9) observa-se que, individualmente, as 

diversas Paisagens de Referência nas Unidades de Paisagem Baixo Corgo e Cima 

Corgo, apresentam algumas diferenças entre si. No entanto, agrupadas segundo as 

respetivas Unidades de Paisagem (Quadro 10), estas mostram uma relação próxima 

com as respetivas Unidades de Paisagem. No entanto, devem ser tidas em atenção as 

disparidades nos valores correspondentes a matos, povoamentos florestais rios e 

albufeiras, assim como os valores respeitantes as vinhas. Estas discordâncias 

resultam do posicionamento e delimitação das áreas de amostragem, que na sua 

maioria, excluem escarpas, cabeças de montes e o próprio rio Douro em detrimento do 
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estudo das zonas mais intensamente cultivadas, o que resulta nas diferenças 

observadas no Quadro 10. 

No caso do douro superior, com uma única área de amostragem existe uma relação 

mais aproximada dos valores de uso do solo entre amostragem e população, para isso 

contribuem dois fatores: A inclusão do rio Douro na amostragem com a representação 

proporcional das duas margens ate aos limites do Sul e Norte do ADV, configurando 

um segmento transversal do mesmo, o que contribui para uma amostragem de mais 

aproximada da Unidade de Paisagem; A maior homogeneidade da paisagem do Douro 

superior; 

A mesma informação pode ser reavaliada de forma gráfica, adaptando o conceito de 

curvas de valor, aqui interpretado como uma assinatura descritora e exclusiva de cada 

paisagem. 

 

 

 

Figura 19 – Uso do solo – Unidades de Paisagem e Paisagens de Referência (Gráficos) 
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Analisando esta informação de forma gráfica é possível reafirmar o valor distintivo das 

Unidades de Paisagem entre si, bem como a representatividade das Paisagens de 

Referência em função das respetivas Unidades.  

Esta interpretação é demonstrativa da extrapolação possível, na aplicação desta 

metodologia, servindo o estudo das paisagens de referência de indicadores de grande 

valor no estudo diferenciado das Unidades de Paisagem.  
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Conclusões e recomendações  

Considerando as necessidades expressas pela CCDR-N, no âmbito do sistema de 

monitorização, e o entendimento geral dos processos de classificação e gestão de um 

bem classificado, e tendo ainda sempre em atenção o caracter específico da 

Paisagem do ADV, esta proposta responde aos objetivos traçados inicialmente para 

este trabalho. Efetivamente, pretendia-se a criação de uma metodologia para a 

Monitorização da Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, enquanto componente do 

Sistema de Monitorização do ADV-PM, que contribuísse para uma maior eficiência no 

acompanhamento da evolução da Paisagem, servindo como ferramenta à entidade 

gestora do bem. 

Uma vez estudada a sua evolução da expressão dos atributos na paisagem, através 

desta metodologia, é possível à entidade gestora do bem tomar decisões mais 

esclarecidas, identificar riscos e acompanhar os efeitos das suas iniciativas, bem 

como, das ações dos restantes agentes atuantes na transformação da paisagem do 

Douro. Nesse sentido, o produto desta metodologia é um conjunto de informação, de 

atualização continua, sobre a paisagem, com correspondência aos seus atributos de 

valor universal e excecional. 

Partindo dos conceitos e propostas da Avaliação do Estado de Conservação do Bem – 

Alto Douro Vinhateiro, foi possível criar uma metodologia que se propõe analisar o Alto 

Douro Vinhateiro em três escalas diferenciadas e independentes. A dimensão da 

amostra, por definição, não tem validade de estudo, pois o modelo apresentado não 

serve os pressupostos da estatística inferencial. No entanto é comum fazer-se uma 

comparação com um cenário de amostragem aleatória. No caso especifico deste 

trabalho o tamanho de amostra, corresponderia a erro amostral de 1,7% e um nível de 

confiança de 99%, o que configuraria uma amostra muito fiável para um estudo 

estatístico. A utilização da Amostragem por Quotas garante uma proporcionalidade 

entre a amostra e a população, o que possibilita o entendimento do ADV a partir das 

suas Paisagens de Referência. Embora o método de amostragem escolhido, por 

definição estatística, não permita extrapolar a informação para todo o ADV, permite no 

entanto o estudo detalhado das paisagens de referência propostas. Entendendo as 

Paisagens de Referência como exemplos da diversidade de paisagens que o ADV 

encerra em toda a sua extensão, estas permitem ainda a compreensão detalhada da 

evolução independente de distintas tipologias de paisagem dentro do ADV. 
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A orientação desta proposta no sentido da continuidade dos trabalhos realizados 

anteriormente, vertendo o máximo de conceitos pertinentes a monitorização expressos 

da AECA-DV, bem como, as bases cartográficas decorrentes desse estudo, do PIOT, 

e da Candidatura, promove o cruzamento de dados entre todos os processos relativos 

a gestão do bem. Neste contexto, esta metodologia serve a uma nova Avaliação do 

Estado de Conservação do Bem, dotando-a de informação imediata sobre o Douro, e 

servindo a metodologia de magnitude e sentido de mudança. Neste processo, 

recomenda-se a simplificação das classes, conforme o apresentado nesta proposta, 

em que os socalcos, encarados como património cultural, não são distinguidos quanto 

as suas características/génese. 

Embora seja impossível, à data, fazer uma completa demonstração da aplicabilidade 

desta proposta, por falta de informação, nomeadamente momentos de avaliação de 

diferentes anos para todas as paisagens de referência, acredita-se ter sido 

demonstrado o potencial desta metodologia, através do exemplo da Paisagem de 

Referencia do Vale do Torto e da relação do uso do solo levantado no decorrer do 

estágio, e a COS_ADV_2012 do relatório de AECB-ADV. Nesta ultima demonstração, 

fica patente a relação das Paisagens de Referência com as Unidade de Paisagem, 

que pese embora, através das Paisagens de Referência não seja possível efetuar 

deduções absolutas sobre todo o ADV, servem de indicador às diferenciadas 

evoluções das várias Unidades de Paisagem. 

Nesta proposta fica em aberto a definição dos intervalos entre os quais devem ser 

repetidos levantamentos, nesse aspeto, não existe qualquer referência possível de 

seguir, pelo que se espera que essa deliberação seja feita ao longo do tempo, através 

da experimentação. 

A proposta tem em conta a evolução dos recursos tecnológicos, sendo 

suficientemente aberta a adaptação, por exemplo, ao levantamento do local de 

amostragem através de drones, ou a adaptação na fotointerpretação de através de 

índices vegetativos, pressupondo o mesmo resultado na exportação da informação 

final.  

Como demonstrado no capítulo 6, através dos gráficos apresentados, cada Paisagem 

de Referência e cada Unidade de Paisagem têm uma expressão diferente, traduzida 

nas curvas de valor apresentadas. Esta expressão das curvas de valor pode ainda 

servir a compreensão da evolução da paisagem, como referência do carater da 
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mesma. Nesse sentido, recomenda-se um aprofundamento deste método ao longo da 

aplicação desta proposta. 

Assim, esta proposta reconhece que ao longo da sua aplicação a metodologia poderá 

evoluir na sua eficiência e sistematização, assim sendo, pode ser bastante útil a esse 

processo, a aplicação a outras Paisagens Culturais classificadas como Património 

Mundial. Através de uma breve pesquisa, na lista de inscrições da UNESCO, por 

paisagens culturais com mais de dez mil hectares, com um caracter marcadamente 

determinado por uma cultura agrícola, podemos encontrar vários exemplos de 

paisagens, as quais poderiam servir esse propósito: “Cultural Landscape of Honghe”; 

“Hani Rice Terraces; Cultural Landscape of Bali Province”; “Cultural Landscape of the 

Serra de Tramuntana”; “Konso Cultural Landscape”; “Coffee Cultural Landscape of 

Colombia”; “Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes”; Wachau 

Cultural Landscape”; “Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape”. (ANEXO A|41) 

Tendo em conta a tipologia deste património classificado (Paisagem Cultural Evolutiva 

e Viva), importa salientar a importância do trabalho do Arquiteto Paisagista na gestão 

deste bem, de que é exemplo, entre outros, a “Avaliação do Estado de Conservação 

do Bem - Alto Douro Vinhateiro” e de que pretende ser também demonstrativa esta 

proposta. 

Por último, importa destacar a enriquecedora experiencia de trabalhar neste projeto e 

na estrutura da CCDR-N. Tendo sido este trabalho um teste exigente a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação académica, desde logo, pelo 

aprofundamento teórico dos processos naturais e culturais que influem na formação e 

evolução contínua das paisagens, assim como a exploração de metodologias que 

permitam a análise da paisagem e a utilização do desenho e na representação da 

realidade. 
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