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RESUMO 

O reconhecimento do valor patrimonial da paisagem do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e da 

necessidade de potencializar este recurso conduziu à elaboração desta dissertação de 

mestrado em arquitetura paisagista. Procura-se, aqui, adotar uma metodologia para a 

avaliação da qualidade visual da paisagem do ADV e aplicá-la a uma hemibacia-visual, 

localizada nos vales do rio Douro e rio Pinhão. O Douro é uma paisagem cultural marcada 

pela vinha e por outras culturas mediterrânicas, em que o cunho do Homem se evidencia 

sobremaneira, e com elevada magnitude. É, também, uma paisagem de elevado 

dramatismo pela presença dominante do rio e pelo seu relevo, onde os impactes visuais são 

imediatos. É uma paisagem turística de elevado apelo. Urge por estas razões conservar 

este legado, sendo por isso indispensável atuar sobre os locais onde a sua integridade 

visual está mais posta em causa.  

Foi necessário compreender que a paisagem é organizada e influenciada por diversos 

elementos, pelo que, a presente investigação, se inicia com uma revisão conceptual em 

torno do que é a paisagem e das técnicas e metodologias de avaliação da paisagem. 

Existem diversas abordagens metodológicas vocacionadas para a avaliação da qualidade 

da paisagem, pelo que não há um padrão metodológico devidamente implementado, tendo 

sido, por conseguinte, necessário estabelecer uma metodologia adaptada à paisagem do 

ADV. 

Para o efeito, analisaram-se os estudos de avaliação da qualidade visual da paisagem de 

Andrew Lothian. A metodologia selecionada permite a obtenção, analítica, dos índices de 

qualidade visual da paisagem, por observação e análise de panoramas do ADV. 

Efetivamente, a obtenção de modelos preditivos, através da conjugação das preferências 

individuais dos observadores sobre a paisagem, e a influência que os diversos elementos e 

fatores da paisagem têm nos níveis de qualidade visual da paisagem, permite efetuar o 

mapeamento da qualidade visual e identificar quais as situações passíveis de intervenção, 

com vista à requalificação da qualidade visual da paisagem. A observação, identificação e 

análise do mapa de qualidade visual permite fazer um conjunto de considerações e 

recomendações de ação sobre as unidades de paisagem e particularmente sobre cada um 

dos seus elementos. 

 

 

Palavras-Chave: Alto Douro Vinhateiro, Paisagem Cultural, Avaliação da Qualidade Visual da 

Paisagem, Modelos Preditivos.
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ABSTRACT 

The Alto Douro Wine landscape heritage value recognition by UNESCO and the need to 

strengthen this resource, led to the development of this dissertation in landscape 

architecture. By adopting a specific methodology, it aims to assess the landscape’s visual 

quality of a visual-shed section located in the valleys of the rivers Douro and Pinhão. Douro 

is a cultural landscape marked by the vineyards and other Mediterranean cultures, where the 

influence of Man is very well seen, and with great extent. It is also a very dramatic landscape 

due to the dominant presence of the river and the steep relief, where visual impacts are 

immediate. It is a landscape of high touristic appeal; therefore it is urgent to look after this 

legacy and to address, with particular attention, areas where visual integrity is in danger. 

It was necessary to understand that landscape is organized and influenced by several 

elements, so this research begins with a conceptual review about what does landscape 

means and what are the techniques and methodologies to assess the quality of the 

landscape. There are several methodological approaches perform this type of landscape 

assessment; as a result, when adopting one, it is necessary to adjust it to the landscape in 

study as focus of the assessment.  

In this particular research the methodology developed by Andrew Lothian was adapted in 

order to assess the visual quality of Alto Douro Wine landscape. This methodology allows 

coming to analytical indexes of visual quality by means of observation and analysis of 

photographic panoramas and inquiring. Predictive models are then obtained when combining 

the individual preferences of observers, and the influence in visual quality levels of landscape 

factors and elements. This allows mapping and prioritizing intervention in order to restore 

and improve visual quality of the landscape. This dissertation results in a set of 

considerations and recommendations, which can be developed into actions, focusing 

landscape units and its elements in particular. 

  

 

Keywords: Alto Douro Wine landscape, Cultural Landscape, Visual Quality Assessment, Predictive 

Models 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação debruça-se sobre a temática da paisagem do Alto Douro 

Vinhateiro (ADV) propondo-se apresentar uma metodologia que visa a avaliação da 

qualidade visual da paisagem vinhateira duriense e proceder à sua aplicação a uma 

hemibacia-visual integrada nos limites do ADV. O interesse por este tema advém da 

consciencialização da importância desta paisagem como agente dinamizador da região, e 

pela possibilidade de potenciar e maximizar a exploração deste recurso. 

A definição de paisagem varia com o enquadramento profissional e teórico de quem a 

interpreta. Apesar da multiplicidade de interpretações assiste-se à preocupação de 

enquadrar a paisagem e as metodologias para a avaliação da sua qualidade em ações 

relacionadas com a gestão e o ordenamento do território. Conquanto seja percetível alguma 

pluralidade de abordagens é essencial entender a paisagem e os mecanismos relacionados 

com a qualidade da paisagem como veículos para a sua promoção. 

É necessário elaborar uma metodologia dedicada à estética e beleza da paisagem. 

Pretende-se, com isto, incrementar os índices qualitativos de uma paisagem património 

mundial, numa ótica de valorização económica (e.g. exponenciar a procura para fins 

turísticos) mas também a sua salvaguarda como valor cultural e intelectual da comunidade. 

Reconhecer as suas virtudes e os aspetos menos positivos, é essencial para fortalecer a 

presença da paisagem do ADV no âmbito nacional e internacional. Neste sentido, o objetivo 

genérico desta dissertação consiste em contribuir de forma objetiva para a compreensão da 

variação da qualidade visual da paisagem ao longo do território duriense. 

Devido à extensão do ADV e porque a paisagem não é igual em todo o território, definiu-

se a área de investigação à paisagem compreendida pelos eixos barragem de Bagaúste-

Pinhão e Pinhão-Vale de Mendiz. Concretamente, esta investigação almeja definir uma 

abordagem metodológica de modo a elaborar o mapeamento da qualidade visual para uma 

hemibacia visual definida a partir da margem esquerda dos rios Douro e Pinhão. A 

metodologia utilizada deverá contribuir para fazer o mapeamento, possibilitando uma ação 

concertada e concreta sobre a paisagem. A abordagem metodológica adotada consiste na 

avaliação da qualidade visual assente na observação de fotografias como substitutos da 

paisagem, tal como enunciado por Andrew Lothian para a paisagem do sul da Austrália; aqui 

as preferências individuais dos observadores são cruzadas com as informações relativas à 

importância dos elementos da paisagem, possibilitando elaborar modelos preditivos que 

permitem efetuar o posterior mapeamento da qualidade visual da paisagem. 

A dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos distintos, em que o primeiro se refere 

ao tema geral desta investigação – Paisagem. Inicia-se com a revisão conceptual e teórica 
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sobre a ideia de paisagem e as diferentes abordagens e influências que atuam sobre ela, 

bem como com uma breve incursão sobe as orientações presentes nos documentos de 

âmbito politico e legal sobre a paisagem e o património.  

O segundo capítulo (Suporte teórico e metodológico à avaliação da qualidade visual 

da paisagem) trata sobre o enquadramento teórico relacionado com as metodologias e 

técnicas para a avaliação da qualidade da paisagem. No término deste capítulo escreve-se 

sobre a abordagem adotada. 

O capítulo seguinte, A Paisagem do Alto Douro Vinhateiro, caracteriza a Região 

Demarcada do Douro (RDD) e, consequentemente, a paisagem do ADV. É essencial 

perceber as idiossincrasias da região vinhateira duriense para a prossecução do trabalho e 

para poder tirar ilações sobre o caráter da paisagem. 

No capítulo subsequente, Abordagem Metodológica, descreve-se cada etapa da 

metodologia. Este capítulo baseia-se no trabalho de revisão conceptual efetuado e o seu 

desenvolvimento fez-se da seguinte maneira: (1) definição da hemibacia visual da paisagem 

para a investigação e identificação das variações existentes na paisagem que definem o seu 

caráter; (2) levantamento fotográfico e recolha de informação da área em estudo e (3) 

desenvolvimento da técnica para a avaliação da paisagem que assente na observação e 

classificação de panoramas. Após a recolha dos dados referentes ao processo de 

classificação de panoramas e do estudo da importância dos elementos da paisagem para a 

sua qualidade visual, avançou-se para análise destes dados, que permitem inferir sobre as 

dinâmicas e variações ao nível das preferências sobre a paisagem. Posteriormente, no 

subcapítulo Análise dos Fatores da Paisagem, estuda-se a importância que alguns 

elementos da paisagem possuem, para a qualidade visual. Estes dados, considerados como 

a variável independente do trabalho, em conjunto com os dados das classificações, 

permitirão o estabelecimento dos modelos analíticos que facultam o cálculo dos índices de 

qualidade visual da paisagem. 

Usufruindo desta base de trabalho é possível realizar o mapeamento da qualidade 

visual da paisagem da área de estudo, recorrendo a um conjunto de classes que 

evidenciam os respetivos índices qualitativos. Este mapa coloca em evidência os locais 

onde é necessária a intervenção e para os quais são apontadas algumas recomendações 

gerais. A meta final é maximizar as potencialidades destas zonas, incrementando os níveis 

de qualidade apresentados. No último capítulo apresentam-se as disposições e reflexões 

finais, apontando os objetivos atingidas bem como as dificuldades encontradas durante 

todo o processo de elaboração desta dissertação. 
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1. A temática da paisagem 

1.1. Breve revisão sobre o conceito de paisagem 

Etimologicamente a palavra paisagem deriva do latim pagus, cujo significado se associa 

ao campo ou território cultivado, e do qual resultou o termo francês pays e a partir deste 

paysans e paysage. Da mesma origem, resultou a palavra italiana paesaggio e no espanhol 

paisaje (Amaral 2001). Como refere Manuela Raposo Magalhães (2001), “nos países de raiz 

latina o termo paisagem tinha uma maior conotação com a ruralidade”, ao passo que nos 

países de origem inglesa e germânica “a aceção do espaço geográfico, suscetível de ser 

abrangido pela vista, tinha maior peso”. 

No último caso, existe uma raiz comum, land, com significado em tudo semelhante, ao 

termo pagus. Em holandês, paisagem é landschaf e em sueco é landskap. Em inglês 

landscape deriva de termos como landskift, landscipe ou landscaef que seriam sistemas de 

espaços feitos pelo homem, como campos com limites, embora não delimitados com 

barreiras ou muros, ou então uma unidade natural, uma região ou um pedaço de terra 

ocupado por uma tribo ou posteriormente governada por um senhor feudal. O termo é 

semelhante ao alemão landschaft que se refere a um pequena unidade administrativa ou 

região. A forma moderna da palavra, com as suas conotações de cenário apareceu no final 

do século XVI, quando o termo landschap foi introduzido por pintores holandeses, referindo-

se a pinturas de paisagens naturais e bucólicas (Lothian 2000; Amaral 2001). 

Ressalta a influência que o homem exerce sobre os territórios, sobretudo na sua 

ocupação, alterando-o para usufruir dele. O termo foi evoluindo e foram surgindo várias 

tentativas de definição do conceito paisagem. Exemplos disto são: a definição existente no 

Grande Dicionário da Língua Portuguesa (Machado 1991) onde a paisagem vem definida 

como “a extensão do território que se abrange de um só lance de vista, e que se considera 

pelo seu valor artístico, pelo seu pitoresco”, o que pode ser confundido com a ideia de 

panorama (ver definição adiante); já a Convenção Europeia da Paisagem (Conselho da 

Europa 2000) define-a como “parte do território, tal como é apreendida pelas populações, 

cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos”. 

Estas definições para paisagem, bem como a raiz etimológica, permitem fazer uma breve 

consideração sobre o termo, de tal forma que é visível que existe uma apropriação distinta 

decorrente da multidisciplinaridade do conceito. Estes argumentos não são suficientes para 

a definição do conceito, mas sobressai a importância de haver um território, mais ou menos 

humanizado e, também, de alguém que o observe, ou seja, que assimile o seu caráter. 

Dada a complexidade adjacente a este conceito procede-se, seguidamente, à compreensão 

da sua abrangência e do modo como é absorvido por diferentes áreas do conhecimento.  
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1.2. Paisagem: conceito multidisciplinar 

Diversas áreas do saber científico debruçam-se sobre a temática da paisagem; geografia, 

arquitetura, pintura, engenharias, ecologia, etc., todas têm a sua visão sobre a paisagem, 

que sendo um campo multidisciplinar, está sujeito a diferentes interpretações e abordagens. 

Apontam-se, de seguida, algumas dessas conceções começando pelas belas artes 

(fundamentalmente a pintura), geografia e ecologia da paisagem. 

Desde muito cedo que a natureza faz parte do imaginário das pessoas funcionando como 

elemento inspirador de vários artistas: pintores, escritores e demais artistas encontraram 

na natureza (e na paisagem) a fonte de inspiração para o desenvolvimento de suas obras. 

De acordo com Rute Matos (2010) os artistas da Antiguidade e da Idade Média 

representavam “o campo e a natureza (…) expressando uma evidente sensibilidade estética 

relativamente à paisagem”. Efetivamente, no século I a.C. os poetas romanos celebravam a 

beleza da natureza (essencialmente a vida campestre) em poemas ligados a entidades 

divinas, enquanto com o crescimento do cristianismo se desenvolveu a ideia do paraíso, do 

jardim do Éden, em que o mundo físico passou a ser visto como “reflexo das verdades 

espirituais” (Sugimoto 2005). 

No período gótico a natureza torna a ser enaltecida onde os elementos naturais surgem 

como cenários a outras passagens principais, fundamentalmente, de cariz religioso, mas 

também em iluminuras de elevada carga simbólica. A paisagem era entendida dentro da 

realidade da época, e por essa razão se julga que fosse abordada em comunhão com a 

existência de um Ser superior: a natureza teocentrista dessas sociedades invocava a 

necessidade de explicação dos fenómenos, naturais ou não, a entidades divinas, e nessa 

perspetiva a natureza refletia a presença Delas na terra. 

No século XVI a ideia de paisagem aparece, fortemente, influenciada pela “aceção 

pictórica ou cenográfica” (Matos 2010) inicialmente apresentada pelos pintores paisagistas 

holandeses. Para estes, paisagem configurava-se como “o espaço que o olhar abrange e 

estava conotado com a paisagem pastoril” (idem). 

Com o advento do Renascimento, veio a intenção de descrever a paisagem como ela é, 

impregnada uma carga simbólica e romântica anexada aos elementos naturais, muito ligada 

à condição de cenário para outras passagens. Exemplo disso é Sandro Botticelli e a sua 

obra “A Primavera”. 

Desde a época renascentista que a paisagem adquirira outra faceta, abandonando o 

espectro físico da mera observação e contemplação, passando a ser compreendida num 

contexto cultural e abordada, principalmente, nas artes e posteriormente em estudos 

científicos (Schier 2003). 
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A partir do século XVII, a ideia de paisagem adquire uma maior importância pois “é 

representada como tema central” de pinturas de espaços de lazer (Magalhães 2001) onde o 

artista românico tentava criticar e recrear os modos de vida dos burgueses. 

O crescente desenvolvimento industrial existente ao longo do século XVIII permitiu a 

construção de novas atitudes sobre a paisagem. Durante este século e o seguinte, a 

paisagem adotou o significado de representação da natureza perdida (Matos 2010). Já no 

decorrer do século XIX, houve um acréscimo significativo das pinturas ao ar livre, 

procurando os artistas (como Van Gogh, Turner, ou Cézanne) expressar “nas suas obras a 

harmonia das paisagens, a atividade rural e as transformações do espaço, testemunhos da 

atividade humana” (idem). Surgiu, assim, o Impressionismo, que dava especial ênfase à 

importância da luz e da cor nas suas obras. A mesma autora refere que este movimento foi 

muito importante para o estabelecimento do conceito paisagem, pois introduz a noção do 

fator tempo enquanto agente transformador da paisagem. 

O Século XX tratou-se de um período de mudanças: de regimes políticos, de crises 

económicas, de desastres ambientais, de guerras, etc., de tal forma que a paisagem deixa 

de ser, especialmente, entendida como cenário (Matos 2010). Todos estes acontecimentos 

marcam os artistas de tal forma que a arte funciona como uma resposta às adversidades da 

vida. É interessante perceber que o apelo da paisagem manteve-se presente durante este 

século, havendo uma variedade de expressões assinaláveis, passando por uma pintura 

mais realista, encaminhando o observador para sentimentos de tranquilidade e harmonia, e 

outras assumindo uma linguagem mais abstrata, encaminhando o observador para 

sentimentos de maior exaltação. 

De forma sucessiva a paisagem foi alvo de admiração, e o seu esplendor foi transportado 

para telas, para livros ou para outras expressões artísticas, que de uma maneira mais ou 

menos poética transparecia a sua beleza. Outros artistas expunham nas suas obras os 

sentimentos que a paisagem lhes despertava, por vezes de forma violenta, mais abstrata. A 

paisagem funciona ao longo deste séculos como veículo de sentimentos, expressão do 

tempo e das ideias que se vivem. No fundo a forma como os artistas se servem da 

paisagem, possibilita afirmar que esta funciona como um objeto, isto é, usam a paisagem 

como meio de difusão de uma mensagem. 

Propõe-se a aflorar algumas das influências que parecem ter mais importância para a 

definição de paisagem no âmbito específico deste trabalho. Começa-se por estudar as 

tendências marcantes da geografia e da ecologia da paisagem, sabendo que cada uma das 

abordagens apresenta novas aproximações à temática mas também pontos em comum, que 

possibilitarão, em conjunto, a assimilação da paisagem como um conceito multidisciplinar. 

Começando pela Geografia, a própria palavra deriva do grego geographen -geo, terra e 
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graphen, desenhar – e impele para a descrição da terra; não é mais do que a ciência, cujo 

objeto de estudo é a terra, e que incide na descrição do relevo, climas, solos e cobertura 

vegetal, bem como no estudo das relações entre as comunidades e o ambiente envolvente.  

O cientista alemão Alexander Von Humboldt (1769 - 1859) introduziu o termo paisagem 

como um conceito científico no início do século XIX, definindo-a como o carácter total de 

uma área geográfica, com que procurava designar as inter-relações estabelecidas pelos 

diferentes elementos físicos, biológicos e humanos (Farina 1998, Dias 2002). 

Os diferentes ramos da geografia distinguem, geralmente, dois tipos de paisagem: 

paisagem natural e paisagem cultural1. A primeira corresponde àquela resultante da 

combinação dos elementos da paisagem (vegetação, solos, rios e lagos) enquanto a 

segunda inclui a ação combinada do homem sobre a paisagem (Schier 2003).  

Nota-se a intenção de separar as paisagens naturais das humanizadas existindo uma 

capacidade de transformação da natureza, antes e depois da intervenção humana. 

Deffontaines, em 1973 (cit. por Caldeira Cary in DGOTDU 1994) diz que “a paisagem constitui 

uma porção do território, apreendida pelo observador, na qual se inserem combinações de factos e 

de interações de que, em determinado momento, apenas se apercebe o resultado final”. 

George Bertrand, em 1968, dizia que a paisagem “é, em uma determinada porção do espaço, 

o resultado da combinação dinâmica (…) de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução” (Bertrand 2004). 

São evidentes as relações estabelecidas pelos diferentes componentes da paisagem 

entre os quais a sua dimensão antrópica, cujas afinidades mantidas determinam uma 

paisagem única diferente das demais paisagens. Todavia esta rede de influências mútua 

ocorre mediante um processo de evolução que determina a realidade da paisagem, dentro 

de um espaço e de um tempo; Carl Sauer (cit. por Schier 2003) refere que se devem ter em 

consideração as relações estabelecidas através da dimensão temporal e da dimensão 

espacial, em constante desenvolvimento ou dissolução e substituição. 

Em conclusão, a paisagem contém uma dimensão antrópica representada pelo 

testemunho das sucessivas mutações da paisagem. É identificada como uma parte física de 

um todo, reveladora da identidade de uma comunidade ou de um povo, devendo ser vista 

como a interpretação da superfície terrestre onde o sujeito que a observa, interpreta à sua 

maneira, sendo por isso dependente e variável consoante as conjeturas de evolução do 

próprio indivíduo, logo dependente de uma escala temporal e de uma escala espacial 

específicas, ou seja, é a resultante de uma ação multifatorial. 

                                                

1 Cabral et al (1978) consideram que conceito de paisagem natural é uma utopia, ou seja, que o conceito de paisagem natural 

é um conceito lógico, sem existência no mundo. 
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Durante o século XX assistiu-se a novas aproximações à temática da paisagem, 

relacionadas com a conservação do ambiente, o que levou àquilo que hoje se conhece por 

Ecologia. Este termo foi lançado por Ernest Haeckel (1834 - 1919), designando o estudo da 

nossa casa – eco, do grego oikos - e definiu-a como a ciência que estuada as inter-relações 

estabelecidas entre os organismos e o meio ambiente. Teresa Andresen (1992) designa-a 

“como o estudo das relações físico-biológicas que governam as diferentes unidades 

espaciais de uma região” e cuja ideologia assenta no conceito de ecossistema, que 

consiste no conjunto de fatores bióticos e abióticos que vivem numa determinada região, e 

que estabelecem relações entre si. 

O acumular destas preocupações conduziu ao surgimento de uma nova ciência 

designada, por Carl Troll em 1939, de Ecologia da Paisagem. Esta abriu o pensamento 

para a discussão crítica através de várias disciplinas porque vai além da mera investigação 

dos ecossistemas virgens e de preocupações com a restauração de habitats degradados, 

considerando toda a complexidade da paisagem marcada pela presença humana, com a 

qual estabelece relações de dependência. Considera que para a compreensão da paisagem 

é necessário ter uma visão holística da mesma, dado que não é suficiente a análise 

separada das partes, e por isso diz ser necessário uma ação concertada de várias 

disciplinas. 

A ecologia da paisagem ajuda a compreender a complexidade da paisagem, como se 

estrutura, que forma toma e como funciona, de tal forma que Andresen (1992) diz que deve 

ser a base dos processos de ordenamento do território, “da gestão, conservação, 

desenvolvimento e restauro da paisagem”. 

Constitui-se como o estudo das interações estabelecidas pelos diversos elementos, ao 

nível fenomenológico e processual da paisagem. A sua evolução acompanha o estudo dos 

padrões da paisagem e dos processos que os formaram. Define-se, então, como a disciplina 

que aprofunda o estudo da estrutura, da função e das alterações na paisagem (mudança) de 

uma região heterogénea, composta por ecossistemas que interagem entre si e que se 

repete de forma semelhante em toda a sua extensão (Forman e Godron 1986), 

reconhecendo que não se poderia prescrever paisagens sem ter em conta os valores 

culturais da comunidade (Nassauer 1997). 

A estrutura representa o arranjo espacial da paisagem, que governa a distribuição de 

energia, materiais e organismos e é, conforme diz Andresen (1992), entendida como o 

produto da relação espacial entre os diferentes ecossistemas “mais especificamente, a 

distribuição de energia, materiais e espécies em relação aos tamanhos, formas, números e 

configuração dos ecossistemas”. Portanto, padrão é a expressão formal desse arranjo e a 

sua análise permite informar uma ideia sobre a composição e organização dos elementos da 
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paisagem num dado ponto da história. Depreende-se então que não são entidades estáticas 

(Bell 2004, Vroom 2006). Segundo Simon Bell (2004), o homem assimila, basicamente, as 

paisagens como padrões; desde a primeira vez que toma contacto com uma paisagem, ele 

formula uma resposta estética e formal, e daí procura um sentido para essa estrutura e 

composição.  

Destaca-se, ainda, um conceito mais extensivo, matriz, que possui um papel 

preponderante no funcionamento da paisagem, em que as dinâmicas associadas aos 

elementos e as ligações estabelecidas entre eles, estabelecendo fluxo, definem o carácter 

da matriz. Constitui-se como elemento dominante e dependente da conetividade entre 

manchas e corredores.  

A função é representada pelos fluxos de energia e materiais entre os ecossistemas 

presentes na paisagem, correspondendo à “interação entre os elementos espaciais” 

(Andresen 1992), enquanto, mudança corresponde à alteração na estrutura do mosaico 

ecológico através do tempo. 

Estas noções reconhecem dinâmicas intrínsecas de fatores biofísicos e culturais que se 

relacionam na construção da paisagem. O entendimento dessas dinâmicas permite a 

utilização desse conhecimento em processos de gestão e ordenamento do território, de tal 

forma que Bell (2004) afirma que se se puder identificar a morfologia da paisagem num 

contexto cultural e perceber os processos que a formaram, pode-se usar essa informação 

para informar decisões futuras, no âmbito da gestão, conservação ou planeamento e projeto 

da paisagem. Ser-se-á capaz de predizer as matrizes que vão resultar de certas mudanças 

e julgá-las de um ponto de vista estético. 

Forman e Godron (1986) referem-se à paisagem como uma porção do território 

heterogéneo constituído por conjuntos de ecossistemas que se interrelacionam e de 

repetem similarmente ao longo do território. Já Zonneveld (cit. por Dias 2002), em 1979, 

referiu-se à paisagem como um espaço na superfície da terra, caracterizado por um sistema 

que abrange a geologia, a água, o ar, a fauna, a flora e, também, o homem. Diz que, a 

organização espacial das paisagens surge segundo unidades que correspondem a uma 

porção do território, ecologicamente homogéneo a uma determinada escala; trata-se de um 

conjunto tangível de intra e inter-relações. A unidade da paisagem poderá corresponder a 

regiões, representativas de sistemas ambientais formados por um conjunto único de 

vegetação, solo, relevo e clima. Logo, unidade de paisagem identifica todo o conteúdo 

natural e fenomenológico e que está integrado num “compartimento de território” e por uma 

determinada ordem e que se distingue dos outros compartimentos” (Ilídio Araújo in 

DGOTDU 1994). 

De referir a definição de unidades de paisagem defendida por Alexandre Cancela de 
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Abreu, Teresa Pinto-Correia e Rosário Oliveira (2001) que correspondem “a áreas com 

caraterísticas relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exatamente iguais em toda a 

área, mas por terem um padrão específico que se repete e deferência a unidade da paisagem em 

causa das envolventes”. 

Como já se referiu, a ecologia da paisagem considera a paisagem como um todo, em que 

o Homem é parte integrante, daí que Naveh e Liberman (cit. por Andresen 1992) a definam 

como sendo a “entidade espacial e visual do espaço de vida do homem, integrando a 

geosfera com a biosfera e os artefactos neosféricos construídos pelo homem”. 

Percebe-se uma visão multidisciplinar que procura englobar a atuação de diversos 

fatores na construção das paisagens, entendendo a necessidade da existência de uma 

realidade biofísica e antrópica cujos diversos elementos se conectam para o 

estabelecimento de uma identidade própria, dentro de determinada escala espácio-temporal. 

1.3.Arquitetura Paisagista e paisagem 

Várias disciplinas desenvolveram estudos sobre a paisagem e a sua fenomenologia, que 

permitiram o desenvolvimento de bases significativas sobre a temática noutras áreas. Um 

exemplo disso é a Arquitetura Paisagista, definida em Portugal por Francisco Caldeira 

Cabral (2003) como “a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem”. É uma arte 

porque, para além da conceção dos seus projetos serem essencialmente de carácter 

intuitivos, procura alcançar a beleza nas suas criações. 

A “arquitetura paisagista designa a profissão de quem concebe a paisagem (…) 

sintetizando, no espaço concebido, o conhecimento científico disponível relativo à natureza 

e à cultura” (www.apap.pt), em que, conforme refere Magalhães (2001) “o objeto da sua 

intervenção é a paisagem, entendida como uma realidade ecológica, corporizada fisicamente num 

espaço que se poderia chamar natural (…) no qual se inscreveram os elemento2 e as estruturas 

construídas pelos homens”. Robert Manners Moura (Moura 2004) define a Arquitetura 

Paisagista “como arte de organizar estética e funcionalmente o ambiente do homem, sem 

comprometer o seu contexto, ocupando-se do estudo, transformação, organização e recuperação dos 

ecossistemas naturais e artificiais, do ponto de vista humano, ecológico e estético”. 

Gonçalo Ribeiro Telles (in DGOTDU 1994) define paisagem como a imagem do espaço 

físico e biológico em que vivemos e também o reflexo no território da cultura de uma 

comunidade. Sobressai nesta definição a importância do homem sobre o espaço, não 

descurando a realidade natural dos territórios e a capacidade mutável que o homem exerce 

sobre o espaço, construindo um carácter especial para cada lugar, definindo aquilo que é a 

                                                

2 Segundo Abreu et al (2001) “os elementos da paisagem são considerados como aqueles cujo conjunto define a estrutura da 

paisagem e cuja identificação permite a análise da paisagem a uma escala de pormenor”. 
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paisagem. 

Paisagem para o arquiteto paisagista é um conceito holístico formado pela ação 

conjunta dos meios físico, biológico e cultural originando “determinada imagem (…) 

portadora de significados ecológicos e culturais” (Magalhães 2001) 

A visão de R. Moura (2004) considera “a paisagem como processamento da apreensão 

mental da envolvente exterior”, configurando-se como aquilo ”que nos rodeia e refere-se ou 

a uma envolvente ou à impressão mental dessa envolvente, ou simultaneamente à 

envolvente e à sua imagem” (idem). 

Entra aqui com um novo elemento na definição de paisagem, que é a perceção individual 

do observador, ou seja, a capacidade que o individuo tem em formar a sua imagem da 

paisagem. Isto está implícito na definição que a Associação Portuguesa de Arquitetos 

Paisagistas (www.apap.pt) estabelece para a paisagem: 

“Um sistema complexo e dinâmico, que integra várias dimensões: a 

ecológica, a cultural, em que são considerados tanto os fatores históricos 

como as questões de identidade e capacidade narrativa da paisagem; a 

socioeconómica, referente aos fatores sociais e às atividades humanas que 

permanentemente constroem e alteram a paisagem; e, finalmente, a 

dimensão sensorial, ligada ao modo como as paisagens são apreciadas por 

diferentes pessoas ou grupos de pessoas”. 

Convém, ainda, fazer referência à definição existente na Convenção Europeia da 

Paisagem (CEP), já referida anteriormente (ponto 1.1- Breve revisão sobre o conceito de 

paisagem). Estas definições demonstram a necessidade de existir uma assimilação do 

caráter das paisagens, evidenciado pela forma como os fatores naturais e humanos se 

relacionam. 

Existem dois aspetos distintos neste processo de assimilação das paisagens que são a 

perceção e a interpretação da paisagem feita pelo observador. Destas considerações retira-

se que a paisagem pode ser entendida de diversas feições, dependendo dos fatores que 

influenciam essa mesma definição. Teresa Andersen (1992) diz, mesmo, que “a paisagem, 

por mais elementar que seja, pode apresentar fatores de carácter social e natural, de leituras 

subjetivas e objetivas, perceção espacial e temporal, resultado de criação produção material e 

cultural, de abordagens reais e simbólicas”. Para a mesma autora “a paisagem é resultante da 

interação espacial e temporal da relação entre um dos seus componentes biótipos – o ser 

humano – e os restantes componentes, que é o repositório da expressão da evolução da 

relação entre os seres humanos e a natureza”. 

Evidenciam-se três variáveis fundamentais quando se fala de paisagem: o espaço físico, 

espaço temporal e o espaço individual que corresponde à identidade do observador que 

perceciona a paisagem. Considera-se a paisagem como um objeto que é interpretado à 
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escala do homem, na medida em que ele como observador tem que ter a paisagem dentro 

do seu alcance sensorial e estar dentro do seu tempo.  

É compreensível o facto de a paisagem ser o resultado da sobreposição de 

acontecimentos de origem natural e humana, que deixam uma marca de relevo na 

paisagem. Para além disso, segundo estas interpretações, facilmente se observam dois 

elementos essenciais na definição de paisagem: a componente biofísica do território que 

consiste na parte “palpável” da paisagem, aquilo que é diretamente observável e analisável; 

a componente cultural, que é a essência duma paisagem, aquilo que permite a distinção 

clara do caráter da paisagem. Existem nestas abordagens, alguns pontos comuns que 

permitem estabelecer um paradigma para a definição do conceito em causa; que verificam 

que a paisagem engloba a relação estabelecida entre os diversos componentes biofísicos, 

que são “absorvidos” pelo observador, que faz o entendimento do significado da paisagem, 

de acordo com os seus padrões de importância, tudo isto dentro de uma dada escala 

temporal, que no momento da observação não é mais do que o resultado das sucessivas 

mutações que a o espaço físico sofreu ao longo dos tempos, fruto do estabelecimento 

cultural e de fenómenos naturais. 

1.4. Perceção, estética e qualidade visual da paisagem 

Ao observar-se a paisagem pode optar-se por uma observação mais contemplativa, ou 

então, tentar decifrar o compromisso estabelecido entre o homem e as dinâmicas do 

território. Anseia-se, consciente ou inconscientemente, descobrir ou fornecer um valor à 

paisagem, ou seja, valorizá-la como um objeto de arte, que pode adquirir contornos de feio, 

belo ou sublime. 

Para Caldeira Cabral (2003) a paisagem deve ser encarada como reflexo das relações 

entre os componentes biofísicos e a atividade e culturas humanas, num determinado 

território. Continua dizendo que, ao se estabelecerem relações devidamente ordenadas, 

respeitando os equilibro naturais, é de crer que se alcancem paisagens belas. Evoca, 

consequentemente, a beleza como esplendor da ordem: “Pulchritudo est splendor ordinis”.  

Esta definição agostiniana de beleza aponta para a necessidade de existir uma harmonia 

entre os elementos e as respetivas relações para se alcançar o objeto belo. André Espenica 

(in DGOTDU 1994) refere mesmo que uma paisagem desordenada pressupõe a existência 

de desequilíbrios, e ao invés, uma paisagem natural, ou humanizada de forma equilibrada, 

se pode tornar uma paisagem de alguma beleza. A arrumação adequada dos elementos da 

paisagem, respeitando as correlações e conexões que lhes estão indexadas, forma um todo 

coerente que coexistirá com a busca da paisagem de elevada qualidade visual, isto é, bela.  

Apenas uma leitura atenta e cuidada das dinâmicas territoriais, e o respeito perante a 
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paisagem evitará a necessidade de adulterar ou mascarar a realidade através, daquilo que 

Caldeira Cabral designa, de «operações acessórias de embelezamento» (cit. por André 

Espenica in DGOTDU 1994, Magalhães 2001). Para ele a ordem depende de todos os 

fatores que atuam sobre a paisagem, que se devem sujeitar às vicissitudes do equilíbrio 

ecológico (Magalhães 2001),de forma a constituir um conjunto de elevada qualidade visual. 

Da reflexão desta informação, pode relacionar-se o conceito de beleza com a 

multiplicidade da realidade, isto é, a ordem como dependente da organização equilibrada 

dos elementos tem que assumir a diversidade de fatores que compõem a paisagem, 

nomeadamente fatores ecológicos, físicos, culturais e socioeconómicos. Extrapolando 

beleza para o caso concreto da Arquitetura Paisagista, Magalhães (2001) define-a como um 

conceito relativo, indissociável das circunstâncias da realidade, suportando-se no conceito 

de beleza de Caldeira Cabral, consciencializando-se de que deve existir uma ordem 

cooperante com a natureza colocada ao serviço das gerações vindouras. A mesma autora 

afirma que não há beleza sem sujeito sugerindo a necessidade básica de o homem ter que 

percecionar a paisagem. 

Convém aqui explicitar a noção de «diferentes paisagens» que podem existir; Robert 

Moura (2004) enuncia a existência de várias paisagens: 

1) Paisagem Objetiva: corresponde àquilo que se capta pela retina do globo ocular; 

2) Paisagem Subjetiva: corresponde à interpretação de uma paisagem pelo 

observador; 

3) Paisagem Abstrata: corresponde ao abstrato sintético da conceção de paisagem 

realizada pelo observador. Existe no cérebro como um «banco de dados» de uma realidade 

transformada construída através da experiência, da cultura, sensibilidade, etc.; 

4) Paisagem Onírica: corresponde à paisagem assimétrica e indisciplinadas do nosso 

subconsciente. 

Subentende-se que a beleza está dependente dos «olhos de quem a vê», do 

entendimento natural que é feito da informação assimilada pelos nossos sentidos. Introduz-

se a noção de que os objetos são percecionados por via sensorial e que conduzem à 

definição de uma resposta estética. Daqui se extrai o conceito de estética, do grego 

aisthesis, que corresponde em português à perceção sensorial, ou seja, à compreensão 

pelos sentidos. Inicialmente, o termo foi utilizado pela Teoria do Gosto, estudada por 

Immanuel Kant, em 1781, que analisou de que forma os gostos ou preferências seriam ou 

não universais. Trata-se de uma corrente que pode cobrir objetos naturais e objetos que 

sofreram a ação do homem, objetos tangíveis e objetos conceptuais como a música ou a 

literatura (Lothian 2000). 

A estética corresponde, portanto, à ciência ou filosofia que lida com a beleza e com os 
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julgamentos relacionados com esta. Transportando para o tema, descrevem paisagens que 

dão algum prazer visual ou sensorial (United States Department of Agriculture 1995). 

Segundo Simon Bell (1999) a estética da paisagem refere-se às características 

percetuais e sensoriais da paisagem que o individuo experiencia, existindo todo um 

comprometimento multissensorial com o nosso ambiente no qual o homem é um 

componente natural. Para além de todo este entendimento individual do processo de 

apreciação da paisagem, soma-se o caráter complexo das paisagens de elevada qualidade 

visual, pois a atuação dos diversos fatores sobre os indivíduos poderá ser aplicado a 

especificamente a um indivíduo, ou então adquirir um carater mais transversal sobre grupos 

sociais ou culturais. 

Deduz-se que a paisagem é um dos muitos objetos estéticos, e uma das preocupações 

que advém deste facto é o de compreender como ocorre a assimilação das características e 

de que forma uma paisagem pode ser considerada esteticamente aprazível. Introduz-se, 

assim, duas vertentes específicas relacionados com os juízos estéticos que são feitos sobre 

as paisagens, nomeadamente, através da perceção e avaliação da sua qualidade. 

O relacionamento do homem com a paisagem adquire duas facetas distintas na medida 

em que o homem participa na transformação da paisagem, bem como em sentido oposto, a 

paisagem atua sobre o homem, através da informação veiculada pela paisagem e que pode 

ser captada por ele (Dias 2002). Esta relação dialética pode alterar a atitude que o homem 

tem perante a paisagem, pois a especificidade daquilo que é assimilado poderá informar a 

atuação sobre a mesma. 

Manuela R. Magalhães (2001) indica aquilo que é designado por fenomenologia, como 

um método de investigação filosófico que “visa a perceção de um objeto na sua 

globalidade”, e que procura compatibilizar os componentes objetivos e subjetivos da forma 

“admitindo que existe um conhecimento profundamente inserido no ego e que este 

conhecimento é construído pela mente e não descoberto exclusivamente através da 

experiência”  

A dimensão holística com que os objetos são tratados aplica-se, seguramente, à 

paisagem entendendo que ela é um todo de elementos e relações, constituindo-se como um 

objeto único. A fenomenologia permite encarar a dimensão da paisagem tal qual ela se 

apresenta, não a reduzindo à sua aparência mas optando por desenvolver uma metodologia 

indutiva de tratamento da paisagem (idem). 

A fenomenologia serviu de base para o surgimento daquilo que ficou conhecido como a 

Psicologia da Forma (Gestaltpsycologie) que trata a maneira como os objetos são 

percecionados. Segundo esta corrente, a perceção corresponde “a um processo intuitivo e 

global (…) informado pelo conhecimento análogo do observador relativamente ao processo 
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de formação dos objetos (ibidem).  

Basicamente a Gestalt admite que a perceção não funciona atomisticamente pelo 

somatório simplista das partes, assumindo que os objetos se organizam numa estrutura 

global que lhe determina a forma, dimensão, o valor e a função das partes, e por outro lado, 

é determinado pelas próprias partes e pelas suas relações (Mark Gelerenter cit. por 

Magalhães 2001). 

Nota-se o cariz holístico que a perceção possui ao assimilar a paisagem como uma 

estrutura única que engloba as funções e as dimensões dos variados constituintes. Todavia, 

a perceção adquire um caráter subjetivo, na medida em que depende dos “códigos 

culturais“ (Cassatella 2011) e “códigos ideológicos e éticos” (Magalhães 2001), 

agarrados às suas idiossincrasias, conectado com todos os acontecimentos que marcaram 

as suas experiências passadas. 

Magalhães (2001) refere que “o significado de uma paisagem depende da capacidade 

que o observador tem de a «ver» como objeto sincreticamente ecológico, físico e cultural”, 

isto é, a valoração que o observador faz de uma paisagem depende de a ver como objeto 

constituído por fatores biofísicos, ecológicos, nos quais coexiste uma marcada herança 

cultural, uma história ou legado: o “homem cria intelectualmente um significado de paisagem, de 

acordo com os seus valores, sensibilidade e conhecimentos, atribuindo à paisagem uma dimensão 

afetiva, um valor estético e simbólico” (Dias 2002). 

Factualmente, a perceção não é a simples receção passiva de informação (Bell 1999), e 

depende das aprendizagens passadas, sendo “constituída por imagens soltas e difusas” 

(Magalhães 2001), onde a paisagem se estabelece como a “perceção plurisensorial de um 

sistema de relações ecológicas” (Bernaldez cit. por Dias 2002). No entanto, parece crível 

que, no caso concreto da perceção das paisagens, a impressão visual assuma especial 

importância no processo de assimilação das características das paisagens, sem esquecer 

que a ação dos outros sentidos influi na construção intelectual que o observador faz da 

paisagem. Como diz Simon Bell (1999), os outros sentidos funcionam, neste caso 

específico, como adjuntos da visão, suplementando à nossa perceção diferentes dimensões 

e reforçando e confirmando a perceção visual. 

A perceção de paisagens exige que o observador esteja imbuído nela, imerso numa 

escala temporal e espacial especifica (Cassatela 2011). É impossível entender as paisagens 

sem ter consciência que ela existe dentro de um determinado contexto. O estudo percetual 

da paisagem é importante, essencialmente, em estudos de avaliação da qualidade da 

paisagem, nomeadamente, em investigações que envolvam análises de fatores objetivos, 

adquiridas através de experiências concretas, e porventura em estabelecer a relação das 

preferências coletivas e sociais, ou seja, adota uma postura de maior subjetividade. Este 
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tipo de estudo de avaliação da qualidade das paisagens irá ser abordado posteriormente. 

1.5. Breve revisão sobre paisagem e património no âmbito político e legal 

Tem-se assistido nas duas últimas décadas à integração, de forma cada vez mais 

consistente, da paisagem em políticas e orientações legais relacionadas com a gestão, 

ordenamento e desenvolvimento do território, bem como noutras vocacionadas para a 

conservação da natureza. Para além disto notava-se, já anteriormente, a preocupação com 

a conservação do património histórico e natural. 

 Exemplos destes casos são a Carta de Atenas, que em 1933, incidiu na salvaguarda dos 

valores arquitetónicos (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 1933); a Carta de 

Veneza (1964) que clarifica a ideia de monumento como testemunho de uma civilização, de 

uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico”3(ICOMOS 1964); o 

Documento de Nara, em 1994, refere a importância da promoção da cultura e do 

património como aspeto essencial ao desenvolvimento humano4 (ICOMOS 1994);pode-se 

acrescentar a estes exemplos, o Apelo de Granada, que já em 1976, alertava para o perigo 

da paisagem rural estar ameaçada de extinção, e sugere a necessidade de respeitar as leis 

ecológicas na conceção de progressos técnicos e procurar todos os meios de conservação 

e de utilização do património arquitetónico rural, que está ligado às paisagens humanizadas. 

Procura viabilizar um plano de desenvolvimento das comunidades em que a conservação do 

património arquitetónico e paisagístico fosse ao mesmo tempo um elemento essencial no 

desenvolvimento das mesmas (Tavares 1999); 

 Ainda respeitando a ideia da proteção do património histórico e cultural, não se poderá 

passar sem fazer referência à Convenção do Património Mundial, realizada a 17 de 

outubro de 1972, em Paris, aquando da Conferência Geral das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura, que alertava para a necessidade de proteger o legado cultural 

(UNESCO 1972).Trata-se dum documento essencial para a proteção do património 

cultural e natural que introduz conceitos como “desenvolvimento sustentável”5 ao mesmo 

tempo que alude a urgência de “identificação, proteção, conservação, valorização e 

transmissão às gerações futuras do património cultural e natural de valor excecional”6.  

Deve integrar uma política global que vá de encontro à importância deste património na 

vida das populações e, simultaneamente, otimizar a proteção do mesmo, e “instituir no 

território um ou mais serviços de proteção, conservação e valorização do património cultural 

                                                

3 Carta de Veneza, Definições, Artigo 1º 
4 Documento de Nara, Preâmbulo, Ponto 6 
5 Textos Fundamentais da Convenção do Património Mundial (UNESCO 2005), Capítulo I.B, ponto 6  
6 Textos Fundamentais da Convenção do Património Mundial (idem), Capítulo I.B, ponto 7 
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e natural” e, também, incrementar o saber científico de forma a travar a sua destruição”7. 

Dentro das definições estabelecidas nesta Convenção destaca-se o conceito de Paisagens 

Culturais como bens culturais que representam as «obras conjugadas do homem e da 

natureza» e que “ilustram a evolução da sociedade humana e a sua consolidação ao longo do 

tempo, sob a influência das condicionantes físicas e /ou das possibilidades apresentadas pelo seu 

ambiente natural e das sucessivas forças sociais, económicas e culturais, externas e internas”8. 

Define, ainda, o valor universal excecional que “significa uma importância cultural e/ou 

natural tão excecional que transcende as fronteiras nacionais e se reveste do mesmo 

carácter inestimável paras as gerações atuais e futuras de toda a humanidade”9. 

Em 1992, na Conferência do Rio, com a Agenda 21, assistiu à tentativa de alertar os 

governos para a adoção de ”sistemas de ordenamento e gestão que facilitem a integração 

das componentes ambientais como ar, a água o solo e outros recursos, baseando-se no 

conhecimento e ordenamento da paisagem” (Matos 2010). Paulatinamente, as paisagens 

começaram a merecer destaque político e legal no território europeu, essencialmente como 

componente fundamental do património histórico, cultural e científico (Abreu et al 2001). 

Como é referido pelos mesmos autores, já em 1995 no «Dobris Assessment»10 e ainda na 

Convenção Europeia da Paisagem, em 2000, as paisagens são entendidas como 

componentes essenciais da identidade territorial, independentemente, da escala. 

Em 1995, Estratégia Pan-Europeia para a Diversidade Biológica e da Paisagem atua 

sobre a diversidade biológica e conservação das paisagens europeias, sendo paisagem 

assumida como a expressão formal das relações entre as comunidades e a componente 

biofísica do território (Dias 2002), e ainda refere a necessidade de “integrar a escala da 

paisagem na perspetiva da conservação da natureza” (Abreu et al 2001). Posteriormente, 

com a Estratégia da Biodiversidade da Comunidade Europeia (1998) assistiu-se ao 

surgimento de estratégias para políticas setoriais procurando incrementar a qualidade visual 

da paisagem, bem como foi referido na Agenda 2000 (1999),que anseia o “desenvolvimento 

de políticas de financiamento de atividades agrícolas que podem contribuir para a melhoria 

da paisagem” (Dias 2002). 

A Convenção Europeia da Paisagem é um documento internacional, proposto pelo 

Congresso das Autoridades Regionais e Locais do Conselho da Europa, iniciado em 1994 e 

adotado em 2000. Este documento, que Portugal assina neste mesmo ano, e aprova em 

decreto-lei em 2005, pretende criar uma política da paisagem para o espaço europeu para 

que o desenvolvimento se faça de uma forma equilibrada. Surge, essencialmente, como 

                                                

7 Convenção do Património Mundial (UNESCO 1972), Capítulo II, Artigo 5º 

8 Textos Fundamentais da Convenção do Património Mundial (UNESCO 2005), Capítulo II, ponto 46 
9 Textos Fundamentais da Convenção do Património Mundial (idem), Capítulo II, ponto 49 
10 Dobris Assessment - Relatório sobre o Ambiente na Europa (Stanners & Bourdeau, 1995 cit por Abreu et al 2001) 
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resposta à degradação de paisagens de carácter excecional, em que os intervenientes se 

comprometem a promover a proteção, gestão e planeamento de uma forma organizada e 

com uma visão global das paisagens a nível europeu. 

A paisagem (ver definição apresentada no ponto 1.1) é vista de acordo com as suas 

componentes culturais e naturais, que permitem a salvaguarda da diversidade e identidade 

das regiões, ou seja, os estados intervenientes deveriam ver a paisagem “como uma 

componente essencial do ambiente humano, uma expressão da diversidade do seu 

património comum cultural e natural e base da sua identidade”11 Propunha o 

estabelecimento de estratégias de modo a garantir a qualidade das paisagens e o 

desenvolvimento sustentável. Reconhece a paisagem como um bem valioso que não 

sendo imutável se constrói ao longo dos anos. O papel ativo do homem na evolução da 

paisagem não é desprezado, daí a aposta na formação das comunidades e da integração da 

paisagem nas políticas de desenvolvimento sectorial. 

Quanto ao panorama nacional, no que respeita à legislação e orientações existentes, vai-

se seguidamente fazer uma breve incursão através desses aspetos, apesar da falta de 

especificidade sobre paisagem. De acordo com Rute Matos (2010) a primeira referência à 

paisagem surge em 1949, com a Lei nº2032 de 11 de junho. Afirma, posteriormente, que em 

outras datas se assistiu à definição de conceitos relacionados com paisagem, mais 

propriamente com a responsabilidade da sua proteção. Efetivamente é com a criação da Lei 

de Bases do Ambiente, lei nº 11/87, de 7 de abril, que se verifica algum empenho para a 

definição e aplicação do conceito paisagem numa ótica legislativa. Esta lei faz diversas 

referências à paisagem como “a unidade geográfica, ecológica e estética resultante da ação do 

homem e da reação da Natureza, sendo primitiva quando a ação daquele é mínima e natural, quando 

a ação humana é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física 

e a dinâmica ecológica”12. Refere-se ao conceito paisagem13 e gestão da paisagem14 

enquadrados numa perspetiva de carácter estético e visual. 

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e de Urbanismo, lei 48/98 de 11 de 

agosto (alterada pela lei nº54/2007, de 31 de agosto) aproxima-se das considerações 

tomadas na Convenção Europeia da Paisagem, ao repetir a urgência do incremento das 

condições de vida e de trabalho das comunidades, e do respeito pelos valores culturais, 

ambientais e paisagístico (Lage 2007). Destacam-se alguns pontos enunciados nesta lei, 

como fins da política de ordenamento do território e de urbanismo15: (1) “assegurar o 

                                                

11 Convenção Europeia da Paisagem (2000). Decreto nº 4 de 14 de fevereiro de 2005.Alínea a),artigo 5º, capítulo II. 

12 Lei nº 11/87, de 7 de abril, Capítulo I Artigo 5 
13 Lei nº 11/87, de 7 de abril, Capítulo III Artigo 18º 
14 Lei nº 11/87, de 7 de abril, Capítulo III Artigo 19º 
15 Lei nº 48/98, de 11 de agosto, Capítulo I Artigo 5,alínea c), d) e e) 
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aproveitamento racional dos recursos naturais, a preservação do equilíbrio ambiental”, (2) 

“assegurar a defesa e valorização do património cultural e ambiental” e (3) “promover a 

qualidade de vida e assegurar condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades 

económicas, sociais e culturais”. O regime jurídico aplicado a esta lei foi estabelecido 

através do decreto-lei nº 380/99, de 22 de setembro e refere a necessidade de quando se 

efetuam os planos regionais de ordenamento de território (que desenvolve o regime do uso 

dos solo e dos instrumentos de gestão territorial) deverão ser acompanhados pela definição 

de unidades de paisagem16, para além de abordar a temática da paisagem na definição de 

áreas florestais e a agrícolas17. Mais recentemente, as Bases da Política do Regime de 

Proteção e Valorização do Património Cultural são estabelecidas no âmbito da Lei 

nº107/2001, de 8 de setembro, estabelece as respetivas bases políticas em que o Estado 

fica responsabilizado de “assegurar a transmissão de uma herança nacional cuja 

continuidade e enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular”18; no 

fundo representa o acatar do Estado às convenções internacionais. Apesar de estar mais 

focalizado para a salvaguarda do património arquitetónico ou edificado esta lei considera, 

enquadrado dentro do património cultural, “todos os bens que, sendo testemunhos com 

valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser 

objeto de especial proteção e valorização” (Dias 2002). 

 Como ultima referência, aponta-se a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade (resolução do conselho de ministros nº152/2001, de 11 de outubro) 

considera ser importante reconhecer e caracterizar a evolução da paisagem, de modo a se 

contribuir para a “conservação da biodiversidade e do seu valor cultural e estético, tendo em 

vista apoiar as decisões relevantes, nomeadamente no domínio da conservação e gestão 

territorial”19. Encontram-se nestas referências apontamentos diretos ao conceito paisagem. 

Existe no entanto, segundo Matos (2010) falta de transposição daquelas referências para a 

atuação direta sobre o território. Continua dizendo, que é “na falta de aplicação ou na 

aplicação deficiente da legislação que enquadra as intervenções na paisagem que reside o 

maior problema da paisagem em Portugal” (idem). 

 Cabe, portanto, às autoridades decisoras estabelecerem um mecanismo articulado, 

consistente e devidamente fiscalizado de forma a contornar alguma da pressão a que o 

património, no qual se inclui a paisagem, é sujeito, promovendo e possibilitando que esta 

herança chegue às gerações futuras.

                                                

16 D.L. nº 380/99, de 22 de setembro, Capítulo I, Artigo 5º 
17 D.L. nº 380/99, de 22 de setembro, Capítulo I, Artigo 13º 
18 Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, Título I, Artigo 3º, ponto 1 
19 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (2001), Capítulo II, ponto 13  
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2.SUPORTE TEÓRICO E METODOLÓGICO À AVALIAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA 

PAISAGEM 

2.1. Introdução 

A necessidade de responder às questões relacionadas com a qualidade ambiental 

conduziu à necessidade de encontrar metodologias consistentes neste âmbito. Segundo Jay 

Appleton (cit. por Lothian 2000) as técnicas de avaliação da paisagem seriam 

exageradamente dominadas pela metodologia empírica. De facto, a falta de uma base 

teórica consistente impede o juízo racional na análise da paisagem, pelo que existiu a 

necessidade de encontrar métodos capazes de dar um sentido às preferências da 

comunidade.  

A elaboração de modelos para a avaliação da qualidade da paisagem pode fornecer aos 

gestores e decisores da paisagem a base de atuação da paisagem, permitindo, também, 

predizer as consequências dessas ações (Lothian 2000). Na mesma obra são destacadas 

algumas teorias existentes para a avaliação da qualidade da paisagem: 

a) Teoria vista-refúgio: Jay Appleton, em 1975, propôs que as paisagens preferidas são 

aquelas que permitem “ver sem visto”, ou seja, lugares que permitam observar a paisagem 

enquanto proporciona lugares de refúgio; 

b) Teoria da Savana: Gordon H. Orians (1980) refere que o homem prefere paisagens 

que lhe forneçam os recursos necessários, nomeadamente do tipo savana, pois assumia ter 

sido a partir destas que o homem evoluiu. Não será de estranhar que muitos dos atuais 

parques públicos tenham uma configuração semelhante a esta; 

c) Teoria geral da perceção ambiental: aplicada no campo da qualidade visual da 

paisagem por Stephen e Rachel Kaplan em 1982, onde sugeriam que ao extrair informação 

do ambiente, o homem procura encontrar o sentido do mesmo e estar envolvido nele. Esses 

autores identificaram, nestes estudos, quatro indicadores: coerência, legibilidade, 

complexidade e mistério, essenciais para percecionar corretamente um ambiente; 

d) No mesmo ano, Terry Brown e Robert Itami realizaram um modelo que relaciona 

valores dos recursos cénicos com a preferência pelos componentes da paisagem, como 

definido pelo modelo de Kaplan. O enquadramento desta teoria reúne dois sistemas 

interrelacionados – o natural (orografia) e o cultural (ocupação do solo). 

e) Roger Ulrich em 1983 propôs uma teoria (Teoria afetiva) que refere que os 

ambientes e as paisagens naturais produzem nos seus observadores, estados emocionais 

de bem-estar e que as respostas à paisagem ocorrem antes do processamento informação 

assimilada. 

f) Paradigma tripartido da estética (1990): Stephen Bourassa afirma ser necessário ter 
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em consciência que tanto a biologia e a cultura servem como bases para o comportamento 

estético e que para além disso é necessário ter em conta o papel das idiossincrasias e da 

criatividade pessoal; 

g) Pirâmide de influências (1989): Phillip Dearden reconhece uma hierarquia do tipo de 

influências das diversas paisagens, assumindo um carácter individual ou mais abrangente 

às comunidades. Não relativiza desta forma a importância de cada variável, apenas sugere 

que as técnicas de avaliação necessitam relacionar o grau de diferenças individuais. 

2.2. Revisão sobre avaliação da qualidade da paisagem 

Antes de 1960, existiram poucos estudos vocacionados para a paisagem devido à 

conjetura mundial, que se deparara com duas grandes guerras mundiais, a crise económica 

dos anos vinte e trinta do século XX, bem como uma industrialização crescente que 

conduziu a um êxodo rural cada vez mais acentuado.  

Ao aumento da degradação ambiental, respondeu-se durante as décadas de 1960 e 

1970, com um incremento considerável nos estudos realizados sobre a avaliação da 

paisagem que pretendiam produzir métodos objetivos e quantitativos, que anexassem um 

valor numérico para as respostas subjetivas relativas à estética ou à qualidade da paisagem 

(Almeida 2006). Os métodos desenvolvidos seriam ferramentas que permitiam uma 

avaliação capaz de ser repetida por diferentes observadores, ou efetuadas em diferentes 

áreas, produzindo resultados comparáveis. Como exemplo deste tipo de investigação, 

surgem os estudos de K.B. Fines que em 1968 apresentou um método de avaliação da 

paisagem, em que esta era tomada no seu todo, e avaliada por uma nota global. No final, a 

avaliação poderia variar entre paisagens espetaculares e feias (idem). 

Segundo Saraiva (cit. por Dias 2002) a década de 1970 e inícios de 1980 é, 

essencialmente, um período de revisão dos estudos efetuados até então, constituindo um 

período de reflexão que permitiu uma crítica global e uma visão alargada do conhecimento 

adquirido, aprofundando os conhecimentos e um refinamento das metodologias. Lothian 

(2000) destaca alguns desses estudos de revisão:  

a) E. Edmund Penning-Rowsell, no início da década de 1970, identificou trabalhos 

realizados com utilizadores dependentes e independentes da paisagem. A maioria dos 

estudos foi do primeiro tipo, ou seja, que envolviam indivíduos que usufruíam da paisagem e 

exprimiam as suas preferências; 

b) Em 1976 R. Brush distinguiu dois tipos de avaliações da qualidade da paisagem: 

julgamento preferencial, em que existe uma apreciação individual dum ambiente 

específico, e avaliação comparativa, que obriga o observador a adotar o enquadramento 

adequado para fazer avaliações; 
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c)  No final da década de 1970, P. Dearden identificou os dois principais grupos de 

estudos dedicados à qualidade visual da paisagem: técnicas de medição, em que os 

atributos físicos da paisagem são usados como alternativa à perceção pessoal, e técnicas 

de preferência, em que a paisagem é considerada na sua totalidade; 

d) Paralelamente, em 1977 Arthur, Daniel e Boster apresentaram uma síntese e revisão 

das técnicas de avaliação da qualidade da paisagem e agruparam-nos em: 

 Inventários descritivos: análise e descrição dos componentes da paisagem, 

utilizando métodos qualitativos e quantitativos. Com os métodos qualitativos, a 

paisagem é descrita conforme com os seus componentes, enquanto nos quantitativos é 

feita uma hierarquização do valor das paisagens, recorrendo a análises comparativas e 

ao uso de escalas de ponderação para a obtenção do potencial cénico (Saraiva 1996 

cit. por Dias 2002); 

 Modelos de avaliação pelo público: avaliação com base em sugestões do público 

sobre as preferências, apoiando-se em inquéritos e avaliando a paisagem utilizando 

critérios qualitativos e quantitativos (Lothian 2000). A avaliação é feita em conformidade 

com os critérios qualitativos (consistem em inquéritos com o intuito de determinar as 

preferências relativas aos diferentes tipos de paisagens) e quantitativos (consistem em 

modelos psicofísicos para estudar os processo da perceção da paisagem, recorrendo-

se sobretudo a fotografias, a escalas de ordenação e inquéritos de preferência relativos 

aos vários componentes da paisagem) (Saraiva 1996 cit. por Dias 2002). 

 Modelos baseados em análises económicas: avaliação de bens ambientais não 

negociáveis (Lothian 2000, Dias 2002). Introduzem fatores de ordem estética nos 

processos de avaliação económica, tendo por base o valor das paisagens e o seu uso 

(Saraiva 1996 cit. por Dias 2002); 

e) Em 1980, P. Dearden sugeriu três tipos de técnicas de avaliação da paisagem: 

método de observação no campo, métodos usando substitutos da paisagem 

(fotografias, por exemplo) e métodos de medição (refinam a qualidade da medição no 

campo para melhorar a confiabilidade e validade dos trabalhos); 

f) Em 1981, Penning-Rowsell reviu os estudos efetuados nos 12 anos anteriores, e 

dividiu-os em três fases de evolução das abordagens de avaliação da paisagem: primeiros 

métodos intuitivos, abordagens estatísticas e modelos de preferências da paisagem. 

Estas abordagens seriam consequência umas das outras, em que o modelo que surge 

posteriormente procura preencher as lacunas do anterior; 

g) Em 1982, Douglas Porteous propôs um modelo baseado em dois critérios: rigor e 

relevância. Rigor considerava referir-se á construção da teoria científica e dos testes, 

enquanto a relevância se refere ao imediatismo da abordagem aos problemas ambientais; 
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h) John Punter, em 1982, propôs três modelos: perceção da paisagem - trata a 

mecânica da perceção e suas ligações com a visão, a compreensão de preferência, e ação. 

Interpretação da paisagem - focaliza os significados imputados na paisagem, 

principalmente seu conteúdo social e cultural. Qualidade da paisagem - concentra-se na 

qualidade visual e nas qualidades do formalismo aparente numa paisagem. 

Durante muito tempo os modelos usados eram demasiado individualistas e eram 

fortemente influenciados pelas experiências, interesses e valores pessoais. Isto conduziu à 

existência de novas visões, existindo a preocupação em criar metodologias capazes de 

produzir resultados que servissem de “contraponto” às medidas de cariz técnico e 

económico levando à ampliação da base da investigação, incluindo agora grupos como 

fisiologistas, gestores da paisagem, advogados e ecologistas. 

Ervin Zube, Jonathan Taylor e James Sell (1987) desenvolveram um esquema de 

classificação para a avaliação da paisagem usando um modelo simples, baseado no modelo 

da perceção da paisagem que considera que os homens e as suas paisagens existem em 

situação de influência mútua. Fizeram uma revisão dos estudos desenvolvidos até 1980 e 

identificaram quatro paradigmas distintos: abordagem pericial, abordagem psicofísica, 

abordagem cognitiva e abordagem experimental. 

A abordagem pericial deriva de duas escolas distintas - belas artes e ecologia – e 

assume que os profissionais destas áreas são mais sensíveis para a beleza e para a 

fealdade e mais qualificados para efetuar julgamentos sobre a qualidade da paisagem. Os 

métodos de avaliação estão ligados com os critérios formais da arquitetura paisagista 

(escala, fronteiras e limites, orografia, cobertura vegetal, elementos de água, pontos focais) 

ou com as ideias da ecologia (relação entre ambientes não modificados e a sua qualidade 

visual). A perceção como uma reação emocional subjetiva por parte das pessoas, incorre na 

necessidade de a avaliação ser feita por profissionais (Zube et al 1987). A abordagem 

psicofísica é utilizada na investigação da perceção da paisagem como forma de ampliar a 

base das avaliações de qualidade visual, medindo os valores estéticos do público. O valor 

da paisagem é entendido como sendo a sua propriedade estimulativa. Poderão ser 

utilizados no processo de avaliação, substitutos (fotografias) ou simuladores (maquetas) da 

paisagem. Admitem, ainda que esta abordagem permite explorar os processos psicofísicos 

subjacentes às perceções da estética da paisagem (idem). A abordagem cognitiva assume 

que a qualidade da paisagem é vista como uma construção mental, usualmente com base 

em informação visual. Tal como a abordagem psicofísica, baseia-se em análises estatísticas 

das respostas do público. No entanto, ao contrário daquela, procura os significados 

associados às paisagens (ibidem). Os mesmos autores referem que a abordagem 

experimental fornece descrições do processo de interação entre e através indivíduos, 
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grupos e paisagens. Debruça-se sobre a interação homem -paisagem, e ao contrário da 

abordagem anterior focaliza-se no homem, e do psicofísico ou pericial que procura entender 

as características da paisagem. Busca a importância das diferentes experiências, incluindo a 

natureza da atividade, o grau de sensibilização, o contexto sociocultural e o propósito que se 

pretende alcançar. Reconhece, ainda a existência de valores da paisagem para além dos 

meramente estéticos. 

Em 1983, T. Daniel e J. Vining definiram cinco modelos de avaliação da paisagem 

modelo ecológico, modelo formal e estético, modelo psicofísico, modelo psicológico e 

modelo fenomenológico. Descrevem-nos com base nos seus quatro critérios de avaliação 

da paisagem: confiabilidade e validade, sensibilidade, e utilidade. No modelo ecológico, os 

peritos avaliam as qualidades ambientais da paisagem, enquanto no modelo estético e 

formal as análises das paisagens são efetuadas com base nas suas qualidades formais - 

formas, linhas, cores, texturas - e suas inter-relações, além de elementos como variedade, 

unidade, harmonia e contraste. Com o modelo psicofísico, visam definir as relações 

funcionais entre estímulos físicos e respostas psicológicas. Utilizam equações matemáticas 

para descrever essas relações. Já o modelo psicológico procura examinar os sentimentos 

e perceções derivadas de paisagens, enfatizando as reações cognitivas e afetivas evocadas 

pelas paisagens. O modelo fenomenológico reforça o indivíduo como portador de 

sentimentos subjetivos, expectativas e interpretações (Zube et al 1987). 

 Sucintamente, os modelos ecológico e estético-formal focalizam-se nas características 

da paisagem enquanto os modelos psicofísico, psicológico e fenomenológico se debruçam 

sobre os efeitos da paisagem nos indivíduos. Daniel e Vining concluíram, ainda, que 

nenhum dos modelos descritos cumpre todos os objetivos da avaliação da qualidade da 

paisagem. É improvável que tanto o modelo ecológico, como o modelo estético-formal 

possam servir como base para uma avaliação adequada. Embora nem a abordagem 

psicofísica, nem os modelos psicológicos sejam suficientes por si só, uma fusão cuidadosa 

dessas duas abordagens pode fornecer a base para um sistema confiável, válido e útil 

(Lothian 2000). 

Em 1996, Saraiva (cit. por Dias 2002) refere que E. Zube, em 1984, apresenta uma 

classificação dividida em três abordagens: humanista, profissional e comportamental. 

Para Andresen (1992) esta distinção vai mais além no estudo da paisagem, pois possibilita 

estudar as suas qualidades intrínsecas, bem como avaliar as preferências dos observadores 

e interpretar as relações estabelecidas entre o homem e a paisagem. O mesmo autor refere 

que a caracterização da paisagem deverá integrar, para além dos aspetos formais da 

paisagem conceitos da ecologia, bem como a sua conjugação com o domínio da estética 

ambiental.  
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Basicamente, os estudos de avaliação da paisagem, não se devem resumir ao estudo 

isolado de determinado aspeto da paisagem, devendo ao invés, ter uma visão alargada, 

assumindo a paisagem como um bolo, em que as forças dos diversos ingredientes 

constituem um todo. Passando a analogia, depreende-se que neste tipo de estudo se 

deverá adotar uma visão holística, um estudo multidisciplinar, aberto à compreensão das 

influências multifatoriais que afetam a qualidade da paisagem. 

Em 1989 Dearden e Sadler, desenvolveram uma teoria que relacionava a existência de 

objetos exteriores ao observador e as suas respostas cognitivas. A perceção de objetos 

externos e internos varia consoante determinadas variáveis, como o tipo de paisagem, as 

características do sujeito ou como se processa a interação sujeito-paisagem. Quanto maior 

for a preponderância dos elementos externos em relação aos internos, maior será o 

consenso e vice-versa. Denominam cada uma destas situações como objetivista e 

subjetivista, respetivamente. Reconhecem que por vezes é muito difícil avaliar esta relação 

e por esta atitude sugerem que as abordagens subjetivistas e objetivistas devem procurar 

complementar-se, trabalhando para alcançar um objetivo comum (Lothian 2000). Em 1989 

Gobster e Chenoweth definiram três tipologias para a descrição da paisagem: física, 

psicológica e artística. Analisaram a capacidade destes tipos para prever as preferências 

estéticas por rios rurais, florestas e paisagens agrícolas (idem). Na mesma obra, Lothian 

afirma que a dicotomia fundamental no modo como a paisagem é vista é entre acreditar que 

a beleza é uma qualidade intrínseca nas paisagens versus acreditar que a beleza reside nos 

olhos de quem a vê. Reduz a classificação dos métodos a aqueles que se baseiam em 

critérios meramente físicos e aqueles que se baseiam em critérios psicológicos. 

Correspondem a abordagens que vêm a qualidade visual como algo que é fisicamente 

intrínseco à paisagem ou como sendo resultado das preferências humanas. Este 

entendimento vai coincidir com a classificação de Dearden e Sadler, cujos modelos 

objetivistas e os modelos subjetivistas coincidem agora com os modelos físicos e 

psicológicos, respetivamente. 

Em todos estes métodos de apreciação da paisagem há uma boa dose de subjetividade e 

emoção, por mais objetivos que pretendam ser. Subjetividade na seleção dos elementos, 

como a emoção que pode ser criada pela beleza intrínseca da paisagem observada ou 

pelas simbologias ou recordações despertadas, frutos de uma vivência que se vê, de 

repente ali espelhada (Almeida 2006). 

Andrew Lothian (2000) nos seus estudos sobre a paisagem do sul da Austrália, propõe 

uma metodologia alternativa, com a qual procura avaliar a qualidade visual da paisagem 

baseada na relação estabelecida entre as variáveis independentes e as variáveis 

dependentes. Por um lado uma face objetivista e por outro, uma face subjetivista 
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dependente da construção mental e dos valores do observador. As variáveis 

independentes consistem nas características da paisagem que podem ser objetivamente 

medidas por observação direta do conteúdo da paisagem. Propõe a observação de 

fotografias que permitam tirar conclusões sobre o teor da paisagem. As variáveis 

dependentes são as preferências da comunidade sobre os panoramas e assume um 

mecanismo de classificação de panoramas (Imagem 1). 

 

 

 

Os dados obtidos das preferências são tratados estatisticamente, de modo a relacionar 

as variáveis dependentes e independentes, e que possibilite alcançar modelos preditivos 

acerca das preferências dos inquiridos, para um determinado conjunto de características.  

Andrew Lothian culmina o trabalho com a indicação num mapa de quais os pontos que 

têm maior qualidade visual. Assume que locais que apresentam as mesmas características 

têm semelhante qualidade visual, o que lhe possibilitou efetuar um mapeamento da 

qualidade visual da paisagem, por exemplo para a costa do sul da Austrália. Desta atitude 

podem ainda advir várias sensibilizações ou propostas que visem a melhoria ou salvaguarda 

da qualidade da paisagem em certos locais (Lothian 2000). 

2.3. Considerações finais 

Não há uma metodologia tipo para a avaliação da qualidade da paisagem de tal forma 

que se deve assegurar que este estudo garanta uma visão holística e integrada. Existe a 
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Imagem 1: Esquema metodológico proposto por Andrew Lothian. 

(Fonte: Lothian 2000- Adaptado) 
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necessidade da reunião equilibrada de fatores de ordem ecológica e socioeconómica, mas 

também a expressão dos aspetos visuais e culturais. Andresen (1992) diz que a qualidade 

da paisagem passa pela capacidade de criar estados de equilíbrio, entre o homem e a 

natureza. Porém, tem que se estar consciente da necessidade de se obterem paisagens 

sustentáveis, ou seja, deve-se promover uma relação saudável entre o equilíbrio ecológico e 

as necessidades de consumo e produção. 

A avaliação da qualidade da paisagem deve adotar uma estratégia plural, com uma visão 

sobre a paisagem que permitia inferir sobre a sua qualidade de uma maneira mais objetiva. 

Apenas um conhecimento aprofundado sobre um local ou região, permitirá fazer uma 

análise objetiva dos dados decorrentes da avaliação.  

Um dos problemas que surge na elaboração de estratégias de avaliação da qualidade da 

paisagem está na dificuldade de atribuir um valor correto aos seus elementos específicos. 

Qual o critério usado para definir um dado elemento da paisagem, como sendo mais 

importante ou preponderante na qualidade visual da paisagem? Não deverá a paisagem ser 

entendida como um objeto único, com as suas componentes devidamente articuladas e 

cujas dinâmicas intrínsecas lhe conferem um carácter singular? Ou por outro lado, dentro da 

própria individualidade da paisagem, existem elementos que lhe conferem maior ou menor 

carácter distintivo?  

Já se referiu anteriormente, a dificuldade para contornar a subjetividade que muitos dos 

estudos estão sujeitos. Como é possível saber se a beleza de uma paisagem pode ser 

objetivamente mensurável, através de elementos tangíveis, ou se por outro lado, apenas 

poderá ser objeto de uma análise subjetiva? Neste caso é comum efetuarem-se avaliações 

utilizando painéis de indivíduos que fazem os seus próprios juízos sobre a qualidade da 

paisagem; pelo contrário, o primeiro caso envolve medições objetivas daquilo que existe na 

paisagem.  

Este tipo de avaliações da qualidade da paisagem é essencial nas considerações que se 

possam efetuar na tomada de medidas de gestão de paisagens e territórios. A necessidade 

de se obterem metodologias que conduzissem a resultados que pudessem ser considerados 

válidos, remete para a urgência de estabelecer um padrão regulamentar para as 

metodologias de avaliação da qualidade da paisagem. Os estudos feitos são muitas vezes 

focalizados para uma determinada área da investigação descurando todas as outras 

variáveis que podem influenciar o resultado da avaliação. Outras investigações, todavia, 

perdem-se no saber empírico, no resultado da preferência sem qualquer fundo cientifico que 

possa atenuar as desvantagens que uma avaliação de carácter excessivamente afetiva 

possa ter. Depara-se, então, uma panóplia de entraves e possíveis soluções para responder 

a estas questões.  
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Compreende-se que, apesar de ser necessário padronizar estes processos, é preciso 

salvaguardar as especificidades da área em estudo, encontrando o compromisso ideal entre 

a realidade física do território e as suas dinâmicas, bem como entre as componentes 

naturais, o homem e a paisagem. Para além disso, não se pode descurar a realidade 

subjetiva inerente às particularidades dos indivíduos e as suas preferências. Deve-se adotar 

uma estratégia metodológica que vise a reunião harmoniosa entre a componente subjetiva 

e componente objetiva no processo de avaliação da qualidade da paisagem. 

É preciso perceber que se deve recusar uma atitude reducionista, que avalie a paisagem 

de forma segmentada. O entendimento de que a perceção da paisagem é feito de forma 

global é meio caminho andado para definir uma metodologia capaz da avaliação da 

qualidade da paisagem. Efetivamente, a descrição das características da paisagem parece 

insuficiente para este tipo de estudos, porque neste processo está presente apenas uma 

componente cognitiva, que não permite perceber a razão das preferências. 

É, então, necessário estabelecer medidas de forma a perceber as preferências sobre a 

paisagem mas de uma forma integrada com a descrição e definição das características da 

paisagem. É este compromisso entre as variáveis objetivas e variáveis mais subjetivas que 

deverá estar presentes em estudos de avaliação da qualidade visual da paisagem, pois 

interessa, para além de se ficar a conhecer a caracterização da paisagem em relação a 

componentes tangíveis, conhecer o porquê de se preferirem certas características em 

relação a outras. Estas considerações poderão assumir em termos estratégicos e 

económicos uma importância considerável, na medida que, identificando a influência relativa 

dos componentes sobre a qualidade da paisagem e consequentemente sobre as 

preferências, possibilitará atuar de forma preventiva e ativa, proporcionado melhores 

paisagens. 
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3. A PAISAGEM DO ALTO DOURO VINHATEIRO 

3.1. Localização geográfica  

O Alto Douro Vinhateiro (ADV) foi adicionado à Lista do 

Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO, em 

dezembro de 2001, nas categorias de paisagem evolutiva e 

viva (FRAH 2000). 

O ADV localiza-se em Portugal, na região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, inserindo-se dentro dos limites da mais 

antiga região vitícola demarcada e regulamentada do 

mundo, a Região Demarcada do Douro (RDD) - Imagem 2.  

A área total da RDD ronda os 250.000 ha (249.105 ha), e 

situa-se na bacia hidrográfica do rio Douro, marcada pelos 

rios e a orografia acidentada. É constituída por três sub-

regiões distintas - Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior – onde o rio Douro se assume como a «espinha 

dorsal», e cujos afluentes têm especial importância na 

configuração da paisagem. Contudo, no propósito da 

inscrição desta paisagem na lista do património mundial, apenas foram incluídos cerca de 

10% da área total da RDD, o que perfazendo um total de 24.628 ha. 

Esta área corresponde àquilo que ficou definido como ADV, mesmo que tivesse ficado na 

ideia, estender a classificação de património mundial a toda restante área da RDD que 

deveria ser entendida como «zona tampão» do ADV (225.400 ha). Esta possibilidade que 

estaria dependente do sucesso do modelo de gestão a implementar no ADV (Andresen 

2006).  

As três sub-regiões que apresentam diferenças ao nível das componentes físicas do 

território, que se refletem na forma como homem ocupou e manejou o território. 

O Baixo Corgo situa-se entre Barqueiros (Mesão Frio) e o rio Corgo (na zona do Peso 

da Régua) e, em virtude da maior proximidade ao litoral, percebe-se que tenha tido um 

desenvolvimento mais precoce em termos de ocupação do espaço. Para além disso trata-se 

da sub-região mais pequena (Fauvrelle 1999) e a que apresenta maior densidade 

populacional. O Cima Corgo localiza-se entre o rio Corgo e o Cachão da Valeira, enquanto 

o Douro Superior se situa entre o Cachão da Valeira e Barca D`Alva. O facto de esta última 

ter estado fechada à região oeste pelo Cachão da Valeira influi na tardia dispersão da vinha 

pelo Douro Superior, historicamente ligada ao cultivo de cereais, criação de gado e às 

relações comerciais com Espanha (idem). 

Imagem 2: Enquadramento 

geográfico da RDD. 
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Segundo Teresa Andresen (2006) “(…) toda a RDD pode ser considerada uma vasta paisagem 

cultural em que o ADV congrega a área de mais elevada qualidade paisagística, ou seja a área de 

maior excelência e representatividade de toda a região e que apresenta um bom estado de 

conservação (…)”, que constitui “o contínuo mais representativo e melhor conservado desta região 

(…) estendendo-se ao longo das encostas do rio Douro e dos seus afluentes, em especial dos rios 

Varosa, Corgo, Távora, Torto e Pinhão” (Aguiar 2002). 

A área classificada pela UNESCO engloba treze concelhos - Mesão Frio, Peso da Régua, 

Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de 

Moncorvo, Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa, 

distribuídos por quatro distritos: Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu (Imagem 3). 

 

 

 

3.2. Enquadramento histórico  

A apropriação do território duriense pelas populações é um dado relevante da região, que 

é refletido pelos sinais deixados, consecutivamente, na paisagem, de tal forma que foram 

encontrados diversos vestígios reveladores da presença humana neste território, desde 

tempos muito remotos. O grande número de gravuras rupestres do Paleolítico encontradas 

entre os vales do rio Coa, Águeda e Douro, representa um agregado cultural de valor 

universal excecional. Existem indícios da presença da vinha (Vitis vinífera) na região que 

remontam de há 3-4 mil anos; contudo os elementos mais marcantes relacionados com o 

vinho e a vinha datam dos tempos da ocupação romana na região (ICOMOS 2001). 

As influências cristãs desenvolveram as práticas de culturas como a vinha, as oliveiras e 

Imagem 3: Enquadramento do ADV no contexto da RDD. 
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os cereais, que associadas às sucessivas ocupações de que o território foi alvo, permitiram 

uma miscelânea de saberes e culturas, que “se reflete na imaginação coletiva tradicional” 

(idem). A mesma obra refere, ainda, que as ordens cristãs (como a Cisterciense), que em 

tempos proliferaram no território, contribuíram para o desenvolvimento de extensos vinhedos 

o que conduziu à criação de quintas notáveis. 

O fim da idade Média trouxe o florescimento da atividade mercantil de longa distância, 

conduzindo ao aumento das necessidades de vinho e da área de plantação. A partir do 

século XVI, a região assumiu especial importância ao nível do comércio, levando Sebastião 

José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, em 1756 a criar a primeira região vitícola 

demarcada e regulamentada do mundo. Antes disso surgiu o Tratado de Methuen, em 1703, 

em que o vinho do Porto passou a beneficiar de privilégios, que permitiram à região 

conhecer um forte desenvolvimento (Sousa 2007). O incremento na procura acarretou um 

aumento na exigência da qualidade, e foi necessário que se tomassem medidas de forma e 

evitar o surgimento de fraudes e imitações. Foi, a regulamentação pombalina de proteção 

dos vinhos durienses, que levou à identificação do «país vinhateiro» ou «região do vinho do 

Porto», sempre com objetivos económicos e culturais específicos (idem). 

A expansão das vinhas mais para leste do território duriense, sucedeu essencialmente 

após as epidemias (do oídio em 1852 e da filoxera em 1863) que assolaram as vinhas 

tradicionais. Circunstancialmente, a criação da linha de caminho-de-ferro (1873 - 1887) 

contribuiu, em muito, para esta expansão. De assinalar que os limites da região não são os 

mesmos desde a sua demarcação. Com efeito, desde as demarcações pombalinas que os 

limites têm vindo a ser alterados (Tabela 1). 

Tabela 1: Evolução da RDD (Fonte: adaptado de Sousa 2007) 

Região vinícola demarcada do Alto Douro (1757-2005) 

1757 -1761 Demarcações pombalinas, as primeiras do mundo 

1788 - 1793 Demarcações marianas e alargamento da área demarcada 

Século XIX Sucessivos alargamentos 

1907 Alargamento da região do vinho do Porto até à fronteira com a Espanha 

1908 Redução da área produtora do vinho do Porto 

1921 A área demarcada passa a ser praticamente a atual região demarcada 

A praga 1863 arruinou muitas das formas tradicionais da vinha, e apenas em 1876 os 

agricultores começaram a recuperar dos danos provocados pela filoxera (Phyloxera 

vastatrix). A solução encontrada foi o porta-enxerto americano (cuja raiz é resistente à 

praga) enxertado nas variedades tradicionais. A viticultura duriense conheceu a partir daqui 
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a “introdução de novas técnicas de plantio e de formação das videiras” (ICOMOS 2001) o 

que teve “um impacto positivo sobre a paisagem devido à construção dos socalcos mais 

largos, com muros mais altos e mais geométricos”, diferentes dos terraços pré-filoxéricos 

(idem). 

Ao longo do século XX, a RDD foi objeto de vários modelos de regulamentação. O 

principal método regulador da produção continua a ser o sistema de distribuição de 

«benefício», “segundo o qual a quantidade de mosto que está autorizada para fazer o vinho 

do Porto é alocada de acordo com as características e a qualidade das respetivas vinhas”. 

(ibidem) 

De acordo com a mesma publicação, a partir de 1970, assistiu-se à introdução gradual da 

mecanização da vinha, o que conduziu a novas formas de armação do terreno ou de plantio 

como a “vinha ao alto” que não necessitava de muros para sustentar terras. O impacte 

visual destas novas vinhas na paisagem varia, mas na viticultura de montanha do Douro 

continua a ser realizado quase, totalmente, à mão. 

As alterações fomentadas na paisagem foram respostas às vicissitudes naturais, em que 

homem fez valer o seu empenho e mestria para criar uma paisagem que é, no final de 

contas, o acrescentar sucessivo de histórias. Como corolário em 2001, a paisagem do ADV 

foi acrescentada à lista do património mundial da UNESCO, o que aumentou o interesse por 

este património cultural, exigindo das autoridades competentes e das populações 

responsabilidades acrescidas no que concerne à sua conservação e salvaguarda. 

3.3. Enquadramento biofísico do ADV 

 Clima 

Quase a totalidade do país (excetuando as maiores altitudes) apresenta um clima de 

“incontestável caráter mediterrâneo” (Ribeiro 1945) ou seja, um inverno de temperaturas 

mais baixas e com concentração da precipitação, e um verão que manifesta temperaturas 

mais elevadas e quase ausência de precipitação. Porém, dependendo da localização 

geográfica e, em virtude do território nacional apresentar fisionomia variada, apresenta 

diversas feições (Moura 2007). 

A RDD exibe um clima em que a precipitação varia entre 1.000 mm nas partes mais 

atlânticas e 400 mm por ano - e menos – à medida que se caminha para o interior a 

precipitação escasseia, e durante os meses de verão (maio a setembro) é muito reduzida 

(Andresen 2006) – Imagem 4. 
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Imagem 4: Distribuição da precipitação média anual na RDD, período 1931-1960 - Serviço 

Meteorológico Nacional 1974 (Fonte ADVID 2007). 

Apesar da influência mediterrânea, é de salientar que o oceano é o grande regulador do 

clima português (Ribeiro 1945) pelo que não é de estranhar que a proximidade ou 

afastamento ao mar traga consiga diferenças notáveis ao nível da temperatura e 

precipitação. Por exemplo, no Baixo Corgo está mais vincada a componente atlântica, 

enquanto no Cima Corgo se verifica um predomínio da componente mediterrânea em 

relação à componente atlântica, verificando-se, portanto, um clima mais seco. Já no Douro 

Superior observa-se uma significativa influência da componente ibérica, de verão muito 

prolongado, seco e quente (Moura 2011). 

O clima é muito influenciado pelo relevo, nomeadamente pelas suas formações 

montanhosas, de tal forma que Moura (2007) identifica no vale do rio Douro três tipos de 

Terra Fria:  

i. Terra Fria de influência atlântica, existente devido à barreira constituída pela 

sequência montanhosa da Peneda, Gerês e Larouco onde surgem as serras Barroso, 

Cabreira, Alvão, Marão, Montemuro, Leomil/Lapa e a parte ocidental de Penedono.  

ii. Terra Fria de influência atlântica mas já com interferência da interioridade ibérica, em 

Miranda, Mogadouro, Marofa e Malcata.  

iii. Sucede, ainda, a Terra Fria, na zona da Mêda, do planalto de Carrazeda de Ansiães, 

Vila Flor e das serras de Bornes, Nogueira, Montesinho e Coroa, e constituem “uma zona 

intermédia de Terra Fria, entre as duas citadas, onde a influência atlântica é mais marcante 
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do que no cordão montanhoso anterior. 

A sequência de serras definidas pelo conjunto Montemuro, Alvão-Marão, estabelece uma 

barreira “em forma de V aberto para leste” (Pedrosa, Martins & Pereira 2009)., que impede 

que as massas de ar húmido provenientes do oeste/sudoeste penetrem na região. Isto 

confere-lhe “uma maior continentalidade e meridionalidade”, que se traduz em termos de 

precipitação média anual inferiores às áreas envolventes e em amplitudes térmicas mais 

acentuadas (idem). 

Ao nível das temperaturas médias anuais a RDD e, consequentemente, o ADV 

apresentam variações consistentes com as diferentes localizações geográficas (Imagem 5).

 

 

Imagem 5: Temperaturas médias anual na RDD- Serviço Meteorológico Nacional, 1931-1960  

(Fonte ADVID 2007). 

A paisagem da RDD caracteriza-se pelos vales, do rio Douro e seus afluentes, que em 

conjunto, originam uma diversidade de microclimas, que propiciam variações na própria 

ocupação do território. Encontram-se, por exemplo, nas zonas de cotas mais baixas (junto 

ao rio e seus afluentes) temperaturas mais elevadas, menores amplitudes térmicas e maior 

humidade relativa. Convém destacar que as vertentes expostas sul apresentam, geralmente 

temperaturas mais elevadas, dado que estão sob a influência dos ventos de sul, enquanto a 

margem esquerda (virada a norte) está sujeita a ventos do norte, mais frios e húmidos e a 

uma menor insolação. 
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Os valores máximos das temperaturas médias anuais distribuem-se ao logo do rio Douro 

e dos seus afluentes, em especial os da margem direita (nomeadamente rio Tua e Ribeira 

da Vilariça). Em relação às amplitudes térmicas diurnas e anuais, verifica-se que varia 

consoante a distância ao mar, e que por conseguinte, observa-se maior valor em Barca 

d´Alva e menor em Fontelo (www.ivdp.pt). 

 Relevo: declives acentuados e vales encaixados 

Resultado da orogenia hercínia, que data de há 300 a 500 milhões de anos atrás, o 

relevo da região foi aplanado e clivado pelos cursos de água e fraturada pela orogenia 

alpina que originou os blocos planálticos (Horst) que ladeiam o vale do Douro (Moura 2006). 

Conforme está descrito no Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto 

Douro Vinhateiro (Aguiar et al 2001) a RDD apresenta declives muito acentuados e vales 

encaixados onde o rio Douro funciona como «espinha dorsal» da paisagem, surgindo os 

planaltos apenas aos 400 m de altitude. É característica dominante o facto do rio Douro e 

seus afluentes, apresentarem vales encaixados de grandes profundidades (por vezes 

superiores a 200m) (Imagem 6). Isto influencia “a distribuição da precipitação e da 

temperatura, para além de influenciar em características como na exposição das vertentes: 

a maior insolação a sul favorece a maturação dos vinhos“ (Pedrosa et al 2004). 

 

É possível verificar que o Cima Corgo apresenta um relevo mais acidentado que o do 

Baixo Corgo e, principalmente, que o do Douro Superior. Mais de 90% da área possui um 

declive superior a 15%, e mais de 50% um declive maior a 40% (Aguiar et al 2001), 

nomeadamente, no Baixo Corgo e Cima Corgo, a paisagem da RDD apresenta, em grande 

medida, declives superiores a 15%. O Douro Superior tem a mais elevada percentagem de 

área com declives inferiores a 15% (Imagem 7). 

  

Imagem 6: Altimetria do ADV (Fonte: Aguiar et al 2001). 
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 Geologia e solos 

As formações geológicas da região são muito antigas (pré-Câmbrico) e são constituídas 

por intrusões graníticas e xistos. Geologicamente, a RDD faz parte do complexo xisto-

grauváquico Ante-Ordovício (FRAH 2000) - Imagem 8. 

 

 

 

 

Uma leitura à constituição geológica da região permite deduzir que o mosaico 

paisagístico depende desse fator. O facto de os xistos e os granitos prevalecerem na região 

influi na fixação das populações (Andresen 2006) e na distribuição das culturas agrícolas, 

como a vinha, que é favorecida pela existência de formações xistosas, comparativamente 

com o granito (Moura 2007).  

Como diz António Barreto (1993) o homem fez “a pouca terra existente no Douro, 

esboroando a rocha, partindo e esfarelando o xisto para dar um pouco de cama e algum 

conforto à videira”, designando-se estes solos de antrossolos. Estes podem-se observar nos 

socalcos e correspondem maioritariamente à área ocupada por vinha, enquanto os restantes 

solos se designam, essencialmente de leptossolos, cambissolos e fluvissolos (www.ivdp.pt) 

– Imagem 9.  

Ordovício-Silúrico indiferenciados 

Formações do Rio Pinhão e S. Domingos 

Formações do Pinhão, Ervedosa e 

Desejosa 

Formação de Bateiras 

Formações Aluviais 

Formações Graníticas 

Imagem 8: Carta Geológica (Fonte: Aguiar et al 2001). 

Imagem 7: Declives do ADV (Fonte: Aguiar et al 2001). 
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O solo passível de ser trabalhado é escasso, pois a rocha-mãe está muito próxima da 

superfície, o que impele para a realização de surribas e construção de socalcos para reter 

os solos, que são “muito pedregosos, com areia e limos muito favoráveis para o crescimento 

das vides - permitem uma maior fixação das raízes e da água, evitam a erosão e 

conseguem manter uma temperatura” (Magalhães, N. cit. por Fauvrelle 1999), e que impede 

a existência de grandes amplitudes térmicas, a instalação fácil de geadas, etc. 

 Hidrografia 

O vale do Douro situa-se na região Norte do país enquadrada na bacia hidrográfica do 

Rio Douro. Em uma área de 97.690km2, percorrendo um total de 195 km em território 

português (CCDR-N 2004). 

Um dos elementos determinantes do caráter da paisagem do ADV é a escassez de água, 

influenciada pela natureza da rocha-mãe – granítica ou xistosa - que influi, sobremaneira, no 

nível de infiltração de água no solo. A RDD possui uma rede hidrográfica aberta 

predominantemente em leito de xisto, onde o rio Douro “descreve meandros mais ou menos 

apertados dependendo do grau de dureza dos xistos e dos granitos (FRAH 2000) - Imagem 

10.  

  

Imagem 9: Carta de Solos (Fonte: Aguiar et al 2001). 
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O rio Douro é o curso de água principal de uma rede hidrográfica composta por diversos 

afluentes importantes: na margem direita destacam-se os rios Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e 

Sousa; na margem esquerda os rios Côa, Távora e Paiva (CCDR-N 2004). 

No ADV destaca-se a presença dos seguintes afluentes localizados na margem direita do 

rio principal: rio Pinhão que desagua na Vila do Pinhão; rio Corgo que desagua junto ao 

Peso da Régua; o rio Tua na localidade da Foz do Tua (Carrazeda de Ansiães), o rio Ceira 

(perto de Gouvinhas) o rio Sabor, que desagua na Foz do Rio Sabor (junto a Torre de 

Moncorvo). Na margem esquerda encontram-se o rio Varosa que desagua no rio Douro no 

lugar de Varais, em frente ao Peso da Régua; o Rio Távora que desagua perto de Tabuaço, 

o rio Torto cuja foz se situa na margem esquerda do rio Douro perto do Pinhão e o rio Côa 

em Vila Nova de Foz Côa. 

A construção de barragens ao longo da bacia hidrográfica do rio Douro permitiu acalmar 

a força das águas do rio e convertê-lo no “único rio navegável do país” (CCDR-N 2004). A 

nível paisagístico, este facto contribuiu com a formação de espelhos de água com diversas 

funções como enquadramento paisagístico, lúdicas e recreativas (idem). 

 

 Habitats naturais e vegetação autóctone 

O território nacional apresenta variações significativas ao nível da distribuição biológica 

por toda a sua extensão, e o mesmo se processa para a RDD e para o ADV, cuja paisagem 

Imagem 10: Rio Douro e seus afluentes no enquadramento da RDD e do ADV. 
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é notável pela disposição das espécies pela região. No padrão da paisagem da RDD, 

assume especial importância, a componente mediterrânica pertencente ao Quercetum 

pyrenaicae e ao Quercetum rotundofoliae20 (FRAH 2000). 

O Baixo Corgo é a região onde está mais vincada a componente atlântica evidenciada 

como diz Moura (2011) pelo claudicar do carvalho cerquinho e da presença do cerquinho do 

Norte. No Cima Corgo observam-se os sobreiros (principalmente na Foz do Tua, Freixiel e 

Romeu) sendo que a vinha assume aqui um porte mais baixo, produzindo vinho de elevado 

grau alcoólico. No Douro Superior verifica-se a presença de elementos arbóreos como o 

zimbro, a azinheira e o sobreiro, adquirindo a vinha por aqui, um porte baixo e vinho com 

máxima graduação (idem). 

A análise ao padrão da paisagem, dando especial atenção aos fitoindicadores, revela 

dentro da bacia hidrográfica do rio Douro, algumas manchas de especial relevo, 

nomeadamente de carvalho-alvarinho (Quercus robur) ligado à atlanticidade, de Carvalho-

negral (Quercus pyrenaica) e de vidoeiro (Betula celtiberica), intrinsecamente relacionados 

com a altitude, e de carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e azinheira (Quercus rotundofolia) 

relacionadas, respetivamente, com a submediterreneidade e interioridade (Moura 2007). 

Conforme descrito por José Alves Ribeiro (2000) a paisagem é marcada pela presença 

das seguintes espécies de plantas nas sub-regiões da RDD: 

i. Baixo Corgo 

 Estrato arbóreo 

 Carvalho roble (Quercus robur L.), Sobreiro (Quercus suber L.), Pinheiro 

bravo (Pinus pinaster Aiton) 

Sub-bosque 

 Torga (Calluna vulgaris L.) Hull), Urze branca (Erica arborea L.), Tojo (Ulex 

spp.), Codeços (Adenocarpus complicatus (L.) Gay), Medronheiro (Arbutus unedo 

L.), Lentisco (Phyllirea angustifolia L.), Gilbardeira (Ruscus aculeatus L.), Trovisco 

(Daphne gnidium L.), Estevão (Cistus populifolius L.), Folhado (Viburnum tinus L.) e 

Espargo bravo (Asparagus acutifolius L.) 

ii. Cima Corgo e Douro Superior 

Estrato arbóreo 

 Azinheira (Quercus rotundifolia Lam. ou Quercus ilex L. spp. rotundifolia 

(Lam.)), Zimbro (Juniperus oxycedrus L.), Carvalho cerquinho (Quercus faginea 

                                                

20 O Quercetum pyrenaicae e o Quercetum rotundofoliae correspondem, respetivamente, à associação florística do 

carvalho negral e a associação florística da azinheira.  
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Lam.), Sobreiro (Quercus suber L.), Zelha (Acer monspessulanum L.), Zambujeiro 

(Olea europaea L.) 

Sub-bosque 

 Piorno (Lygos shaerocaroa (L.) Heywood ou Retama sphaerocarpa (L.) 

Boiss), Cornalheira (Pistacia terebinthus L.), Lentisco (Phyllirea angustifolia L.), 

Esteva (Cistus ladanifer L.), Rosmaninho (Lavandula pedunculta (Miller) Cav.), 

Tomilho do monte ou bela-cruz (Thymus mastichina L.), Trovisco (Daphne gnidium 

L.), Roselha (Cistus albidus L.), Sanganho (Citus salvifolius L. e Citus psilosepalus 

Sweet.) e Gilbardeira (Ruscus aculeatus L.). 

Existe, dentro da grande diversidade florística da RDD, a vegetação ribeirinha, onde 

surgem amieiros, freixos, lodãos, salgueiros, ulmeiros, choupos entre outras espécies 

(Ribeiro 2001) bem como “comunidades herbáceo-arbustivas de Thero brachypodietea, 

onde abundam os juncos e as plantas aromáticas como a Mentha aquatica, Preslia cervina, 

Mentha pulegium e Lycopus europaeus” (FRAH 2000). 

José Alves Ribeiro (2000) chama, ainda, a atenção para a possível presença de espécies 

invasoras como a mimosa (Acacia dealbata Link.), a acácia (Acacia melanoxylon R.Br.), o 

ailanto (Ailanthus altissima (Miller) Swingle) e o sumagre (Rhus coriaria L.). 

3.4. Principais culturas agrícolas 

A disposição dos agrossistemas na região do vale do Douro permite depreender a 

existência de outros fitoindicadores, como o pinheiro-bravo e o milho, especialmente 

relacionados com o clima atlântico. Outros elementos importantes na paisagem das zonas 

basais duriense são a oliveira, a amendoeira e a figueira, intimamente ligados à 

submediterreneidade. Já nos planaltos surgem macieiras e na zona mais subatlântica as 

cerejeiras (Moura 2004). 

Segundo Andresen (2006) a distribuição de culturas como a amendoeira, a figueira, a 

videira e das laranjeiras “constituem verdadeiros símbolos da cultura mediterrânica” e a sua 

distribuição na paisagem é, indicadora da transição das características atlânticas para as 

mediterrânicas.  

No Baixo Corgo e Cima Corgo predominam as vinhas, ficando as oliveiras com a 

representação ao nível da compartimentação da paisagem (bordaduras das vinhas). No 

primeiro caso a vinha encontra-se “muito compartimentada, de complexo desenho, 

delimitado de bordaduras de oliveira, amendoeira ou árvores de fruta (ELA-ITI-DV sd.). 

Contudo é no Douro Superior que as oliveiras (bem como as amendoeiras) adquirem maior 

notoriedade. Não se pode separar a vinha e a cultura do vinho da paisagem duriense, na 
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medida em que a vitivinicultura faz parte da história do território pois foi a sabedoria e a 

tenacidade do homem que permitiu que a vinha dominasse esta paisagem duriense, mesmo 

que o seu padrão seja pontuado por outras culturas agrícolas (Imagem 11). 

Para além da vinha, outras culturas como os citrinos, as oliveiras e as amendoeiras têm 

uma ocupação significativa na compartimentação da paisagem no Baixo e Cima Corgo. De 

acordo com Ribeiro (2001) os citrinos surgem mais nas zonas das “várzeas do rio Douro e 

alguns dos seus afluentes junto à foz” e outras culturas de pomares (como cerejeiras, 

macieiras, etc.) adquirem alguma expressão “na zona de transição para as terras altas”. 

 

  

3.4.1. As vinhas 

A vinha e o vinho têm sido ao longo dos tempos o sustentáculo de toda uma região, que 

sobrevive graças à força que a vitivinicultura exerce sobre as dinâmicas socioculturais 

durienses. A paisagem foi trabalhada ao longo dos séculos, aproveitando a sabedoria 

adquirida ao longo de sucessivas gerações, que conseguiram transformá-la numa “imensa 

escultura de encostas armadas” (Andresen 2006). Efetivamente partiu do homem a iniciativa 

de moldar esta paisagem “transformando (…) os matagais que cobriam as vertentes do 

Douro nos vinhedos onde se produz o Porto” (Ribeiro 1945). 

Observando as sub-regiões da RDD, verifica-se que a vinha tem maior predomínio no 

Baixo Corgo (cerca de 30% do território), ao passo que no Cima Corgo a vinha atinge 10% 

Imagem 11: Ocupação cultural dos solos (Fonte: FRAH 2000). 
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da sua área. No Douro Superior abrange, apenas 5% do território (Moura 2011). Segundo 

Fauvrelle (1999) é no Baixo Corgo que existe maior concentração de vinhas, em parte 

devido à maior qualidade dos solos e também à maior humidade. Nesta sub-região as 

videiras apresentam videiras com formas de condução mais longas (ramadas), e o seu vinho 

possui menor teor alcoólico, enquanto no Douro Superior a vinha adquire um porte mais 

baixo e o vinho máxima graduação (Moura 2011). 

A paisagem vitícola duriense é “uma arquitetura complexa, onde se misturam diferentes 

técnicas de organização do terreno” (Aguiar 2002), em que a vinha assume especial 

preponderância, não só como esteio económico bem como no próprio desenho da 

paisagem. É um testemunho de diversas épocas da história de um povo, evoluindo em 

consonância com o aparecimento de novos métodos de trabalhar a terra e tecnologias 

capazes de alterá-la em função das suas vontade, sem esquecer toda a herança e legado 

multicultural consolidado ao longo de séculos. É esta capacidade inventiva e dinâmica do 

homem na transformação das encostas que se vai dispor a seguir, nomeadamente, quanto 

às tipologias de armação dos vinhedos (Imagem 12). 

 

Imagem 12: Tipos de implantação de vinha na RDD (Fonte: Fauvrelle 1999 – Adaptado). 

 

Uma das problemáticas que tem vindo a ser estudada e experimentada é tentar encontrar 

a melhor solução para a armação do terreno, que permita otimizar a produção, minimizando 

outros problemas, nomeadamente, aqueles relacionados com a qualidade ambiental e 
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paisagística. Durante a história deste território encontra-se um acontecimento que marca 

profundamente a evolução desta paisagem. Fala-se da epidemia da filoxera, que separa 

dois períodos que se definem como sendo: pré-filoxera e pós-filoxera. Seguidamente, vai-se 

explicitar quais as soluções mais utilizadas durante esses períodos. 

 

I. Período Pré – Filoxérico 

a. Socalcos 

Antes da praga da filoxera, a armação do terreno consistia naquilo que se designa por 

socalcos ou geios21, ou seja, na construção de muros de pedra posta (designados por 

calços).  

Estes muros com aproximadamente 50 cm de largura (Pedrosa et al 2004) retêm o solo, 

com terraços horizontais e estreitos (geralmente com uma ou duas linhas de plantação de 

vinha não aramada), dispostos em socalcos e acompanhando as curvas de nível (Fauvrelle 

2007). Os acessos eram feitos através de escadas embutidas ou encastradas nos muros o 

que possibilitava o deslocamento de pessoas e animais (Sousa et al 2007) e a densidade de 

plantação não ultrapassava as 5000 plantas/ha (Pedrosa et al 2004).  

Uma das características interessantes desta solução era otimizar a gestão do espaço, 

pois os muros dos socalcos apresentavam buracos (pilheiros) que permitiam, não só o 

escoamento de água, mas também, a plantação de videiras (Sousa et al 2007), 

possibilitando utilizar os geios para plantar outras culturas, como cereais (Andresen 2006, 

Fauvrelle 2007) - Imagem13. 

 
 

Imagem 13: O serpentear dos socalcos pré-filoxéricos confere um desenho curvilíneo e harmonioso 

às encostas – Casais do Douro (São João da Pesqueira). 

Esta forma de armação foi uma das que obteve melhores resultados, na medida em que 

                                                

21 Terreno entre dois muros onde se planta o bacelo. 
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os muros de pedra, para além de diminuírem os riscos de erosão permitem a drenagem das 

águas de escorrência e impedem a proliferação de infestantes nos taludes22, evitando 

perdas excessivas de água por evaporação (Almeida cit por Pedrosa et al 2004). Para além 

disso, “apesar de alterar profundamente o perfil da vertente, não modificava excessivamente 

o declive geral da mesma” (Pedrosa et al 2004). 

De acordo com os estudos elaborados no âmbito da Plataforma de Inventário do Alto 

Douro Vinhateiro (Rodrigues 2012) apenas uma parte da área total de vinhas pré-filoxéricas 

da RDD se localiza no ADV (206,4ha de 996,8ha).  

Efetivamente existiu uma diminuição de cerca de 1,6% da área ocupada por parcelas pré-

filoxéricas quando comparados com os estudos elaborados para o PIOT-ADV. É, ainda, 

possível observar que cerca de 84,93% das parcelas se localizam no Cima Corgo ao passo 

que é no Douro Superior que existe menor área de parcelas com este sistema (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados da classificação de vinhas no sistema pré-filoxérico para a RDD e ADV. 

(Fonte: Rodrigues 2012 – adaptado). 

 

b. Mortórios 

Com o ataque da filoxera, muitas destas vinhas foram destruídas, e para repor vinha 

saudável no local, foi necessário recorrer a um bacelo resistente, o «americano»23, 

enxertado com variedades autóctones.  

Algumas destes espaços foram ocupadas por diferentes culturas (essencialmente olival) 

mantendo o desenho original enquanto outras foram abandonadas, ficando estes terraços 

cobertos por vegetação espontânea (como estevas, giestas, urzes, rosmaninho, cornalheira 

entre outras), e que acompanham a sinuosidade das curvas de nível denominados por 

mortórios. António Barreto (1993) referiu-se aos mortórios como “chaga antiga e permanente 

cicatriz do Douro” (Imagem 14).  

 

  

                                                

22 Este ponto parece demasiadamente exagerado, na medida que dificilmente os muros poderão impedir o surgi mento 

das plantas invasoras. Entende-se que poderão contribuir para um maior controlo sobre as infestantes. 
23 «Americano» é o nome que vulgarmente designa o porta-enxerto de espécies americanas resistentes à filoxera.  

 Área (ha) Nº parcelas Área/ parcela % área % parcelas 

Região Demarcada do Douro 
Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 

996,76 
110,58 

775,15 

111,03 

2036 
222 

1649 

165 

0,49 
0,50 

0,47 

0,67 

 
11,09% 

77,77% 

11,14% 

 

10,90% 

80,99% 

8,10% 

Alto Douro Vinhateiro (UNESCO) 
Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 

206,44 
16,88 

178,90 

10,67 

272 
32 

231 

9 

0,76 
0,53 

0,77 

1,19 

 
8,18% 

86,72% 

5,17% 

 

11,76% 

84,93% 

3,3% 
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0,15%

17,55%

0,59%

40,20% 41,51%

0,34%

12,46%

0,76%

20,51%

65,93%

Subarbustivo e/ou
Herbáceo

Matos
Mediterrânicos

Outros matos e
matagais

Bosque Pomares (Olival e
Amendoal )

% Área (ha) % Nº parcelas

 

 

Os estudos efetuados para a Plataforma do Inventário do Alto Douro Vinhateiro 

(Rodrigues 2012) permitem verificar que a área total de mortórios atinge os 3811,4 ha, 

sendo que o maior número de parcelas está presente no Cima Corgo, ao passo que é no 

Douro Superior que existem menos mortórios. (Tabela 3). Este acontecimento é explicado 

pela abertura mais tardia do Cachão da Valeira, como já fora enunciado. 

Tabela 3: Resultado de área e nº de parcelas listadas de mortório no ADV  

(Fonte: Rodrigues 2012 – adaptado) 

 

Como anteriormente referido, os mortórios podem sofrer diferentes tipos de ocupações 

como fora evidenciado pelo gráfico seguinte (Gráfico 1). É de salientar a predominância dos 

olivais e pomares e também a presença dos bosques e matagais (Rodrigues 2012). 

Gráfico 1: Percentagem de área e nº de parcelas por classe de ocupação atual de mortórios. 

 (Fonte: Rodrigues 2012 – Adaptado).  

 Área (ha) Nº parcelas Área/ parcela % área % parcelas 

Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 

Total 

687,29 

2680,73 

44,40 

3811,42 

291 

1042 

120 

1453 

2,36 

2,57 

3,70 

2,62 

18,03% 

70,33% 

11,63% 

 

20,03% 

71,71% 

8,26% 

Imagem 14: Os mortórios para além da sua dimensão histórica e paisagística constituem um banco 

genético florístico e faunístico da paisagem duriense. 
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II. Período Pós-Filoxérico 

A filoxera exigiu uma mudança na viticultura tradicional, já que o «americano» impõe uma 

surriba mais profunda. Para além disso, houve um fluxo emigratório pós-filoxera que 

conduziu á necessidade duma otimização dos meios por forma a melhorar a produção, que 

levou, consequentemente, a uma alteração na paisagem do ADV (Fauvrelle 2007). 

a. Terraços Pós-Filoxéricos 

No período subsequente à filoxera, a paisagem caracteriza-se pelos muros altos e em 

menor número, “desenhados segundo um traçado em linhas quebradas” (Aguiar et al 2001). 

Enquanto as técnicas anteriores permitiam um desenho da paisagem harmonioso que 

acompanhava as curvas de nível, nesta a paisagem adquire contornos retilíneos conferidos 

pelos muros fortes e altos que permitiam a sustentação de mais terra bem como a 

diminuição do declive (Fauvrelle 2007), sem contudo perder horizontalidade, que se trata de 

uma característica relevante desta paisagem (Imagem 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Esta armação do terreno tem uma maior expressão no Baixo Corgo e no Cima Corgo 

(FRAH 2000), adotou um sistema de muros de pedra mais largos, com maior espaçamento 

entre muros, de terraços inclinados. Esta opção permitia maior capacidade de plantação, 

quatro ou mais fiadas de videiras correspondendo a uma densidade de plantação de 6000 – 

6600 plantas/ha (Lourenço-Gomes & Rebelo 2012) e ainda a utilização da força animal para 

lavrar a terra. É a chamada vinha tradicional ou a eito que como aspeto positivo apresentava 

o combate à erosão no período invernal “permitindo também o escoamento da água em 

excesso através das pedras e reservando a água necessária para os períodos mais secos” 

(Fauvrelle 1999). 

Geralmente os acessos eram caiados com cal branca “para identificar a sua localização 

ao longo das íngremes encostas vitícolas” (Sousa et al 2007) e os terraços estavam 

Imagem 15: Os socalcos retiram à paisagem um pouco do desenho orgânico, conferindo-lhe um 

caráter mais retilíneo sem perder a horizontalidade. 
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conectados através de rampas ou escadas que podiam estra embutidas na parede, ou 

então, as escadas podiam ser do tipo escada salta-cão, que consiste em lajes salientes do 

muro, que formará um degrau da escada (Fauvrelle 2007). 

b. Patamares 

Nas décadas de 1960 e 1970, alargou-se a mecanização dos processos de 

transformação das encostas, surgindo “novas formas e diferentes leituras da paisagem do 

Douro e também alguns problemas de equilíbrio na utilização do solo” (Fauvrelle 2007). A 

mesma autora refere que uma das técnicas utilizadas na época é designada de patamares, 

exibindo taludes de terra comportando duas fiadas de vinha aramada por patamar no caso 

dos patamares largos ou apenas uma fiada no caso dos patamares estreitos (Imagem 16). 

 

       A                                                            B 

  

 

 

 

 

 

              

              C                                                           D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto permite a passagem de tratores que auxiliam nas diversas operações culturais. De 

referir que a altura dos taludes varia consoante o declive natural da encosta. A paisagem 

adquire um desenho que segue o desenho das curvas de nível mas que deve ser evitada 

em declives superiores a 40%. Na década de 1980 ocorreu a generalização dos patamares 

de duas linhas de plantação: as plataformas, apresentando uma largura média de 4m, 

atingiam densidades de plantação mais reduzida (menos 3500 plantas/ha) e verificava-se 

Imagem 16: A variedade de patamares reflete a busca por um sistema melhor adaptado às 

necessidades da mecanização.  

A e B – Patamares de uma linha. C e D – Patamares de duas linhas. 
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“alguma heterogeneidade no desenvolvimento vegetativo da linha exterior e interior do 

patamar” (Sousa et al 2007). 

Esta tipologia implica a alteração substancial do perfil da vertente, bem como dos muros, 

o que influi na tendência para a existência de escorrimento superficial e ravinamentos. Desta 

maneira urge em encontrar novas formas de armação que mantenham o equilíbrio das 

vertentes. 

c. Vinha ao alto 

Na década seguinte (1980) surge a armação tipo vinha ao alto (Imagem 17) que 

corresponde à plantação dos bardos de videiras ao longo do maior declive, que chegam a 

ter plantação superiores a 4000 plantas/ha, com “alinhamentos e compassos regulares ou 

corrigidos por linhas mancas24” (Sousa et al 2007). 

 

 

 

 

 

 

Os mesmos autores (2007) referiam que este sistema procurava atingir níveis de 

cobertura vegetal similares aos das vinhas tradicionais, e a maior parte destas vinhas se 

encontravam naquela época em encostas com declives dominantes superiores a 40% o que 

dificultava a mecanização das vinhas, prejudicando a sustentabilidade da produção. A vinha 

ao alto tem a limitação de só ser possível até uma dado limite de declive, daí que tenha 

maior representatividade no Cima Corgo e, também, no Douro Superior (Andresen 2006). 

 

d. Sem armação do terreno 

Onde as condições se tornam favoráveis (zonas mais férteis e declives menores, como é 

o caso do planalto de Favaios), surgem as plantações sem armação do terreno seguindo a 

orientação das curvas de nível, o que por si só implica uma maior conservação do solo. 

Podem alcançar densidades de plantação superiores a 6000 plantas/ha, constituindo 

                                                

24 Linha de videiras (bardo) mais curta relativamente à configuração geral do vinhedo. 

Imagem 17: A vinha ao alto: à esquerda, na Foz do Rio Tua, e è direita junto perto do Pinhão. 
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“manchas de vinha continuas, com oliveiras, na bordadura, delimitando a propriedade 

rústica” (Sousa et al 2007) – Imagem 18. 

  

Pelo facto de acontecer, geralmente, em situações de menor declive, este sistema de 

vinha surge em maior número no Douro Superior, e é, praticamente, inexistente no Baixo 

Corgo, assumindo-se o Cima Corgo como uma zona de transição (FRAH 2000). 

e. Micropatamares 

Solução, relativamente, recente que surge em grande medida, como resposta ao impacte 

visual dos taludes de terra e aos custos dos seus tratamentos, e consiste na armação do 

terreno por uma abertura de uma “pequena plataforma horizontal, transversal ao declive, até 

um metro de largura, estabelecida no espaço entre linhas, ficando as videiras instaladas no 

talude à cota original do terreno” (Aguiar et al 2001) – Imagem 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 19: Plantação do americano em micropatamares recém-construídos – Quinta da Climeia 

(Cabêda-Alijó). 

Imagem 18: A vinha sem armação do terreno – Castedo (Alijó). 
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3.4.2. Os Olivais 

O azeite é um produto de excelência e desde muito cedo marcou presença na vida da 

região, não fosse um produto intrinsecamente ligado às culturas mediterrânicas, daí que de 

acordo com Aguiar et al (2001), se trate da segunda cultura mais importante no ADV, e que 

se encontra, sobretudo, instalada em mortórios (consultar Gráfico 1, página 42).  

Os olivais destacam-se na paisagem, dispostos de maneiras distintas conferindo à 

paisagem um padrão único. Como já se referiu, anteriormente, as antigas vinhas pré-

filoxéricas abandonadas, podem ter sido recolonizadas por oliveiras. Para além destas 

disposições podem-se encontrar os olivais estabelecidos sem armação do terreno, ou seja, 

em manchas mais ou menos contínuas e regulares, geralmente nos limites dos vinhedos e, 

ainda, algumas parcelas instaladas em patamares de terra. Esta variedade existente ao 

nível dos olivais contribui, largamente, para a compartimentação da paisagem, bem como 

para a diversidade paisagística e ecológica (Ribeiro 2006). 

Deste facto emerge a preocupação do homem em saber aproveitar da melhor forma o 

território usufruindo daquilo que já havia construído. As oliveiras em bordaduras das vinhas 

surgem em grande medida no Baixo e Cima Corgo, funcionando como delimitadores das 

propriedades, e também como um meio de subsistência extraordinário das populações, que 

encontram no azeite, alimento e rendimento económico extras (Imagem 20). 

 

Imagem 20: São observáveis na paisagem olivais com diferentes configurações. 

 

3.4.3. Outras culturas 

Os trabalhos realizados no âmbito do PIOT-ADV (Aguiar et al 2001) referem que a vinha 

domina a paisagem, sendo seguida pela presença do olival. Para além destas culturas, 

outras pontuam a paisagem, conferindo-lhe uma diversidade assinalável do ponto de vista 

cultural e paisagístico; destaca-se o amendoal muito comum no Douro Superior que dá à 
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paisagem um colorido sazonal muito especial sendo um polo turístico de especial atração.  

Existem, também, os laranjais plantados, geralmente, na margem direita do rio Douro, 

sendo que surgem outras práticas agrícolas de relevo, nomeadamente a produção de figo 

do Douro ou da cereja, bem como a presença de hortas, sobretudo junto de linhas de água 

(Aguiar et al 2001) – Imagem 21. 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo trabalho (2000) é referido que os espaços naturais (matos e matas) ocupam 

cerca de 28,71% do território ao passo que os povoamentos florestais de pinhal e eucaliptal 

correspondem a 6,11% do total da área do ADV. As outras culturas referidas, como as 

hortas ou os laranjais, ocupam cerca de 3% do ADV enquanto a área de amendoal tem 

pouca expressão no ADV. 

 

3.5. Património cultural 

A miscelânea de culturas cede à paisagem uma realidade única. Os elementos culturais 

marcam a paisagem, que em conjunto com os restante componentes formam um padrão de 

valor inegável (Imagem 22). 

 

  

Imagem 21: Hortas plantadas em pequenos socalcos junto ao rio Douro (à esquerda) e pomar de 

laranjeiras nas imediações da aldeia de Covelinhas (à direita). 

Imagem 22: O padrão da paisagem é constituído por uma panóplia de elementos culturais. 
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a. Povoados 

A apropriação do território por parte das populações é influenciada pelas condições no 

território, daí que existam diferenças entre a apropriação do espaço dentro do ADV. 

Conforme enunciado por Aguiar et al (2001), “os povoados do ADV são simultaneamente, os 

centros nevrálgicos da vida da região e um dos elos mais sensíveis e expostos às 

contingências que a afetam”. 

É possível vislumbrar pontualmente “as aldeias compactas, concentradas, geralmente, 

nos altos” (Barreto 1993), pois a proximidade ao rio significava efemeridade e, assim, ainda 

se preservam os terrenos mais ricos para a produção do vinho. 

O casario, predominantemente, de cor branca dispõe-se numa malha densa, onde se 

destaca a igreja, sobressaindo na paisagem, e onde a arquitetura vernacular (apesar de 

recentemente desvirtuada) assume uma posição de especial importância. Outras aldeias 

«descem nas encostas» e dispõem-se junto ao rio Douro, assumindo uma relação de 

dependência com o rio, na medida que assumiram grande importância como apoio ao 

trânsito fluvial (FRAH 2000) – Imagem 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Quintas  

As Quintas são um elemento fundamental na produção vitivinícola e uma entidade ligada 

à ruralidade que congrega a habitação e a atividade agrícola, principalmente a vinha, tendo, 

normalmente, uma área destinada a jardim, hortas e pomares (Aguiar et al 2001), 

constituindo um “contínuo de vinhas que majestaticamente sobem as encostas”, e assumem 

especial relevância no Cima Corgo e no Douro Superior (FRAH 2000) – Imagem 24. 

A diferente dispersão das Quintas pelo ADV deve-se a razões históricas que derivam da 

abertura, mais tardia, das zonas mais a montante à prática intensiva da vinha e também 

devido à distância que aquelas regiões aos pontos comerciais, de tal modo que Fauvrelle 

(1999) diz que devem ser percebidas como “um testemunho vivo de uma realidade agrária 

Imagem 23: As aldeias pontuam a paisagem ao longo das encostas – Vale de Mendiz, longe do rio (à 

esquerda) e Covelinhas, junto ao rio Douro (à direita). 
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(…) que deve ser encarada como um documento histórico” devido à importância dos valores 

culturais e de memória que representa, e que desse modo devem ser alvo de especial 

atenção conservacionista, nomeadamente por parte das entidades particulares possuidoras 

das Quintas, que deverão agir de forma concertada com os interesses da própria região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. O sagrado na paisagem 

O homem duriense estabeleceu, precocemente, uma relação profunda com a terra, que 

se traduz na religiosidade popular, intrinsecamente ligada com a devoção aos santos 

protetores da vinha e das suas gentes; suplicavam ajuda nas colheitas, nos trabalhos da 

vindima e proteção contra os perigos afetos ao rio. Apesar de não existirem grandes igrejas 

ou santuários, a paisagem é pontuado por várias construções religiosas, nomeadamente 

capelas e pequenos santuários localizados nos pontos mais altos ou junto às grandes 

Quintas. Também aparecem os mosteiros, muito importantes no desenvolvimento da 

viticultura duriense, nomeadamente os mosteiros filiados à Ordem de Cister, que apostaram 

no desenvolvimento e explorações agrícolas e Quintas (FRAH 2000) – Imagem 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 24: A arquitetura das Quintas impõem-se na paisagem como um elemento distinto, e 

indispensável para a as dinâmicas socioeconómicas das populações. 

Imagem 25: A mesma capela em ambas fotografias para evidenciar o seu enquadramento no «alto do 

monte», mas com vista para o rio Douro. 
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Existem romarias e procissões a muitos destes lugares sagrados, mantendo algumas 

destas tradições uma profunda conexão com a realidade pagã dos seus antepassados. 

Sendo o rio fonte de doenças as pessoas invocavam o sobrenatural para obter proteção. 

Também a navegação do rio era sinal de perigo, daí que alguns locais sagrados se 

encontrem em locais junto deste (FRAH 2000). 

d. Os muros de xisto 

Os muros de xisto são a referência mais importante na paisagem, pois simbolizam todo o 

trabalho que esteve subjacente na sua construção, de modo a que se pudessem transformar 

as encostas. Construídos pedra a pedra, permitiram formar as condições necessárias para 

plantar as videiras, constituindo um “conjunto tão notável não só pela extensão, mas 

também pela mestria com que estão construídos” (FRAH 2000).  

De facto dominam e dão importância a uma paisagem, demonstrando que “por ali andou 

a mão do homem, constituindo os socalcos e os muros de suporte com xisto arrancado do 

chão” (Barreto 1993) – Imagem 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Classificação pela UNESCO e PIOT-ADV 

A Candidatura a Património Mundial (liderada pela Fundação Rei Afonso Henriques) 

procurava estabelecer um compromisso que visava a proteção e salvaguarda da 

paisagem do Alto Douro, ambicionando com isso a perpetuação desse património às 

futuras gerações, de modo a não se incorrer no risco de se perder irremediavelmente. 

Almejava o funcionamento articulado e ponderado de diversas entidades, que 

conjuntamente com as comunidades estabelecessem uma ligação forte que possibilitava 

tais objetivos. 

  

Imagem 26: Muros de xisto: permitem segurar terras e redesenhar a paisagem duriense. 
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O ADV passou a fazer parte da Lista do Património Mundial da Unesco em dezembro de 

2001, tendo sido classificada como paisagem cultural e evolutiva na medida em que é 

“testemunho de uma tradição cultural antiga, e, simultaneamente, de uma civilização viva, 

centrada na vitivinicultura de qualidade, desenvolvida em condições difíceis” (Aguiar 2002). 

Foram conduzidos diversos estudos multidisciplinares de caracterização paisagística 

ambicionando “delimitar uma mancha representativa de toda a RDD” (idem) que engloba de 

“forma ímpar, a natureza monumental do vale do rio Douro, feito de encostas íngremes e solos 

pobres e acidentados, com a ação ancestral e contínua do Homem, adaptando o espaço às 

necessidades de tipo mediterrâneo que a região suporta” (ELA-ADV sd.).  

Para Aguiar, Andresen e Curado (2004) as características excecionais do Alto Douro 

como paisagem cultural conferem um forte potencial para a produção sustentável, tanto em 

termos de produção de vinho como em termos do turismo e lazer cultural. Entendem que 

esta paisagem não deve estar irremediavelmente condenada a perecer sobre a ameaça 

tecnológica e empresarial. É neste contexto que surge a Candidatura a Património Mundial, 

suportada, essencialmente, nos seguintes parâmetros justificativos: 

i. No carácter único da relação estabelecida entre o homem com uma situação de 

escassez de água e solo, acompanhando um território demasiadamente acidentado; 

ii. Na sabedoria do homem sobre as culturas mediterrânicas e da sua adaptação às 

situações adversas encontradas, destacando-se claramente a cultura da vinha; 

iii. Na diversidade e riqueza da arquitetura vernacular. 

Na candidatura a património mundial foi exigido pela UNESCO a apresentação de um 

plano de gestão e salvaguarda do território, resultando dessas exigências o PIOT- ADV, 

cujas orientações estratégicas são publicadas em Resolução do Conselho de Ministros 

nº150/2003, de 22 de setembro. Este plano corresponde a um instrumento de 

desenvolvimento territorial, de ordenamento do território e gestão da paisagem que 

apresenta as indicações e orientações aos municípios que fazem parte (13 conselhos 

constituintes do ADV), fornecendo ainda apoio técnico através do Gabinete Técnico 

Intermunicipal (Carvalho, Coimbra, Pádua, Sousa & Tavares 2010). De acordo com 

Andresen e Curado (2003) deve ser compreendido com uma ferramenta de planeamento de 

grande escala que deverá ser aplicado ao nível dos planos diretores municipais locais. 

O PIOT-ADV possibilita para além da proteção e salvaguarda do património também 

acautelar as próprias dinâmicas socioeconómicas, apoiando e viabilizando a atividade 

agrícola (especialmente vitícola), numa perspetiva de manutenção do caráter histórico da 

paisagem. As ações previstas englobam o incentivo à manutenção/requalificação da 

paisagem vitícola, a valorização da diversidade do padrão paisagístico, bem como a 

minimização dos impactes visuais (Aguiar et al 2001). Depreende-se que os trabalhos 
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efetuados no âmbito da candidatura incidiram num estudo de caracterização da paisagem, 

que permitiu compreender e descrever a paisagem da RDD como disposta anteriormente. 

Do cruzamento e síntese destes parâmetros foi possível estabelecer cinco unidades de 

paisagem no ADV distribuídas pelos 13 concelhos já referidos (Imagem 27). 

 

Desta carta e do disposto no PIOT-ADV (Aguiar et al 2001) pode-se inferir que registam 

diferenças notáveis no território, sendo que a representação de cada uma delas é a 

seguinte: 

1) Extremadouro  

Abrange os conselhos de Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua e Santa Marta de 

Penaguião, ocupando cerca de 9,3 % da área total do ADV (2287,8ha). É a unidade de 

paisagem mais pequena, constituída em grande parte, por espaços agrícola, ou seja, a 

ocupação do território por áreas naturais é diminuta. Por outro lado a ocupação por 

aglomerados populacionais gira em torno dos 10% do território. 

2) Corgo/ Varosa 

Abrange os concelhos de Armamar, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião 

e Vila Real. Ocupa, aproximadamente, 2779,8ha (11,3% da área total) e caracteriza-se pelo 

seu carater, essencialmente agrícola. Com a presença de aglomerados populacionais a 

rondar os 6%; tal como a unidade de paisagem anterior, a presença de olivicultura é 

reduzida, estando muito dependente das culturas de oliveiras em bordaduras. No entanto, 

distancia-se da anterior pela presença significativa de matos – 20%. 

Imagem 27: Unidades da paisagem e divisão administrativa  

(Fonte: Aguiar et al 2001). 
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3) Ceira/ Távora  

Abrange os concelhos de Armamar, Peso da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira e 

Tabuaço e tem uma extensão de 5313,6ha (cerca de 21,6 %). Com elevada dominância dos 

espaços naturais (na ordem dos 72%) e de matos (20%), caracteriza-se pelos poucos 

aglomerados populacionais no território (1,6%). Sobressaem para além da vinha, o solo 

ocupado, maioritariamente por espaços naturais, matas e florestas (Imagem 28). 

 

 

Com pouca incidência de aglomerados populacionais, salienta-se a importância das 

populações mais ribeirinhas (como Covelinhas e Folgosa) na relação que tiveram com o 

trânsito fluvial. Mesmo predominando as vinhas, são observáveis aspetos interessantes para 

o desenho da paisagem, nomeadamente a presença pontual de árvores de fruto e da 

situação das oliveiras, essencialmente, em bordadura das vinhas (Imagem 29). 

4) Pinhão/ Torto  

Encerra os Concelhos do Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira e 

Tabuaço, representando cerca de 32,3% da área do ADV (7945,8ha), a maior das cinco 

unidades de paisagem. Revela uma posição intermédia quanto à presença de espaços 

Imagem 28: Fotografia panorâmica abrangendo parcialmente a unidade de paisagem Ceira/ Távora 

(junto à foz do rio Têdo). 

Imagem 29: Localização de aglomerados em cotas baixas, mais próximos do rio; nota-se a presença 

de pequenos pomares e de bordaduras de oliveiras – Covelinhas (Peso da Régua). 
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naturais (33,2%) e cerca de 3,5% da área ocupada por aglomerados populacionais (280ha).  

Possui a maior área de espaços agrícolas (aproximadamente 5000ha), em que 40% da 

vinha do ADV se situa nesta unidade de paisagem. Para além disso, revela especial 

incidência de olival e os matos atingem uma ocupação a rondar os 20% (Imagem 30). 

 

 

A vinha assume um mosaico impar de terraços pré-filoxéricos e pós-filoxéricos que se 

dispõem lado a lado com as novas armações do terreno. Muito devido à dinâmica ligada ao 

vinho, se entende que exista por aqui uma grande concentração de aglomerados 

populacionais As quintas são de maiores dimensões, e as aldeias e os povoados «sobem» 

pelas nas encostas; porém, existem casos particulares de povoados cuja relação com o rio 

os obrigou a uma maior proximidade, como o Pinhão, muito importante na história e 

dinamismo da região (Imagem 31). 

 

Imagem 31: É possível observar a localização privilegiada do Pinhão e de outras aldeias a cotas mais 

elevadas (Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas). 

5) Tua/Sabor 

Esta unidade de paisagem (a mais extensa) alcança os concelhos de Carrazeda de 

Ansiães, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, ocupando 

cerca de 25,6% da área total do ADV. É, essencialmente, constituída por espaços naturais 

(62 %), denotam reduzida ocupação humana (cerca de 0,9 %), contudo apresenta a maior 

incidência de olivais, e uma ocupação por matos e florestas na ordem dos 20%.

Imagem 30: Fotografias panorâmica abrangendo parcialmente a unidade de paisagem Pinhão/ Torto 

(perto do Pinhão). 
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4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

4.1. Área de estudo e objetivos 

A área de estudo insere-se dentro dos limites do ADV, constituindo uma pequena fração 

da área total do ADV, abrangendo, parcialmente, os vales do rio Douro e do rio Pinhão. De 

grosso modo corresponde à área da margem direita do rio Douro e do rio Pinhão, 

compreendida entre a barragem de Bagaúste (Peso da Régua), a vila do Pinhão e parte do 

vale do rio Pinhão, desde a sua foz até, sensivelmente, Paradelinha (Sabrosa) - Imagem 32. 

Esta área é coincidente com a hemibacia visual definida pelo canal de observação do rio 

Douro e do rio Pinhão. 

 
 

Imagem 32: Definição da área em estudo. 

Com a atual investigação procura-se elaborar o mapeamento da qualidade visual da 

paisagem da área de estudo estabelecida. Para alcançar este objetivo é necessário definir 

uma metodologia adequada à realidade duriense, e que reúna de forma concertada as 

componentes objetivas da paisagem e as preferências dos observadores, obtidas através da 

avaliação de panoramas. 

A metodologia adotada deverá possibilitar a obtenção dos índices de qualidade visual 

da paisagem, de forma analítica, e estabelecer as bases para alargar o estudo à restante 

área do território duriense. Esta abordagem deverá ser capaz de discernir as variações 

existentes no caráter da paisagem do ADV. O intuito final deste trabalho consiste em propor 

medidas de ação sobre a paisagem numa ótica de promoção de um desenvolvimento 

sustentável, por forma a aumentar os níveis qualitativos da paisagem. 

4.2. Metodologia 

O desenvolvimento desta dissertação estipula quatro fases distintas: recolha de dados, 

avaliação, análise e aplicação do conhecimento, e baseia-se na metodologia (devidamente 

adaptada) desenvolvida por Andrew Lothian nos estudos efetuados para a avaliação e 

mapeamento da qualidade estética da paisagem australiana, nomeadamente, para a costa 
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Levantamento Fotográfico 

Classificação em Unidades de Paisagem 

Seleção de Fotografias  

Preparação e Implementação dos 

questionários 

Identificação e Pontuação dos fatores 

da paisagem 

Análise dos resultados dos questionários 

Desenvolvimento do modelo preditivo 

Mapeamento da Qualidade visual da 

Paisagem 

do sul da Austrália (Lothian 2000 e 2005a), para a região vinhateira da Barossa (Lothian 

2005b) e para a paisagem montanhosa de Flinders Ranges (Lothian 2009) entre outras 

investigações- Imagem 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       

 

 

                               

  

 

 

 

 

  

Imagem 33: Metodologia aplicada por Andrew Lothian nos estudos de avaliação e mapeamento da 

qualidade visual da paisagem no Sul da Austrália (Lothian 2000 - Adaptado) 
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4.2.1. Recolha de dados 

 Revisão Bibliográfica 

Esta investigação começou com um trabalho de revisão bibliográfica que permitiu 

aumentar o conhecimento sobre as idiossincrasias e variações do carácter da paisagem. 

Recorreu-se a várias fontes, reunindo-se um conjunto de informação – livros, artigos 

científicos, jornais, sítios de internet, mapas, etc. - que permitiram o desenvolvimento desta 

investigação. Existiu, ainda, a preocupação em encontrar fontes fiáveis, mais do que uma 

vez validadas, principalmente quando se recorreu à internet para a sua obtenção. 

 Levantamento fotográfico 

i. Princípios 

O levantamento fotográfico foi feito com consciência de que seria, praticamente, 

impossível efetuar uma cobertura integral a toda a área do ADV. Optou-se por abranger 

parcialmente, as unidades de paisagem Ceira/Távora e Pinhão/Torto, fotografando a área 

disposta anteriormente (Imagem 32, página 58). Este processo requereu especial atenção 

para que não se desviasse dos propósitos do trabalho, respeitando os seguintes 

princípios25: 

1) Princípio da equivalência: duas fotografias semelhantes de uma paisagem devem 

obter classificações semelhantes; 

2) Princípio da representatividade: as fotografias devem representar a diversidade 

das paisagens e as variações dentro delas;  

3) Princípio da complexidade: as fotografias devem refletir a complexidade da 

paisagem; 

4) Princípio da tipicidade: as fotografias são selecionadas de maneira que represente, 

uma determinada paisagem; 

5) Princípio da simplicidade: as paisagens são fotografadas de modo a conter o 

mínimo de componentes possíveis. 

ii. Seleção dos pontos fotográficos 

Realizaram-se algumas viagens exploratórias para aprofundar o conhecimento da área 

em estudo, identificando-se alguns locais que permitiam que se fizesse o levantamento 

fotográfico convenientemente, ou seja, os pontos selecionados possibilitavam: parar e sair 

do veículo em perfeita segurança (afastado dos perigos afetos ao trânsito local), e obter 

                                                

25 Os princípios são apresentados por Lothian (2000) como necessários para a obtenção de uma correta avaliação da 

qualidade visual da paisagem, assente em avaliações recorrendo ao uso de fotografias evitando a s visitas de campo. 
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fotografias claras e objetivas da paisagem. 

Tratando-se de uma zona de quintas e prédios particulares, o acesso era na maioria das 

vezes restrito, bem como com acessos muito íngremes e difíceis. Por isto, a escolha dos 

locais de fotografia incidiu sobre pontos nas imediações de estradas nacionais, 

nomeadamente a N222, N323 e N 322-3, bem como em troços de carácter municipal 

(Imagem 34). 

iii. Procedimento fotográfico 

As fotografias obtidas devem refletir a qualidade da paisagem e não da fotografia, de 

modo que se estabeleceu um procedimento para o levantamento fotográfico que pretende 

padronizar o máximo possível este processo, minimizando as influências exteriores à 

paisagem.  

Durante as visitas posteriores, efetuou-se o levantamento fotográfico da paisagem 

seguindo o seguinte procedimento26: 

1º Paragem do carro em segurança (nos locais de paragem atrás referidos) e definição 

do ponto a partir do qual se vai fotografar a paisagem (Imagem 35); 

  

                                                

26 As fotografias foram obtidas com uma máquina Fujifilm® FinePix S1600, com resolução de 12 Megapixéis e zoom ótico de 

15x. 

Imagem 34: Localização dos pontos de fotografia 

(Fonte: BingMaps®- adaptado) 
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2º Fotografar a paisagem, num ângulo de 180º, a partir do local estabelecido. Efetuar 

fotografia panorâmica com sobreposição de duas a três fotografias (Opcional); 

3º Observar atentamente a paisagem, identificar e fotografar elementos que 

possibilitem a valorização do trabalho; 

4º Retirar as coordenadas do ponto de fotografia27 e anotar estes dados numa folha de 

Excell; 

Foram realizadas três viagens com a intenção de efetuar o levantamento fotográfico da 

área em estudo, obtendo-se 332 fotografias, distribuídas ao longo de 25 pontos de paragem 

(pontos de fotografia) (Tabela 4). 

Acrescentaram-se fotografias obtidas em outras ocasiões, nomeadamente fotografias 

pertencentes ao acervo pessoal ou tiradas nas primeiras viagens de reconhecimento, que 

numa primeira análise pudessem constituir elementos de interesse para o trabalho.  

Esta base de informação extraordinária é constituída por 46 fotografias que completam o 

conjunto de fotografias, perfazendo um total de 378 fotografias disponíveis para o 

desenvolvimento da investigação (Anexo A).  

Do conjunto de obtido apenas parte será incluída no trabalho, nomeadamente aquelas 

que integrarão o questionário e outras representativas de determinadas características da 

paisagem. 

                                                

27 As coordenadas são fornecidas pelo aparelho de GPS Tomtom® Via LIVE 120. 

Imagem 35: Local selecionado para parar a viatura em segurança. 
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Tabela 4: Fotografias obtidas durante as visitas à região 

 
  

Data/ Localização geográfica Número de fotografias 

2
2
-0

8
-2

0
1
1

 

Adorigo (Tabuaço) 13 

N 41.15764° W7.60654° 13 

Bagaúste (Peso da Régua) 3 

N41.14593° W7.74002° 3 

Casais do Douro (São João da Pesqueira) 4 

N41.168854° W7.547036° 4 

Pinhão (Alijó) 18 

N41.18984° W7.54781° 15 

N41.18746° W7.54224° 3 

Vale de Mendiz (Alijó) 8 

N 41.24065° W 7.52287° 8 

Valença do Douro (Tabuaço) 27 

N41.16690° W7.56093° 
N 41.169485° W7.559105° 

19 
8 

1
4
-0

9
-2

0
1
1

 

Casais do Douro (São João da Pesqueira) 15 

N 41.17868 W 7.55105° 10 

N 41.18287° W 7.54954° 5 

Casal de Loivos (Alijó) 12 

N 41.19868° W 7.53195° 12 

Folgosa (Armamar) 12 

N 41.15143° W 7.68218°  12 

Marmelal (Armamar) 9 

N 41.15794° W 7.64386°  9 

Santo Aleixo (Tabuaço) 9 

N 41.15645° W 7.58566°  9 

Vale de Mendiz (Alijó) 53 

N 41.22076° W 7.52563° 15 

N 41.22965° W 7.52432° 14 

N 41.24065° W 7.52287° 15 

N 41.24312° W 7.52635° 9 

Valença do Douro (Tabuaço) 22 

N 41.16523° W 7.56615°  9 

N 41.16944° W 7.55910° 13 

1
8
-0

9
-2

0
1
1

 

Adorigo (Tabuaço) 45 

N 41.15298° W 7.63731°  9 

N 41.15313° W 7.62888°  20 

N 41.15361° W 7.63256°  16 

Casais do Douro (São João da Pesqueira) 25 

N 41.16678° W 7.53478°  25 

Ervedosa do Douro (São João da Pesqueira) 13 

N 41.17289° W 7.50798°  13 

Santo Adrião (Armamar) 26 

N 41.14989° W 7.6435°  26 

Valença do Douro (Tabuaço) 18 

N 41.16137° W 7.56385°  18 

 

 

332 
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4.2.2. Identificação de unidades visuais da paisagem  

Da síntese dos estudos referentes à candidatura do ADV a Património Mundial, 

identificaram-se as unidades de paisagem supracitadas, sendo que esta investigação se 

cinge, apenas, a duas unidades de paisagem: Ceira/ Távora e Pinhão/ Torto. Contudo, para 

efeitos desta investigação, é necessário fazer uma distinção mais específica para a área em 

estudo. 

Apesar de se reconhecerem aquelas unidades de paisagem como elementos essenciais 

para a compreensão do território, no âmbito desta abordagem identificaram-se as variações 

do carater da paisagem mais proeminentes na área em estudo, apartando-se duas 

unidades visuais distintas (Imagem 36). 

 

Imagem 36: Fotografias panorâmicas da unidade visual da paisagem do vale rio Pinhão (em cima) e 

do vale do rio Douro (em baixo) 

Com este propósito, foi definida a unidade visual da paisagem do vale do rio Douro, 

que coincide com a área compreendida entre a barragem de Bagaúste e a foz do rio Pinhão, 

que é precisamente o local de fronteira para a outra unidade visual da paisagem. A unidade 

visual da paisagem do vale do rio Pinhão abrange a área compreendida entre a vila do 

Pinhão e, grosseiramente, a aldeia de Paradelinha (mais especificamente a paisagem 

observada desde Vale de Mendiz). 

A grande diferença entre estas duas unidades visuais é a presença/ ausência do rio 

Douro na paisagem, e consequentemente, nos panoramas, o que induz diferenças ao nível 

da paisagem. Por isto, abordou-se a área de estudo como constituída por duas unidades 

visuais distintas, apesar da relação de proximidade entre elas (Imagem 37).  
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Imagem 37: Unidades Visuais da paisagem estabelecidas na área de investigação. 

 
4.2.3. Seleção de fotografias 

Foram estabelecidos critérios de seleção de fotografias para integrarem os questionários, 

de modo a que as influências indiretas sobre os inquiridos fossem minimizadas. Estes 

critérios foram referidos por Lothian (2000) sendo que para esta investigação foram 

considerados os seguintes: 

1) Não possuir elementos estranhos à paisagem que possam influenciar a classificação 

dos panoramas, como, postes de eletricidade, automóveis, barcos, gado, pessoas e outras 

intrusões na paisagem (Imagem 38); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagem 38: Elementos estranhos, como barcos e postes de alta tensão, podem influenciar 

(positivamente ou negativamente) a avaliação da qualidade do panorama. 
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2) Obtidas em dias soalheiros, sem nuvens para padronizar as fotografias (céu azul), 

evitando luz lateral e/ou efeitos transitórios da luz atmosférica (e.g. pôr-do-sol) - Imagem 39; 

 

 

 

 

 

 

 

3) Evitar a composição fotográfica para enquadrar uma vista ou condicionar a atenção 

do observador (Imagem 40); 

 

 

 

 

 

 

4) Ter formato horizontal devendo sempre que possível se estender para o horizonte, 

evitar o confinamento das vistas e ser a cores para capturar a totalidade das características 

da paisagem;  

No entanto, devido às especificidades deste trabalho e da área em estudo, é importante 

definir alguns critérios complementares que se somam aos anteriores: 

5) As fotografias devem abranger maioritariamente a margem direita do rio Douro ou do 

vale do rio Pinhão (áreas cuja qualidade visual se pretende avaliar); 

6) Evitar que existam obstáculos num primeiro plano, como maciços arbóreo-arbustivos 

Imagem 39: As nuvens conferem dramatização desnecessária na avaliação, enquanto a luz lateral 

pode influir na visualização do panorama ou criar jogos de sombras que colidem com a avaliação 

da qualidade visual da paisagem. 

Imagem 40: A composição fotográfica pode conduzir a atenção do observador para determinado 

pormenor da paisagem. 
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ou elementos não naturais, como vedações, rails de proteção, etc. (Imagem 41); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) As fotografias selecionadas deverão ter um valor de extensão focal compreendida 

entre os 5 e os 15 mm. Acima deste valor as fotos serão rejeitadas (Imagem 42); 

 

 

 

 

 

 

  

O passo seguinte consiste na observação e ponderação dos panoramas que melhor 

respeitam os critérios atrás descritos. Assim, separaram-se os panoramas válidos para 

integrarem os questionários dos outros que não o são; todavia, estes podem ser importantes 

como demonstrativos de características marcantes da paisagem duriense.  

Inicialmente, foram consideradas 107 fotografias válidas para integrarem os inquéritos, ou 

seja, fotografias que respeitam, satisfatoriamente, os critérios fotográficos estabelecidos 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Fotografias válidas para integrarem os questionários.  

Levantamento da área em 

estudo 

Fotografias do acervo 

fotográfico 

Total de fotografias 

válidas 

102 5 107 

Imagem 41: As fotografias com obstáculos podem retirar a atenção do observador do essencial. 

Imagem 42: Fotografias com elevada extensão focal conduzem a um confinamento do panorama: à 

esquerda com 9mm de extensão focal permite uma observação mais abrangente sobre a paisagem 

do que à direita com 20mm de extensão focal. 
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Dentro das fotografias rejeitadas, estão fotografias que não respeitam todos os critérios 

sugeridos, ou que, porventura, foram obtidas com o intuito de captar pormenores específicos 

da paisagem (Tabela 6). 

1. Efeitos atmosféricos: relacionados com fenómenos atmosféricos, como nuvens ou 

luz solar, podem influenciar as avaliações, na medida que conferem aos panoramas um 

cariz dramático ou desvirtuamento da real qualidade da paisagem; 

2. Elementos estranhos: elementos que influenciam a avaliação dos panoramas, 

como maciços arbóreo-arbustivos ou a presença de estradas e pessoas 

3. Falta de qualidade fotográfica: fotografias desfocadas ou com pouca luminosidade; 

4. Formato Vertical: fotografias com orientação vertical (tipo retrato) são rejeitadas; 

5. Fotografias Compostas: fotografia cujo enquadramento dos seus elementos pode 

conduzir a atenção do observador para determinado local; 

6. Fotografias panorâmicas: panoramas obtidos por sobreposição de 2 ou 3 

fotografias sobre a paisagem; 

7. Pormenores da Paisagem: fotografias que evidenciam elementos importantes da 

paisagem. 

4.2.4. Preparação e implementação dos questionários 

 A amostra das fotografias 

A avaliação recorrendo a fotografias é uma das alternativas à avaliação efetuada in situ, 

sendo a sua inclusão feita em fotoquestionários. Existe a possibilidade de se obterem 

respostas mais objetivas que nas avaliações no campo, pois neste caso, existem fatores 

exteriores à paisagem (sons, cheiros, expectativas, etc.) que podem influenciar as respostas 

dos observadores.  

Na definição do número de panoramas a integrar um trabalho deste género, é necessário 

ter em conta alguns aspetos como: (1) um número excessivo de fotografias pode provocar 

fadiga nos observadores; (2) um número de fotografias reduzido pode não ser, 

suficientemente, representativo do carácter da área em estudo; (3) o facto de a área de 

Tabela 6: Critérios de rejeição das fotografias. 

Critérios de rejeição de fotografias Número de fotografias 

Efeitos atmosféricos 27 
Elementos estranhos 53 
Falta de qualidade fotográfica 17 
Formato Vertical 8 
Fotografia composta 9 
Panorâmica 24 
Pormenores da Paisagem 131 

Total 271 
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Pinhão/ Torto         Pinhão/ Torto 

                               (Referência) 

Ceira/ Távora         Ceira/ Távora  

                                (Referência) 

estudo ser, consideravelmente, reduzida, levou à ponderação do número total de fotografias 

nos inquéritos. Desse modo, entendeu-se que o número total de fotografias para completar 

os questionários não devia ser muito extenso, desde que a representação do caráter da 

paisagem estivesse garantida. Procurou-se que a amostra fotográfica não fosse muito 

grande, pois poderia conduzir a avaliações deficientes, devido ao cansaço nos inquiridos, ou 

porventura, a ser entendido como demasiado extenso, o que desmotivaria os participantes. 

Das 107 fotografias aptas para serem inseridas nos questionários selecionaram-se, 

apenas, os 45 panoramas que melhor respeitassem todos os critérios e que garantissem um 

estudo confiável. A escolha final dos panoramas foi feita após um refinamento dos critérios, 

que permitiu eliminar as fotografias consideradas redundantes, sendo que também foram 

escolhidas aquelas fotografias que respeitavam mais claramente os critérios fotográficos, 

nomeadamente, ao nível de cores, clareza e elementos da paisagem. Para além disso foi 

necessário colocar no estudo algumas fotografias de referência, isto é, fotografias que não 

sendo da área em estudo, possibilitam um alargamento posterior da área de investigação. 

Neste sentido foram introduzidas fotografias das respetivas unidades de paisagem, mas que 

contudo não pertenciam à área em estudo definida. O número de panoramas de cada uma 

das duas unidades de paisagem não deve ser muito distante, sendo que as respetivas 

fotografias de referência devem, também, entre elas cumprir este pressuposto (Gráfico 2 e 

Anexo B) 

Gráfico 2: Número de fotografias por unidade de paisagem em estudo. 

 

 

A análise e interpretação das fotografias da hemibacia-visual definida, e que integram o 

fotoquestionário, permitiram identificar quais as zonas do território abrangidas pelos 

panoramas e aferir a cobertura fotográfica atingida por este conjunto de panoramas (Imagem 

43).  

14 

6 

18 

7 
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Imagem 43: Cobertura fotográfica do território pelos panoramas do questionário.
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 Escala de classificação dos panoramas 

A avaliação dos panoramas, por parte dos observadores, requer a utilização de um 

intervalo de classificação, isto é, de uma escala de valores em que eles deliberam as suas 

preferências através de um valor numérico. Para as especificações desta investigação 

optou-se por um sistema de escala que permitisse uma avaliação mais objetiva e imediata, e 

que refletisse o grau de satisfação que as pessoas têm ao observar um determinado 

panorama28. Escolheu-se um sistema em que cada panorama é acompanhado por uma 

escala 1 a 10 valores, onde só está disponível uma resposta por panorama. Desse modo, 

ao valor 1 corresponde uma ”qualidade visual muito reduzida”, sendo que no oposto, 10 

equivale a uma “qualidade visual da paisagem muito elevada”. Pelo meio, entre 5 e 6 

valores, tem-se uma “qualidade visual da paisagem moderada”. 

 Implementação do questionário 

A implementação do questionário faz-se via internet, o que tem vantagens ao nível da 

rapidez bem como na redução de custos inerentes a este tipo de investigação. As 

avaliações por internet visam minimizar os efeitos da fadiga e saturamento, já que se 

pretende um processo cómodo com a possibilidade de ser realizado ao ritmo que o inquirido 

optar. Utilizou-se o software open-source LimeSurvey® (www.limesurvey.org) que possibilita a 

criação, implementação, resposta e análise de dados através da internet. 

O LimeSurvey® permite efetuar o questionário e disponibilizá-lo on-line, sendo que o 

endereço eletrónico do inquérito (http://inqueritoadv.pt.to/) foi disponibilizado aos inquiridos 

das seguintes maneiras: Através de convites para o correio eletrónico (E-mail) da lista de 

contactos pessoais, ou outros contactos fornecido por outras pessoas ou entidades; via 

redes sociais e outros sítios da internet onde se sensibiliza a comunidade a responder aos 

inquéritos e através da disponibilização do computador e internet pessoal para resposta aos 

inquéritos 29.  

O questionário torna-se ativo a partir do dia 10 de agosto de 2012 devendo o término de 

recolha de dados de inquéritos ser, sensivelmente, um mês após esta data. Como nesta 

data estimada não se tinham obtido respostas suficientes para prosseguir com o trabalho, 

optou-se por prolongar o tempo de respostas ao questionário, tendo as quotas pretendidas 

sido alcançadas no dia 25 de setembro de 2012. 

                                                

28 Lothian (2000) efetua um estudo de revisão dos estudos de avaliação da qualidade da paisagem e sugere a Escala 1-10 

como a mais indicada neste tipo de trabalhos. 
29 Permite disponibilizar o questionário a mais grupos, nomeadamente habitantes em meios rurais e turistas.  
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 Estrutura do questionário  

1º Apresentação 

Na página inicial do questionário apresentam-se, sucintamente, o âmbito e objetivos do 

trabalho e aclaram-se alguns parâmetros relativos à mecânica do questionário, 

nomeadamente, a sua extensão, tempo necessário, conteúdo e anonimidade do 

questionário (Imagem 44). 

 

 

2º Caracterização individual 

Neste grupo questões é solicitada a resposta a perguntas de âmbito pessoal, ou seja, 

características individuais do inquirido, como a idade, género, naturalidade e residência, a 

Imagem 44: Página de apresentação do questionário. 
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Imagem 45: Página do questionário referente à caracterização individual do inquirido. 

escolaridade e o tipo de relação e proximidade que o inquirido tem com a região duriense. 

Estes dados, em conjunto com os restantes dados da classificação de panoramas, permitem 

inferir sobre as dinâmicas e preferências grupais, permitindo um estudo mais vasto (Imagem 

45). 
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3º Classificação dos Panoramas 

Este grupo de questões é constituído 45 panoramas com dimensões de 500 x 375 pixéis, 

e é acompanhada por uma escala de classificação de 1 a 10 valores (Imagem 46). A 

classificação da totalidade de panoramas é obrigatória e é feita com randomização 

automática30, de modo a que a influência de outros fatores seja neutralizada. Estima-se que 

o tempo necessário para classificar cada panorama seja de 8 segundos31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 46: Questão tipo do questionário  

                                                

30 A atenção diminui em direção ao final dos inquéritos, o que pode afetar os resultados. Para além disso neutraliza o efeito de 

um panorama que poderia afetar a classificação do panorama anterior (Lothian 2000). 
31 Segundo Andrew Lothian (2000) considera-se ser um intervalo de tempo que minimiza as questões relacionadas com a 

fadiga e a saturação. 
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4º Comentário 

É solicitado aos inquiridos que deixem a sua opinião sobre o questionário ou qualquer 

assunto pertinente relacionado com o trabalho em causa. Estas informações poderão ser 

utilizadas na melhoria do processo metodológico (Imagem 47).  

 

4.2.5. Seleção e pontuação dos fatores da paisagem 

Os fatores da paisagem são a variável independente desta investigação e consistem 

nos elementos da paisagem que podem ser diretamente observados e pontuados pelos 

observadores. A pontuação dos fatores da paisagem permite uma análise da classificação 

dos panoramas para além da sua simples descrição para a compreensão da contribuição de 

cada componente no panorama (Lothian 2000). Analisaram-se os elementos da paisagem 

atrás referidos, tendo sido escolhidos aqueles que melhor se enquadram nas 

especificidades desta investigação; agruparam-se as caraterísticas da paisagem em cinco 

grupos que constituem os fatores da paisagem: (1) Rio, (2) Manchas Arbóreo-arbustivas, 

(3) Elementos Construídos, (4) Vinhas e (5) Olivais. 

Foi elaborado um procedimento de pontuação dos fatores da paisagem, baseado em 

entrevistas, constituído por duas partes fundamentais: 

 Apresentação de fotografias (de dimensões 19,05 x 25,40 cm) em suporte 

informático – PowerPoint®; 

 Em formato de papel, dispõe-se a listagem dos fatores da paisagem por panorama e 

respetiva escala para pontuação; 

As entrevistas ocorrem individualmente num ambiente descontraído, sem elementos de 

distração, decorrendo segundo o seguinte processo sequencial: 

Imagem 47: Página de comentário sobre o trabalho. 
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1º Apresentação dos objetivos do questionário e do âmbito em que se insere; 

2º Descrição sucinta dos fatores e dos elementos da paisagem; 

3º Início do processo de pontuação com os panoramas a serem apresentados 

sequencialmente. Em cada panorama são identificados, pelo entrevistador, os 

respetivos fatores e é perguntada ao inquirido qual a importância de cada elemento 

presente para a qualidade visual da paisagem; 

4º A pontuação dos elementos constituintes de cada fator é anotada na listagem de 

fatores em formato de papel que acompanha a entrevista. 

Este processo é feito para todos os panoramas que integram o questionário, sendo cada 

panorama constituído por um número variável de componentes, dependente da sua 

complexidade. 

A avaliação do contributo de cada fator é efetuada por uma amostra de 6 pessoas32 

(ANEXO C), através da pontuação dos panoramas numa escala de 1 a 5 valores33: a 1 

corresponde uma significância muito reduzida para a qualidade visual da paisagem, 

enquanto a 5 corresponde uma significância muito elevada para a qualidade visual dos 

panoramas. Foram avaliados os cinco fatores da paisagem como atrás descrito. Todavia 

cada fator é constituído por vários elementos distintos. A média da pontuação de cada um 

desses elementos constitui a pontuação do fator em causa; veja-se o caso dos olivais, que 

são constituídos por 3 tipologias diferentes: bordaduras, olivais armados e olivais sem 

armação do terreno. Cada uma destas tipologias é pontuada quanto à significância para a 

qualidade visual da paisagem, e é a respetiva média dos três elementos que irá constituir a 

pontuação fator da paisagem Olivais. 

4.3. Análise dos dados obtidos dos questionários 

4.3.1. Números e características dos inquiridos 

A Tabela 7 apresenta as estatísticas fundamentais para a descrição das classificações 

dos panoramas por parte dos 124 inquiridos que completaram o questionário. O desvio 

padrão34 (1,02) indica que existe uma razoável dispersão das classificações. Isto pode ser 

confirmado pela amplitude, ou seja, pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo 

das classificações (4,82). Analisaram-se aos valores discrepantes (i.e. valores que 

                                                

32 Número mínimo de participantes para a pontuação dos fatores da paisagem (Lothian 2000) que se entende, contudo, ser um 

ponto de possível discussão. 

33 Lothian (2000) sugere a utilização de escalas diferentes para a classificação dos panoramas e para a pontuação dos fatores 

da paisagem. 
34 Desvio Padrão é um parâmetro estatístico que indica o grau de variação de um conjunto de elementos. 
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assumem posições mais extremas) e verificou-se que a média aparada (a 5%), apresenta 

um valor muito similar ao da média geral: 7,897 contra 7,888. Deduz-se que os valores 

exagerados possuem uma influência mínima sobre os resultados. Para colmatar, analisou-

se a distância interquartil da distribuição (diferença entre o 1º e 3º Quartil) e obteve-se o 

valor de 1,47 que é indicador de uma maior dispersão. 

Tabela 7: Estatísticas descritivas das classificações por inquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O histograma das classificações médias por inquirido demonstra a distribuição das 

classificações (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se uma distribuição ligeiramente assimétrica (assimetria = 0,03) principalmente 

na cauda do lado direito, onde se desvia um pouco da normalidade. Contudo, aproxima-se 

significativamente da distribuição normal, o que pode ser comprovado recorrendo ao gráfico 

Dados Estatísticos 

Número Total de Inquiridos 124 

Médias das Classificações 7,88 

Erro Padrão da Média 0,92 

Mediana 7,77 

Moda 6,98 

Desvio Padrão 1,02 

Variância 1,05 

Assimetria 0,03 

Mínimo 5,18 

Máximo 10,00 

Amplitude 4,82 

Percentis  

               25 7,20 

               50 7,77 

               75 8,67 

Gráfico 3: Histograma das classificações 
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de quantis (qq-plot)35 onde se verifica que os valores aproximam-se da linha diagonal, 

indiciando uma aproximação à normalidade (Gráfico 4). 

 

 

I. Análise descritiva/simples 

 

 Localização das respostas 

Para estudar a dispersão da participação a nível geográfico, analisaram-se as respostas 

por zona residencial como estando, ou não, inseridas na sub-região Douro36 (Tabela 8). 

Tabela 8: Residentes na Sub-Região Douro. 

 

 

 

Existe um ligeiro predomínio de participantes pertencentes à sub-região Douro. É 

importante analisar de que forma se processa a restante distribuição para verificar o alcance 

do questionário; examinou-se a distribuição de respostas por áreas concelhias e apurou-se 

especial incidência de respostas na região norte ao passo que na extremidade sul do país 

(alentejo e algarve) a presença de respostas é nula ou quase nula. 

Dadas as especificidade desta investigação, é indispensável estudar como se processam 

as preferências das pessoas que habitam a região duriense. Enveredou-se por um estudo 

das respostas ao nível dos concelhos pertencentes à sub-região do Douro elaborando-se 

um mapa de distribuição de respostas (Imagem 48). 

  
                                                

35 O gráfico qq-plot é usado para determinar se dois conjuntos de dados pertencem à mesma distribuição de probabilidades. 
36 Escolheu-se a divisão por Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) de nível III – NUTS III. 

Residência Frequência % 

Residentes na sub-região Douro 64 51,6 
Não Residentes na sub-região Douro 60 48,4 

Total 124 100% 

Gráfico 4: Gráfico QQ-plot das classificações. 
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Tabela 9: Escalões etários. 

Idade Frequência % 

18 - 24 24 19,4 

25 - 34 56 45,2 

35 - 49 31 25,0 

50 - 64 9 7,3 

>65 4 3,2 

Total 124 100 

 

 

Imagem 48: Distribuição de respostas a nível nacional e na sub-região Douro. 

 

Os concelhos de Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe, Penedono, Freixo de 

Espada-à-Cinta e Murça não tiveram qualquer participação no questionário, enquanto todos 

os outros tiveram representação. O cruzamento destes dados com os dados obtidos na 

questão relacionada com a residência e/ou trabalho na região duriense aferiu que existe um 

incremento de 2,4% relativamente à questão única de residência, revelando que indivíduos 

residentes fora da RDD deslocam-se para trabalhar no seu interior (67 indivíduos 

trabalhadores/residentes contra 64 residentes). 

 Distribuição etária 

Existe uma elevada participação das classes 

intermédias (25-34, 35-49) que em conjunto 

alcançam 70,2% das respostas. Este facto dever-

se-á à facilidade de acesso à internet, que não está 

igualmente acessível a todas as pessoas e escalões 

etários (Tabela 9) 

 Género 

A comparação da participação entre diferentes géneros permite averiguar que existe um 

predomínio da participação de homens na ordem dos 13%: 70 inquiridos do género 

masculino e 54 indivíduos do sexo feminino. 

 Escolaridade 

Nota-se um elevado grau de escolaridade dos inquiridos, de tal forma que 59,5% dos 
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participantes têm um grau de instrução de nível superior. Para além disso não existe 

qualquer resposta que evidencie indivíduos sem qualquer escolaridade (Tabela 10). 

Tabela 10: Nível de escolaridade dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

A este tópico podem-se associar os inquiridos com formação na área da Paisagem e/ou 

Ambiental, nomeadamente, arquitetos paisagistas, engenheiros ambientais, ecólogos, etc. 

Foram assinaladas 38 respostas deste tipo, reveladora de uma considerável percentagem 

de peritos na paisagem (30,6%). 

 Naturalidade 

A análise da naturalidade dos inquiridos 

incidiu sobre o respetivo distrito de nascimento. 

Nesse sentido avaliou-se a distribuição de 

valores por distrito (Tabela 11). Verificou-se que 

na área distrital do ADV (distritos de Bragança, 

Guarda, Vila Real e Viseu) se observaram que 

mais de metades das participações (56,5%). 

Os restantes 43,5% das participações 

encontram-se distribuídas por diferentes zonas 

do país e países estrangeiros (neste caso cerca 

de 8,9% das respostas). 

 Outras características 

Aproximadamente 19,5% das pessoas que responderam ao inquérito, manifestaram que 

trabalhavam como agricultores na RDD o que evidência, em parte, a dinâmica desta 

população. Por outro lado, 6,5% dos inquiridos demonstraram ter responsabilidades em 

postos de decisão e gestão sobre a paisagem. Outros dados interessantes revelam que dos 

124 inquiridos, 39 (31,7%) afirmaram conhecer a região duriense como turistas ao passo 

que 6 inquiridos responderam que não têm qualquer ligação ou contacto com a região 

(Tabela 12). 

  

Escolaridade Frequência % 

1º Ciclo do Ensino Básico 7 5,6 

2º Ciclo do Ensino Básico 7 5,6 

3º Ciclo do Ensino Básico 5 4,0 

Ensino Secundário 31 25,0 

Ensino Superior 69 55,6 

Doutoramento 5 4,0 

Total 124 100 

Tabela 11: Naturalidade. 

Distrito Frequência % 

Aveiro 5 4 

Braga 3 2,4 

Bragança 12 9,7 

Coimbra 2 1,6 

Évora 1 0,8 

Guarda 6 4,8 

Leiria 1 0,8 

Lisboa 10 8,1 

Portalegre 1 0,8 

Porto 18 14,5 

Setúbal 2 1,6 

Vila Real 40 32,3 

Viseu 12 9,7 

País estrangeiro 11 8,9 

Total 124 100 
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Tabela 12: Condição do inquirido relativamente à região duriense. 

 

II. Cruzamento de dados 

É possível efetuar cruzamentos de dados para ajudar a entender como varia a 

distribuição dos inquiridos e perceber de que forma os diferentes grupos se conectam. 

 Idade versus Género 

Existe uma elevada participação de indivíduos de 

ambos os géneros no escalão etário 25 - 34, e uma 

clara distância de valores entre géneros destacando-

se a superioridade do sexo masculino. Observa-se 

um equilíbrio entre homens e mulheres nas restantes 

categorias, apesar de nas classes etárias mais altas 

existir um número reduzido de participações. É 

também interessante verificar a existência de um ligeiro ascendente do género feminino no 

escalão 35 - 49 (Tabela 13). 

 Escolaridade versus Género 

Uma visualização rápida sobre a Tabela 14 

permite ver que as mulheres possuem uma maior 

percentagem de indivíduos com maiores 

habilitações académicas. Efetivamente, em 54 

participações femininas no questionário, 35 

apresentam um grau de escolaridade superior, 

ou seja, mulheres que obtiveram licenciaturas, 

mestrados, pós-graduações e doutoramentos. Isto pode ser averiguado também pelo facto 

de o numero de mulheres com formação na área da paisagem e/ou ambiental, igualar o 

valor alcançado pelos homens (Tabela 15). 

Tabela 15: Formação na área da paisagem/ambiental vs género. 

Condição Frequência % 

Mantenho atividade agrícola na RDD 24 19,4 

Sou decisor/Técnico em organismos com responsabilidade na gestão da 

paisagem 
8 6,5 

Visito o Douro como Turista 39 31,5 

Nenhuma 6 4,8 

Formação na área da Paisagem e /ou ambiental Feminino Masculino Total 

Com Formação 19 19 38 

Sem Formação 35 51 86 

Total 54 70 124 

Tabela 13: Classes etárias vs 

Género. 

Idade Fem. Masc. Total 

18 - 24 11 13 24 

25 - 34 22 34 56 

35 - 49 16 15 31 

50 - 64 4 5 9 

>65 1 3 4 

Total 54 70 124 

 

Tabela 14: Escolaridade vs Género. 

Escolaridade Fem. Masc. Total 

1º Ciclo  3 4 7 

2º Ciclo  3 4 7 

3º Ciclo  3 2 5 

Ens. Secundário 10 21 31 

Ens.Superior 33 36 69 

Doutoramento 2 3 15 

Total 54 70 124 
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 Naturalidade versus Género 

Verifica-se que as mulheres nascidas nos 

distritos pertencentes à RDD estão em maior 

proporção que os homens, apesar da maior 

participação masculina no inquérito (Tabela 16). 

 Condição do inquirido quanto à paisagem da RDD 

Pela Tabela 17 é possível ver que o número de agricultores da RDD atinge valores 

idênticos para os dois sexos. Quanto aos decisores e/ou técnicos da paisagem o número de 

participações masculinas supera ligeiramente as femininas. 

Tabela 17: Condição do inquirido quanto à paisagem do RDD. 

 

4.3.2. Classificação dos panoramas por grupos de características  

A partir deste ponto analisam-se as classificações obtidas por grupos de inquiridos, ou 

seja, mediante os grupos de indivíduos observados analisam-se as respetivas respostas e 

infere-se sobre a dinâmica dentro de cada grupo, nomeadamente pela análise das idades, 

género, escolaridade, naturalidade e residência, local de trabalho e condição que os 

indivíduos têm com a paisagem do ADV. Pela Tabela 18 é possível aferir que as 

classificações têm tendência a diminuir com o aumento do nível de escolaridade (exceção 

feita a inquiridos do 2º e 3º Ciclos). 

Tabela 18: Classificações médias por graus de escolaridade. 

 

As classificações tendem, geralmente, a 

aumentar com o incremento na idade, de tal 

forma que o escalão > 65 apresenta maior 

classificação (8,39) que o escalão mais 

novo (7,46) (Tabela 19). 

  

 Feminino Masculino Total 

Sou agricultor na RDD 11 12 24 

Sou decisor/Técnico em organismos com responsabilidade na 

gestão da paisagem 
3 5 54 

Turistas 15 24 39 

Escolaridade 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo E.Secundário E.Superior Doutoramento 

8,52 7,92 8,78 7,86 7,78 7,59 

Tabela 16: Naturalidade vs Género. 

Naturalidade Fem. Masc.  Total 

Distrito da RDD 31 39  70 

Fora da RDD 23 31  54 

Total 54 70  124 

 

Tabela 19: Médias por escalão etário. 

Escalões Etários 

18-24 25-34 35-49 50-64 > 65 

7,46 7,84 8,16 8,05 8,39 
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No que diz respeito ao género dos inquiridos, os indivíduos do sexo feminino classificam 

os panoramas cerca de 6% mais alto que os do sexo masculino (8,14 das mulheres contra 

7,68 dos homens), revelando uma maior sensibilidade para a classificação da qualidade da 

paisagem.  

Verifica-se, ainda, que os naturais na área distrital da RDD apresentam valores mais 

elevados do que os não nascidos em tal situação (8,01 contra 7,64). Similarmente, os 

residentes na área concelhia da RDD apresentam valores mais elevados que os não 

residentes nesta área (8,13 contra 7,62) – Tabela 20. 

Tabela 20: Classificações médias por naturalidade e zona de residência. 

 

 

 

 

A mesma conclusão se tira observando aqueles que responderam afirmativamente à 

questão relacionada com o trabalho e/ou residência na RDD (8,14 contra 7,57). Não é, 

portanto, de espantar que os agricultores na RDD obtenham classificações superiores (8,27) 

– Tabela 21. 

Tabela 21: Classificações médias referentes aos residentes e/ou trabalhadores na RDD 

 

 

 

 

Os inquiridos com formação superior apresentam classificações mais baixas, o que é 

corroborado com o nível das classificações dos inquiridos com formação na área da 

paisagem e/ou ambiental. Com efeito estes têm classificações, substancialmente, mais 

reduzidas que os que não têm esta competência (7,63 contra 7,99). Alinhado com estes 

dados surgem os referentes a decisores/técnicos em órgãos com responsabilidade na 

gestão da paisagem, que obtêm classificações mais reduzidas (7,32) – Tabela 22. 

Tabela 22 Médias por especialização na área da paisagem/ ambiental. 

Especialização na área da paisagem/ambiental 

 Sim Não 

Formação na área da paisagem e/ou ambiental 7,63 7,99 

Sou decisor/ técnico em órgãos com responsabilidade na gestão da paisagem 7,32 7,92 

 

Curiosamente, aqueles que visitam o Douro como turistas que têm classificações 

ligeiramente mais baixas, que os que não o visitam como turistas (7,81 contra 7,92). Por seu 

Naturalidade e Residência 

 Sim Não 

Natural na área Distrital da RDD 8,01 7,64 

Residência na área concelhia da RDD 8,14 7,62 

Residência e trabalho 

 Sim Não 

Sou residente e/ou trabalho na RDD 8,14 7,57 

Sou agricultor na RDD 8,27 7,79 
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lado, aqueles que não têm qualquer relação com a região duriense obtêm as classificações 

mais baixas de todas (7,12) – Tabela 23. 

4.3.3.Comentários dos participantes 

Dos 124 participantes no questionário, aproximadamente, 18% (22 comentários) 

acederam em deixar um comentário sobre aquilo que achavam pertinente relacionado com o 

trabalho. Os comentários deverão ser tomados em consideração quer de imediato quer no 

futuro como base para correções e desenvolvimento da mecânica da investigação (Anexo D). 

Pela Tabela 24, que contabiliza o número de comentários pela natureza dos mesmos, 

observa-se que alguns dos comentários abrangem mais do que uma categoria. 

Os comentários têm diversas naturezas, como explicitado de seguida: 

 Qualidade das fotografias 

“A maioria, quase a totalidade das fotos, são de qualidade elevada. A paisagem vinhateira 

do Douro, deve contemplar montes, vales, casas e um pouco do Rio Douro. O rio é que dá 

vida a paisagem. No geral, muitos parabéns ao fotógrafo. Bem-haja” 

 Beleza da Paisagem 

“Certamente, não sou a pessoa mais indicada para este inquérito, na medida em que o 

Douro é por si só a mais linda zona do N/ Portugal.” 

 Gestão da Paisagem 

“Os muros de xisto e as bordaduras fazem toda a diferença. As reconversões de vinhas 

que não respeitem estes “traços” típicos não deviam, de todo, serem financiadas por nenhum 

pograma de apoio. Deviam fazer um estudo sobre o tipo de incentivo que o viticultor deveria 

receber para manter o património paisagístico do Douro.” 

Tabela 23: Turismo / Nenhuma relação. 

Turismo e Nível de Relação 

 Sim Não 

Turista 7,81 7,92 

Nenhuma  7,12 7,92 

 

Tabela 24: Natureza dos comentários ao questionário. 

Natureza dos Comentários Número de Comentários 

Qualidade das Fotografias 8 

Paisagem Duriense 7 

Desenvolvimento da investigação 3 

Gestão da Paisagem 3 

Ordem Pessoal 8 
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 Relacionados com a Investigação. 

“Parece-me que é um inquérito de valor relativo. Pelas seguintes razões: fotografias de 

diferente qualidade e luz; há vários Douros vinhateiros que, na minha opinião, têm de ser 

tomados cada um de per si, pois têm diferentes variações embora com uma base comum. 

Por exemplo: o Baixo Corgo é completamente diferente do Douro Superior. O que nuns casos 

pode ser aceitável, noutro já o pode não ser.” 

 Ordem Pessoal 

“Estás de parabéns, muito bom trabalho... Muitas felicidades na tua carreira”. 

 

4.3.4. Classificação geral dos panoramas 

Para cada panorama apresentado foi calculada a respetiva classificação média feita 

pelos inquiridos, que é apresentada acompanhando cada fotografia (Anexo E e Gráfico 5). 

 

As classificações variam entre um mínimo de 6,93 e um máximo de 8,75 alcançando uma 

média de 7,88, e um desvio padrão de 0,41 que indica uma distribuição mais estreita. 

(Imagem 49).  

Gráfico 5: Classificação média por panorama. 
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O Gráfico 6 mostra a média de cada panorama e o respetivo desvio padrão, o que permite 

verificar que o desvio padrão é menor para as classificações médias mais elevadas, 

enquanto o inverso acontece para as classificações mais reduzidas. Isto revela que para os 

panoramas com classificações mais altas existe um maior consenso de respostas, ao passo 

que para as mais baixas acontece o inverso. 

Os gráficos seguintes confirmam a aproximação desta distribuição a uma distribuição 

normal. O gráfico qq-plot demonstra uma distribuição dos elementos próxima da linha 

diagonal, e no caso do histograma a distribuição mostra uma aproximação à curva da 

distribuição normal, apesar de se verificar alguma assimetria devido, possivelmente, a 

insuficiências, quer na amostra fotográfica quer no número de participantes (Gráfico 7 e 

Gráfico 8). 

  

Imagem 49: Á esquerda o panorama que obteve a classificação média mais elevada (8,75) e à direita 

o que obteve a classificação mais baixa (6,93). 

Gráfico 6: Relação entre médias das classificações dos panoramas e os respetivos desvios padrão. 
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 Comparação entre categorias de panoramas 

Comparam-se as médias das classificações dos panoramas mediante a categoria a que 

pertencem. Nem todos os panoramas pertencem à área de estudo pelo que se 

estabeleceram duas categorias distintas conforme essa localização. Convém referir que 

para preencher devidamente o levantamento foi adicionado o panorama de referência 

DSCF2887 como pertencente à área de estudo (Tabela 25). 

Tabela 25: Comparação das classificações por categoria. 

 

Nota-se um ascendente das classificações nos panoramas sobre a área de estudo. 

Usufruindo das pontuações dos fatores e das classificações dos panoramas é possível 

efetuar um modelo preditivo (por regressão linear múltipla) para as unidades visuais da 

paisagem estabelecidas. Na atual área definiram-se duas unidades visuais da paisagem, 

pelo que se separaram os panoramas por: unidade visual da paisagem do vale do rio Douro 

e unidade visual da paisagem do vale do rio Pinhão (excluindo-se os panoramas de 

referência) - Tabela 26. 

Tabela 26: Classificações por unidades visuais da paisagem. 

Média por Categoria dos Panoramas 

 Todos os 

panoramas 
Área de estudo 

Exteriores à área de 

estudo 

Média dos Panoramas 7,88 7,93 7,74 

Número de Panoramas 45 33 12 

 Média por Categoria dos Panoramas 

 Panoramas de 

referência 
Vale do rio Pinhão Vale do rio Douro 

Média dos Panoramas 7,74 7,81 7,97 

Número de Panoramas 12 8 25 

 

Gráfico 7: Gráfico qq-plot (à esquerda) 

Gráfico 8: Histograma das classificações (à direita). 
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Retira-se, daqui, que a unidade da paisagem do vale do rio Douro tem classificações 

médias mais elevadas relativamente à outra unidade visual e também relativamente aos 

panoramas de referência. Este acontecimento poderá estar relacionado com a presença de 

determinados elementos da paisagem nos panoramas, que influem diretamente na 

classificação dos panoramas. É esta influência das caraterísticas da paisagem que se vai 

abordar de seguida, para, no fim, se encontrar uma relação válida entre as demais 

caraterísticas da paisagem. 

 

4.4. Análise dos fatores da paisagem 

Nesta secção analisam-se os resultados relacionados com os componentes da paisagem 

atrás indicados.  

A significância dos fatores da paisagem foi pontuada por um grupo de indivíduos, 

relativamente, pequeno (6 pessoas) e são as suas pontuações que vão ser analisadas 

seguidamente. Estudou-se a relação entre as classificações de qualidade visual dos 

panoramas e as pontuações dos fatores da paisagem usando gráficos e a estatística 

descritiva para melhor apresentação da informação. 

O uso de histogramas ajuda a perceber os fenómenos de frequência e distribuição de 

respostas, ao passo que os gráficos de regressão linear37 possibilitam assimilar a relação 

entre os fatores da paisagem e as classificações de qualidade visual. Neste último caso, os 

gráficos possuem uma linha de tendência que permitem tirar ilações sobre a natureza da 

relação entre as variáveis. Estando a reta na forma de y=mx+b, onde y é a classificação de 

qualidade visual do panorama, m o declive da reta e b o ponto de intersecção da reta com o 

eixo das ordenadas é possível aferir sobre a força dessa relação a partir da análise do 

declive da reta: quanto maior for o declive maior será a influência que o fator tem sobre as 

classificações.  

Analisa-se, ainda, a correlação (R) entre a pontuação do fator e da classificação; se 

existir uma correlação positiva, sempre que uma variável tiver um valor alto (baixo) a outra 

variável também terá um valor alto (baixo). Ao invés, se existir uma correlação negativa, 

sempre que uma variável tiver um valor alto (baixo) a outra variável terá um valor baixo 

(elevado). 

Foram definidos cinco fatores da paisagem a serem pontuados numa escala de 1 a 5: (1) 

Rio, (2) Manchas arbóreo-arbustivas, (3) Elementos Construídos, (4) Olivais e (5) Vinhas. 

                                                

37 Regressão linear é um método estatístico utilizado para predizer o valor de uma variável (variável dependente) a partir duma 

outra variável (variável independente). 
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O número de panoramas por fator varia para cada 

um deles e dessa forma calculou-se o número dos 

panoramas por fator como descrito na Tabela 27. 

As pontuações dos fatores da paisagem (já 

calculadas pela média das pontuações dos diversos 

elementos) relacionadas com a classificação dos 

panoramas são apresentadas em anexo (Anexo F). 

Os gráficos de regressão linear aludem a relação estabelecida entre as classificações de 

qualidade visual da paisagem (Escala 1-10) e a pontuação dos fatores da paisagem (Escala 

1-5) - Imagem 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 28 são apresentadas as equações das linhas de tendência resultantes por 

regressão linear e, também, a respetiva correlação (R) e coeficiente de correlação (R2) para 

cada fator da paisagem. 

Em 4 dos 5 fatores da paisagem, a qualidade visual aumentou com o incremento na 

pontuação do fator, enquanto o coeficiente de correlação foi baixo para a maioria dos 

fatores. Isto leva a considerar que os dados obtidos por regressão linear devem ser 

analisados de forma cautelosa de modo a não tirar conclusões erradas.  

Imagem 50: Gráficos de regressão linear obtidos para cada um dos fatores da paisagem. 

Tabela 27: Panoramas por fator da 

paisagem 

Fator da Paisagem Número  

Rio 28 

Manchas Arbóreo-arbustivas 42 

Elementos construídos 35 

Olivais 32 

Vinhas 45 
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Tabela 28: Dados obtidos por regressão linear para cada fator da paisagem. 

 

Como já foi referido anteriormente, o declive da reta de tendência elucida sobre a força 

da relação, O declive mais alto foi obtido para os elementos construídos (0,39), para as 

vinhas (0,35) e para o Rio (0,31). 

Os restantes fatores tiveram uma influência negativa (Olivais) - que significa que as 

classificações diminuem com o aumento da pontuação do fator da paisagem - ou influência 

praticamente nula (Manchas Arbóreo-Arbustivas), em que a influência deste fator sobre a 

qualidade visual da paisagem é muito reduzida.  

Como já explicitado, a correlação mede a correspondência entre duas variáveis, neste 

caso entre a variável dependente (classificação da qualidade visual) e a variável 

independente (pontuação do fator da paisagem). A correlação mais alta foi obtida para os 

elementos construídos (0,51), vinhas (0,34) e rio (0,29), ao passo que os restantes fatores 

tiveram correlações negativas ou muito baixas: olivais (- 0,16) e manchas arbóreo-arbustivas 

(0,005).  

Olhando para os coeficientes de correlação (R2) identifica-se que no caso das manchas 

arbóreo-arbustivas o R2 é igual a 0, pelo que denuncia pouca linearidade na relação, pelo 

que se deve ser extremamente cuidadoso a tirar inferências deste gráfico.  

Nos pontos seguintes abordou-se, mais pormenorizadamente, cada um dos fatores e as 

caraterísticas que possam influenciar diretamente a pontuação dos fatores e a classificação 

de qualidade visual dos panoramas. 

 Rio  

O rio Douro assume especial importância na paisagem duriense, funcionando como 

elemento unificador entre duas margens de características distintas. Devido à 

preponderância deste elemento na paisagem iniciou-se o estudo dos fatores pela análise da 

influência do rio (elemento água) nas preferências dos inquiridos. 

O Gráfico 9 evidencia uma tendência para pontuações mais elevadas, confirmado pelo 

deslocamento das respostas para a direita. 

  

Regressão Linear 

Fator da Paisagem Equação Correlação Coeficiente de Correlação 

Rio Douro y= 0,31x + 6,62 0,29 0,081 

Manchas arbóreo-arbustivas y= 0,006x +7,86 0,005 0 

Elementos Construídos y= 0,39x + 6,81 0,51 0,26 

Olivais y= - 0,18x + 8,49 -0,16 0,027 

Vinhas y= 0,35x + 6,63 0,34 0,12 
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Tabela 29:Derivação da classificação 

a partir das pontuações para o rio. 

Pontuação 
do fator 

Classificação 
do panorama 

1 6,93 

2 7,24 

3 7,55 

4 7,86 

5 8,17 

 

Gráfico 9:Histograma para o fator Rio. 

 

Comparou-se a média das classificações destes panoramas com os restantes e 

observou-se que as preferências incidem, sobremaneira, nos panoramas contendo o rio 

(7,96 contra 7,74). Um aspeto curioso relacionado com a presença do rio nos panoramas é 

que, as cinco classificações mais elevadas têm o rio como elemento integrante: DSCF 2793 

(8,75), DSCF 2915 (8,73), DSCF 3050 (8,70), DSCF 3070 (8,64) e DSCF2941 (8,43).  

Foram classificados 28 panoramas possuindo o 

rio, cujas pontuações médias foram 4,39 (valor mais 

elevado de todos os fatores da paisagem analisados) 

e o desvio padrão de 0,40. Mais se acrescenta que, o 

declive da linha de tendência e a correlação 

existente, denunciam uma relação moderadamente 

forte, o que pode ser comprovado pela derivação de 

classificações de qualidade visual a partir da equação 

da reta (Tabela 29).  

Esta tabela demonstra que só a partir de uma pontuação elevada as classificações dos 

panoramas superam, consideravelmente a média das classificações dos panoramas não 

contendo o elemento água. Isto levou a considerar a interferência de outras características 

que pudessem influenciar as escolhas dos inquiridos.  

Deste pressuposto avaliou-se a influência da extensão do rio presente no panorama, 

tendo-se definido duas classes sobre as quais se aferiram as preferências: (1) Panoramas 

com grande extensão de água e (2) panoramas com reduzida extensão de água (Tabela 

30 e Imagem 51. 
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Pela análise da Tabela 30 é evidente que as preferências aumentam com o incremento da 

extensão do rio no panorama. A presença do rio nos panoramas tem, geralmente, uma 

influência significativa nas classificações (diferença de 0,22 entre a presença e ausência do 

fator), que pode ser estimulada ainda mais com outras caraterísticas, nomeadamente a 

extensão de rio presente no panorama (mais 0,39). 

O Rio tem uma influência significativa sobre as classificações da qualidade visual da 

paisagem. Para além de obter pontuações elevadas, os panoramas onde este fator está 

presente, também alcançam, geralmente, classificações mais altas. No entanto estas 

classificações são influenciadas por outras caraterísticas da paisagem que as beneficiam: a 

extensão de rio é uma dessas características, pelo que se deve ter este aspeto em 

consideração, em conclusões futuras. 

 Manchas arbóreo-arbustivas 

Esta classe é constituída por elementos como as manchas de mato e florestas e os 

mortórios, e é a média destes elementos que constitui a média deste fator. Para aprofundar 

o estudo sobre o impacto da vegetação na paisagem, avaliou-se também a presença dos 

ciprestes nos panoramas (Tabela 31).  

Numa primeira fase estudou-se a influência genérica do fator na paisagem e só 

posteriormente se passou para a discriminação da influência destas caraterísticas na 

Tabela 30: Influência da extensão do rio na classificação do panorama. 

Extensão do corpo de água no panorama 

 Número Média 

Grande extensão 19 8,09 

Reduzida extensão 9 7,70 

 

 

Imagem 51: Panorama com grande extensão de água (à esquerda) e panorama com reduzida 

extensão de água (à direita). 
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classificação visual da paisagem.   
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Tabela 31: Caraterísticas da paisagem analisadas para o fator manchas arbóreo-arbustivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisaram-se 42 panoramas com elementos arbóreo-arbustivos e constatou-se uma 

média de 7,88 e um desvio padrão de 0,42, valores similares aos da média geral dos 

panoramas. A média da pontuação dos fatores atingiu 3,30 pontos e o desvio padrão 0,35. A 

observação do histograma permite ver maior frequência de respostas acima dos 3 pontos, 

não ultrapassando os 4 pontos (Gráfico 10).   

Elementos arbóreo-arbustivos 

Classificação Média Caraterística presente 

DSCF2793 8,75 Matos 

DSCF2915 8,73 Matos 

DSCF 3050 8,70 Matos e Mortórios 

DSCF 3070 8,64 Matos 

DSCF 2941 8,43 Matos e Mortórios 

DSCF2705 8,41 Matos, Ciprestes e Mortórios 

DSCF 2954 8,19 Matos e Mortórios 

DSCF2808 8,10 Matos 

DSCF 3028 8,09 Matos e Mortórios 

DSCF2704 8,08 Matos e Ciprestes 

DSCF2813 8,08 Mortórios 

DSCF2874 8,07 Matos 

DSCF 2864 8,05 Matos e Ciprestes 

DSCF 2905 8,04 Matos e Ciprestes 

DSCF 2945 8,03 Matos, Ciprestes e Mortórios 

DSCF2982 7,96 Matos 

DSCF 3031 7,94 Matos e Mortórios 

DSCF 2818 7,93 Matos 

DSCF 3033 7,91 Matos 

DSCF 2993 7,89 Matos e Mortórios 

DSCF 3111 7,89 Matos 

DSCF2809 7,86 Mortórios 

DSCF 2883 7,85 Matos 

DSCF 2983 7,82 Matos 

DSCF 2895 7,81 Matos 

DSCF 2943 7,77 Matos e Mortórios 

DSCF 3080 7,77 Matos 

DSCF 2926 7,76 Matos 

DSCF2815 7,74 Mortórios 

DSCF 3020 7,72 Matos 

DSCF 3051 7,71 Matos e Mortórios 

DSCF 2861 7,70 Matos 

DSCF 2900 7,70 Matos 

DSCF 2964 7,68 Ciprestes 

DSCF 3039 7,66 Matos 

DSCF 3034 7,33 Matos e Mortórios 

DSCF 3096 7,32 Matos e Ciprestes 

DSCF2887 7,23 Matos 

DSCF 2965 7,20 Matos 

DSCF 2997 7,15 Matos 

DSCF 3052 7,15 Matos 

DSCF 3009 6,93 Matos e Ciprestes 
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Investigou-se a relação estabelecida entre a qualidade visual da paisagem e este fator, 

recorrendo ao gráfico de regressão linear (ver Imagem 50, página 88). A linha de tendência 

tem um declive quase plano, com tendência ligeiramente positiva. Atente-se para o valor da 

correlação ser muito baixo (R=0,005) e R2 ser aproximadamente igual a 0, o que indica que 

existe uma ampla distribuição de dados, ou seja, a linearidade é muito reduzida, o que 

dificulta predizer um valor de uma variável a partir da outra.  

Este fator engloba caraterísticas da paisagem como a presença de matas e florestas. 

Este elemento pode influenciar as preferências da paisagem e, por isso, optou-se por 

analisá-lo separadamente. 

Existem 38 panoramas em que esta caraterística foi identificada, e que alcançaram uma 

classificação média de 7,88 e um desvio padrão de 0,45. A comparação das classificações 

médias destes panoramas com os restantes (7,88) permite ver que os panoramas sem 

manchas arbóreo-arbustivas consistentes obtêm classificações semelhantes. Este 

acontecimento não deixa de ser de estranhar, pois geralmente, este tipo de elementos tem 

uma influência positiva, pelo que revela que as manchas existentes possuem caraterísticas 

pouco interessantes e que será desejável atender cuidadosamente a este aspeto. 

Aprofundou-se um pouco mais a influência das matas, dos matos e das florestas sobre as 

classificações através da relação linear estabelecida entre as classificações dos panoramas 

e as pontuações do elemento.  

A equação da reta (y= 0,11x + 7,52) indica que à medida que a pontuação do elemento 

aumenta, a classificação dos panoramas eleva-se muito ligeiramente (Gráfico 11).A 

correlação é de 0,080 o que indica uma relação muito fraca. 

  

Gráfico 10: Histograma do fator Manchas arbóreo-arbustivas. 
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Gráfico 12: Gráfico de regressão linear 

dos mortórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atuais manchas florestas e matagais pouco contribuem para a qualidade visual da 

paisagem. Alerta-se para o facto de estas manchas, apresentarem demasiada ação do 

homem, o que influi na diminuição do seu caráter natural e logo nas preferências de 

qualidade visual. 

Os mortórios são um elemento singular da paisagem que junta o cunho do homem e a 

reação espontânea da natureza.  

Fazem parte de 14 panoramas com uma média de 

classificação de 8,01 e um desvio padrão de 0,35. Os 

restantes panoramas ficaram-se por uma média de 

7,82. 

A observação do Gráfico 12 demonstra uma reta 

com um declive indicativo de uma influência 

moderadamente forte nas classificações de qualidade 

visual (y= 0,31x+ 7,10). A sua correlação (R=0,23) 

indica também uma relação moderadamente forte 

entre os mortórios e a qualidade visual  

 

Os mortórios têm bastante influência na qualidade visual dos panoramas. Entende-se a 

relação deste elemento com a qualidade da paisagem na medida que a colonização 

espontânea da vegetação sobre os socalcos confere à paisagem um aspeto mais 

naturalizado, na medida que ocupa alguns espaços outrora ocupados por vinha. 

Entendeu-se ser necessário examinar a influência de um outro elemento marcante na 

paisagem – os ciprestes (Imagem 52).   

Gráfico 11: Gráfico de regressão linear das matas e florestas. 
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Imagem 52: Panorama com presença de ciprestes. 

Apesar de não se ter efetuado a pontuação deste elemento isolado (por falta de 

panoramas que demonstrassem corretamente a presença dos ciprestes) avaliou-se de que 

forma a presença destes elementos contribui para a qualidade visual da paisagem.  

Foi possível identificar 8 panoramas contendo ciprestes, cuja classificação média foi de 

7,82, ou seja, ligeiramente abaixo do valor da média para o fator manchas arbóreo-

arbustivas. Todavia, o seu desvio padrão (0,48) revela maior disparidade nas classificações. 

Comparativamente aos panoramas não contendo este elemento verifica-se ser 0,07 valores 

mais reduzida (7,82 contra 7,89).  

Apesar deste ligeiro decréscimo, ponderou-se se este facto não estaria relacionado com 

a presença de outros elementos da paisagem. Desta forma compararam-se estes 

panoramas com a presença de elementos como: a presença do rio Douro e a presença de 

quintas nos panoramas (Tabela 32).  

 

Tabela 32: Características que influenciam a classificação dos panoramas com ciprestes. 

 

A análise à tabela permite dizer que as classificações mais altas dos panoramas não se 

devem propriamente à presença dos ciprestes; pelo contrário, a presença de outras 

caraterísticas - rio e Quintas - concede classificações muito mais altas, que os panoramas 

que contendo ciprestes, não contam nem com rio nem com Quintas.  

Panoramas com Ciprestes 

Ciprestes + Rio Ciprestes + Quintas Ausência de Rio e Quintas 

-DSCF270 4 (8,08) 

-DSCF2945 (8,03) 

-DSCF2954 (8,68) 

-DSCF2704 (8,08) 

-DSCF2705 (8,41) 

-DSCF2864 (8,05) 

-DSCF2905 (8,04) 

-DSCF2945 (8,03) 

-DSCF3009 (6,93) 

-DSCF3096 (7,32) 

Média=8,26 Média= 8,12 Média= 7,13 
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A análise à presença de ciprestes na paisagem permite deduzir que a sua influência de 

forma isolada é diminuta, se bem que quando combinado com outros elementos poderá 

contribuir significativamente para o aumento da qualidade visual da paisagem. Desta 

maneira, a opção por cipreste deverá se cuidadosa e não se tornar uma banalização na 

paisagem. 

A observação da paisagem duriense permite identificar um elemento distinto de todos os 

demais - a linha de caminho-de-ferro. Apesar de não se constituir como um elemento 

natural, suspeitou-se numa primeira instância, que a sua contribuição para a qualidade 

visual da paisagem poderá ser influenciada pela presença de elementos arbóreo-arbustivos 

em seu redor, e por essa razão se encontra incluída nesta secção. Foram incluídos 16 

panoramas contendo este elemento, cuja média da qualidade visual dos panoramas foi de 

7,94 e que comparativamente à média dos panoramas sem a sua presença (7,85) apresenta 

um acrescento de 0,09. Isto indica uma influência suavemente positiva deste elemento. 

Estudou-se a influência que o revestimento vegetal da margem, entre a linha e o rio, tem 

sobre as preferências. Alguns dos panoramas revelam muitas estruturas de betão e 

cimento, ou pedra nua, que se suspeitava poderem diminuir a qualidade visual dos 

panoramas. Resolveu-se, portanto, dividir os panoramas em duas classes: “com alguma 

vegetação” e “com pouca ou nenhuma vegetação” (Imagem 53). 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 33 verifica-se que o revestimento das margens com vegetação favorece a 

qualidade visual dos panoramas. A classificação média dos panoramas com as margens 

com alguma vegetação suplanta em 0,08 valores a pontuação média para os panoramas em 

que existe pouca ou nenhuma vegetação na margem. 

  

Imagem 53: Panorama com bom revestimento da margem (à esquerda) e panorama com fraco 

revestimento (à direita). 
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Tabela 34: Derivação da classificação para Edifícios Construídos. 

Pontuação do fator  Classificação do panorama 

1 7,20 

2 7,59 

3 7,98 

4 8,37 

5 8,76 

 

Tabela 33: Revestimento da margem do rio. 

Revestimento da margem do Rio 

Alguma vegetação  Pouca ou nenhuma vegetação 

DSCF 2808 (8,10) 

DSCF 2941 (8,43) 

DSCF 2943 (7,77) 

DSCF 2964 (7,68) 

DSCF 2965 (7,20) 

DSCF 3070 (8,64) 

DSCF 2813 (8,08) 

DSCF 2815 (7,74) 

DSCF 2975 (7,73) 

DSCF 2983 (7,82) 

DSCF 2984 (8,06) 

DSCF3028 (8,09) 

DSCF 3050 (8,70) 

DSCF 3051 (7,71) 

DSCF 3052 (7,15) 

Média = 7,97 Média= 7,89 

 
 

O revestimento consistente da margem do rio Douro com material vegetal propicia 

melhores índices de qualidade visual. Para além disso contribui para a melhoria da 

qualidade ambiental da região pelo que se deve considerar este elemento. 

 Edifícios Construídos 

Neste tópico analisa-se a influência dos edifícios construídos nas classificações de 

qualidade visual.  

O gráfico de regressão linear indica que o declive da linha de tendência é de 0,39 o que 

justifica uma relação moderadamente forte entre pontuações e classificações de qualidade 

visual. Por outro lado a correlação (R =0,51) diz que existe uma relação forte entre este fator 

da paisagem e a classificação de qualidade visual dos panoramas. A equação da reta é y= 

0,39x +6,81 e permite predizer as classificações mediante a pontuação do fator da paisagem 

(x) (Tabela 34). 

Deste fator fazem parte os seguintes elementos da paisagem: (1) Quintas, (2) 

Aglomerados Populacionais, (3) Habitações Isoladas, (4) Edifícios de Apoio à Agricultura e 

(5) Edifícios Degradados (Tabela 35). 
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Tabela 35: Caraterísticas estudadas presentes nos panoramas do fator Edifícios Construídos. 
 

 

O conjunto de edifícios construídos ao longo da área de investigação apresenta uma 

contribuição positiva para a qualidade visual da paisagem. Verifica-se uma relação forte 

entre estes elementos e as classificações de qualidade visual, o que atenta para a 

necessidade de aumentar o contributo destes elementos. 

 

As Quintas, que representam o poder que o vinho conferiu a alguns proprietários de 

terras, constituem marcos importantes da paisagem. Fazem parte deste questionário 20 

panoramas incluindo-as no seu conteúdo. A média das classificações destes panoramas foi 

de 7,97 e o desvio padrão de 0,34 o que indicia bastante consenso nas respostas e um 

incremento relativamente à classificação média geral, e um valor muito similar à média de 

Elementos Construídos 

Classificação Média Caraterística presente 

DSCF2793 8,75 Aglomerados 

DSCF2915 8,73 Aglomerados e Edifícios de Apoio à Agricultura 

DSCF 3050 8,70 Quintas 

DSCF 3070 8,64 Quintas e Aglomerados 

DSCF 2941 8,43 Habitações Isoladas 

DSCF2705 8,41 Quintas, Habitações Isoladas e Edifícios Degradados 

DSCF2808 8,10 Quintas e Aglomerados 

DSCF2704 8,08 Quintas e Aglomerados 

DSCF2813 8,08 Quintas e Edifícios Degradados 

DSCF2874 8,07 Quintas 

DSCF 2955 8,06 Aglomerados 

DSCF2984 8,06 Aglomerados 

DSCF 2864 8,05 Quintas e Aglomerados 

DSCF 2905 8,04 Quintas e Aglomerados 

DSCF 2945 8,03 Quintas e Aglomerados 

DSCF 3031 7,94 Quintas e Edifícios Degradados 

DSCF 2818 7,93 Aglomerados 

DSCF 3033 7,91 Edifícios de Apoio à Agricultura 

DSCF 2993 7,89 Quintas e Habitações Isoladas 

DSCF2809 7,86 Quintas e Aglomerados 

DSCF 2983 7,82 Aglomerados e Edifícios Degradados 

DSCF 2895 7,81 Habitações Isoladas 

DSCF 2943 7,77 Quintas 

DSCF 3080 7,77 Quintas e Aglomerados 

DSCF 2926 7,76 Quintas e Edifícios Degradados 

DSCF2815 7,74 Quintas 

DSCF2975 7,73 Edifícios Degradados 

DSCF 3020 7,72 Habitações Isoladas e Edifícios de Apoio à Agricultura 

DSCF 3051 7,71 Quintas 

DSCF 2900 7,70 Quintas e Aglomerados 

DSCF 3039 7,66 Edifícios de Apoio à Agricultura 

DSCF 3096 7,32 Aglomerados e Edifícios Degradados 

DSCF 2997 7,15 Habitações Isoladas 

DSCF 3052 7,15 Quintas 

DSCF 3009 6,93 Habitações Isoladas e Edifícios de Apoio à Agricultura 



4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

101 

 

Gráfico 13: Gráfico de regressão linear 

das Quintas. 

 

classificação do fator Elementos Construídos (Imagem 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 54: Quinta de la Rosa: obteve uma classificação de 7,76. Observam-se nesta foto edifícios 

em ruínas que podem ter contribuído para esta classificação mais baixa. 

 

A média das pontuações foi de 3,15 o que indica 

maiores pontuações para este elemento isolado.  

O desvio padrão é de 0,50, enquanto o gráfico de 

regressão linear com a reta de equação y= 0,31x+7,01 

denuncia uma relação moderadamente forte entre 

classificação e pontuação (Gráfico 13). Este facto é 

justificado pela correlação de 0,44 que indicia uma 

relação forte entre as variáveis. 

 

 

 

Fica subjacente que as Quintas favorecem as classificações de qualidade visual da 

paisagem, o que é entendido pela comparação das médias, mas também pela relação 

estabelecida pelas pontuações e classificações de qualidade visual. Para além disso, já 

anteriormente foi referido que, as Quintas favorecem positivamente a qualidade da 

paisagem, como foi visto na análise feita à presença de Ciprestes nos panoramas. 

Outra característica desta paisagem são as aldeias e os aglomerados populacionais. 

Fazem parte do inquérito 16 panoramas desta categoria. A pontuação média deste elemento 

foi de 3,08 com um desvio padrão de 0,53.  
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Gráfico 14: Gráfico de regressão 

linear Aglomerados Populacionais. 

 

 

A classificação média dos panoramas com este elemento foi de 8,06 e o desvio padrão 

de 0,38 o que evidencia uma presença substancialmente positiva. 

Compararam-se as médias das classificações dos 

panoramas com aglomerados populacionais com 

aqueles sem aglomerados populacionais, verificando-

se que os primeiros obtiveram uma classificação de 

8,06, enquanto as seguintes alcançaram 7,78.  

Tal como no caso das Quintas têm uma influência 

positiva moderada e isso é corroborado pelo Gráfico 

14, em que o declive da reta ronda 0,30 (y= 0,29x + 

7,17), e a correlação é de 0,42.Este facto indica que 

as classificações aumentam moderadamente com o 

aumento das pontuações dos aglomerados 

populacionais. 

Para além deste pormenor, analisa-se de que forma a localização dos aglomerados ao 

longo da encosta influencia as preferências, e assim distinguiu-se três classes como 

explicitado seguidamente na Imagem 55: (1) Cotas Inferiores, (2) Cotas Superiores e (3) 

Cotas Intermédias  

 

 

 

Existem panoramas contendo mais do que uma das classes atrás definidas e por isso 

cada um dos casos é analisado separadamente, havendo obviamente repetição de alguns 

panoramas.  

A observação dos dados da Tabela 36 permite inferir que as preferências recaem sobre as 

aldeias dispostas a cotas superiores (8,24), ficando as cotas intermédias com a classificação 

média inferior (7,88). 

  

 

Imagem 55: Aglomerados populacionais distribuídos pela encosta: à esquerda a cotas superiores, no 

centro, a meia encosta e à direita junto ao rio. 
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Tabela 36: Classificação média por localização dos aglomerados. 

 

 

 

 

 

 

 

As aldeias e os pequenos aglomerados de casas que se encontram na paisagem 

possuem uma contribuição significativa para a qualidade visual a paisagem. A relação entre 

este elemento e a qualidade visual é forte e pode ser influenciada pelo afastamento dos 

aglomerados do rio. 

 

O inquérito possui 8 panoramas incluindo casas isoladas no seu conteúdo (Imagem 56).  

 

 
Imagem 56: Habitação isolada na encosta obteve uma classificação de 7,15. 

 

A média alcançada pelas respetivas pontuações foi de 2,04 e o desvio padrão de 0,39. A 

média das classificações é de 7,77 e desvio padrão de 0,53. Estes valores revelam-se 

demasiadamente baixos. 

Pela análise do declive da reta de regressão linear (y= 0,69 x + 6,35), observa-se um 

declive acentuado (0,69) indicando que se trata de uma relação muito forte entre este 

elemento e a classificação de qualidade visual (Gráfico 15). 

  

Localização dos Aglomerados Populacionais 

Cotas Superiores Cotas Intermédias Cotas Inferiores 

DSCF 2793 (8,75) 

DSCF 2809 (7,86) 

DSCF 2900 (7,70) 

DSCF 3070 (8,64) 

DSCF 2808 (8,10) 

DSCF 2864 (8,05) 

DSCF 2900 (7,70) 

DSCF 2905 (8,04) 

DSCF 2955 (8,06) 

DSCF2983 (7,82) 

DSCF 2984 (8,06) 

DSCF 3080 (7,77) 

DSCF 3096 (7,32) 

DSCF 2705 (8,08) 

DSCF 2818 (7,93) 

DSCF 2915 (8,73) 

DSCF 2945 (8,03 

DSCF 2984 (8,06) 

Média = 8,24 Média= 7,88 Média = 8,17 
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O valor da correlação R é elevado (R=0,51) e indica que se está perante uma relação 

forte entre as duas variáveis. Esta observação permite inferir que o incremento nas 

pontuações deste elemento da paisagem conduz a um aumento considerável nas 

classificações de qualidade visual. 

O abandono da arquitetura vernacular, essencialmente, nas décadas de 1970, 1980 e 

1990, traduziu-se na menor qualidade arquitetónica na região. Aliado a isto, o facto de estas 

habitações surgirem isoladas na paisagem, dá-lhes uma maior visibilidade do que se 

estivessem inseridas em aglomerados. O que se pode concluir, das análises anteriores, é 

que um aumento da qualidade visual destas construções contribuirá para a melhoria 

significativa da qualidade visual da paisagem. 

 

Existem muitas construções no Douro, degradadas ou em ruína, muitas delas, antigas 

construções relacionadas com a vitivinicultura ou, então, estações de caminho-de-ferro 

deixadas ao abandono. 

Foram inseridos 6 panoramas neste contexto, cuja média das suas pontuações foi 2,74 e 

o desvio padrão de 0,39.  

A média das classificações destes panoramas é de 7,87, enquanto os restantes 

panoramas obtiveram uma classificação de 7,88.  

Denota-se que a diferença é muito reduzida. O gráfico de regressão linear (Gráfico 16) - a 

linha de tendência tem uma equação de y = 0,59 x + 6,23 - descreve uma forte relação entre 

pontuações e classificações, o que é coadjuvado por um R igual a 0,63. 

  

Gráfico 15: Gráfico relacionando as pontuações de panoramas com Habitações 

Isoladas. 
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Gráfico 16: Gráfico relacionando as pontuações de panoramas contendo Edifícios 

degradados. 

 

 

Existe uma relação muito forte entre as variáveis, ou seja, entre a influência que os 

edifícios degradados têm na qualidade da paisagem e as classificações de qualidade visual, 

de tal modo que incrementando ligeiramente os valores das pontuações destes edifícios 

aumentam consideravelmente a qualidade visual dos panoramas. 

 

Fazem parte deste questionário 5 panoramas contendo edifícios de apoio à agricultura 

(Armazéns, adegas, etc.) – Imagem 57. 

 

Imagem 57: Adega marcando a paisagem. Classificação de 7,66. 

 

A média das suas pontuações foi de 2,07 e o desvio padrão 0,38. A classificação média 

destes panoramas alcançou 7,79 e a dos restantes panoramas 7,89, o que indica um 

decréscimo de 0,10 valores na presença destas construções.  
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Gráfico 17: Gráfico relacionando as pontuações de 

panoramas com Edifícios de Apoio à Agricultura. 

 

Efetivamente, a análise ao gráfico de 

regressão linear- Gráfico 17 (equação da 

reta: y = -0,38x+ 8,58) permite verificar que 

este fator tem uma influência negativa 

sobre a qualidade visual da paisagem, 

indicando que existe um decréscimo na 

classificação de qualidade visual com o 

aumento da pontuação deste elemento. A 

correlação (R) é de 0,23, que indicia uma 

relação moderadamente forte. 

 

 

É observável que o impacte que estes edifícios têm sobre a paisagem é negativo, 

influenciando consideravelmente as classificações de qualidade visual pelo que é 

necessário acompanhar este elemento de forma delicada de modo a aumentar as 

classificações de qualidade visual. 

 Olivais 

Classificaram-se 32 panoramas contendo olivais. 

A média da pontuação deste fator nos panoramas é 

3,22 e o desvio padrão correspondente a 0,32.  

O histograma permite observar pontuações na 

zona central da escala 1-5 mas com ligeira tendência 

para a esquerda (valores mais baixos) – Gráfico 18. 

A classificação média dos panoramas é de 7,93 e 

o desvio padrão 0,34. A comparação deste valor com 

os panoramas que não possuem este fator permitiu 

aferir que os panoramas com este fator têm 

classificações substancialmente mais elevadas (7,93 

contra 7,77). Por outro lado o gráfico de regressão 

linear denuncia uma relação fraca com tendência 

negativa (R= -0,16). 

A análise a este fator prosseguiu com a influência das diferentes tipologias de olivais 

identificadas. Estudou-se a contribuição de três tipos de olivais para a qualidade visual da 

paisagem (Tabela 37). (1) Oliveiras em bordaduras, (2) Olivais armados e (3) Olivais sem 

armação do terreno.  

Gráfico 18: Histograma para o fator 

Olivais. 
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Tabela 37: Caraterísticas estudadas presentes nos panoramas do fator Olivais. 

Elemento Olivais 

Classificação Média Caraterística presente 

DSCF2915 8,73 Armado e Bordaduras 

DSCF 3070 8,64 Armado, Bordaduras e Sem Armação 

DSCF 2941 8,43 Bordaduras 

DSCF2705 8,41 Armado e Sem Armação 

DSCF 2954 8,19 Armado, Bordaduras e Sem Armação 

DSCF2808 8,10 Bordaduras e Sem Armação 

DSCF 3028 8,09 Bordaduras 

DSCF2704 8,08 Armado 

DSCF 2955 8,06 Armado e Sem Armação 

DSCF2984 8,06 Bordaduras 

DSCF 2864 8,05 Armado e Bordaduras 

DSCF 2905 8,04 Armado e Sem Armação 

DSCF 2945 8,03 Armado e Bordaduras 

DSCF2982 7,96 Sem Armação 

DSCF 2818 7,93 Sem Armação 

DSCF 3033 7,91 Bordaduras 

DSCF 2993 7,89 Armado e Bordaduras 

DSCF 3111 7,89 Armado 

DSCF2809 7,86 Armado e Bordaduras 

DSCF 2883 7,85 Armado 

DSCF 2983 7,82 Sem Armação 

DSCF 2895 7,81 Armado e Bordaduras 

DSCF 2943 7,77 Armado e Bordaduras 

DSCF 3080 7,77 Bordaduras 

DSCF 2926 7,76 Armado 

DSCF 2975 7,73 Armado e Sem Armação 

DSCF 3051 7,71 Armado 

DSCF 2900 7,70 Armado 

DSCF 3039 7,66 Bordaduras 

DSCF 3096 7,32 Armado e Bordaduras 

DSCF2887 7,23 Armado e Bordaduras 

DSCF 2997 7,15 Sem Armação 

A Tabela 37 esclarece o número de panoramas existente para cada um destes tipos de 

olival, bem como verificar como estão combinados na paisagem e ver a amplitude de 

classificações para estes panoramas (diferença entra a classificação máxima (8,73) e a 

classificação mínima obtida (7,15).  

Na Tabela 38 permite estão presentes as médias e os desvios padrão das classificações 

dos panoramas, verificando-se menor dispersão para os olivais armados. 

Tabela 38: Dados por tipologia de olival relativos às classificações. 

 Bordaduras Sem Armação Armado 

Número de Panoramas 18 11 21 

Média das Classificações 7,98 8,00 7,94 

Desvio Padrão das Classificações 0,38 0,38 0,36 

.  
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Relativamente às pontuações destes elementos verifica-se que, apesar de valores 

semelhantes, as oliveiras em bordaduras têm pontuações mais elevadas e um menor desvio 

padrão o que revela maior consenso nas pontuações (Tabela 39). 

Tabela 39: Dados por tipologia de olival relativos às pontuações. 

 Bordaduras Sem Armação Armado 

Média das Pontuações 3,25 3,18 3,14 

Desvio Padrão das Pontuações 0,32 0,40 0,39 

 

É importante relacionar os valores das classificações com as respetivas pontuações de 

qualidade visual, de forma a expor a força da relação entre estas variáveis. Assim, 

elaboraram-se os gráficos de regressão linear para as diferentes tipologias de armação de 

olivais investigadas neste estudo (Imagem 58). 

 

Pelos gráficos de regressão linear e pela Tabela 40 observa-se que os três tipos de olival 

apresentam diferentes comportamentos; as oliveiras em bordadura apresentam uma relação 

moderadamente forte ao passo que as oliveiras sem armação do terreno têm uma reta com 

declive quase plano o que aponta para a pouca influência deste elemento na qualidade 

visual da paisagem. Os olivais armados têm uma influência fortemente negativa, que pode 

ser explicada pelo estado dos muros e do terreno. 

Tabela 40: Dados de regressão linear das diferentes tipologias de Olival. 

Regressão Linear 

Característica da Paisagem Equação Correlação 
Coeficiente de 

Correlação 

Olival armado y= - 0,44x + 9,31 -0,48 0,27 

Olival sem armação do terreno y= - 0,077x + 8,25 -0,084 0,007 

Oliveiras em bordadura y= 0,21x + 7,28 0,18 0,033 

Imagem 58: Gráficos de regressão linear dos tipos de Olivais. 
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Pese embora estas considerações, é certo que estes elementos fazem parte de um 

mosaico cuja complexidade varia com o número de componentes que constituem o 

panorama. Nesse sentido estudou-se a influência individual de cada elemento (Tabela 41). 

Tabela 41: Presença individual na paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

As oliveiras em bordaduras têm maiores classificações, o que vem de encontro aos 

resultados alcançados durante as pontuações deste elemento, enquanto os olivais sem 

armação do terreno obtém classificações mais reduzidas. Estas classificações fizeram 

suspeitar da influência de outras caraterísticas, ou da conjugação de elementos, que fazem 

variar estes valores. Para além da influência individual no mosaico paisagístico, estudou-se 

a influência quando estes elementos se encontram combinados (Tabela 42). 

Tabela 42: Número de tipos de olivais presentes por panorama. 

 1 Tipologia 2 Tipologias 3 Tipologias 

Número de Panoramas 16 14 2 

Média das Classificações 7,86 7,93 8,42 

Deduz-se que as classificações aumentam com o incremento na complexidade do 

panorama. Todavia, existe alguma relutância nesta afirmação, pois para o caso dos três 

tipos de olival não se trata de uma amostra significativa, na medida que apenas dois 

panoramas possuem as 3 tipologias de olival. 

Uma análise sintética destes dados diz que os olivais apresentam uma influência 

negativa sobre a qualidade visual da paisagem. Contudo, a influência individual dos 

diferentes tipos de olival deixa dizer que os olivais sem armação do terreno apresentam uma 

ação praticamente nula sobre o fator olivais, enquanto as oliveiras em bordaduras atuam 

positivamente na qualidade da paisagem. Ao invés, os olivais armados (em mortório ou em 

patamares) apresentam uma influência negativa. Estes factos podem-se relacionar com o 

estado fitossanitário das oliveiras, dos muros de pedra e também do terreno. Outro facto 

curioso, mas que se deixa em aberto, é a possibilidade de as preferências aumentarem com 

o aumento da complexidade do panorama, relativamente ao número de olivais presentes. 

Influência Individual 

Olival armado Olival sem armação Oliveiras em bordaduras 

DSCF2704 (8,08) 

DSCF 2883 (7,85) 

DSCF 2900 (7,70) 

DSCF 2926 (7,76) 

DSCF3051 (7,71) 

DSCF 3111 (7,89) 

DSCF 2818 (7,93) 

DSCF 2982 (7,96) 

DSCF2983 (7,82) 

DSCF 2997 (7,15) 

 

DSCF 2941 (8,43) 

DSCF 2984 (8,06) 

DSCF 3028 (8,09) 

DSCF 3033 (7,91) 

DSCF 3039 (7,66) 

DSCF 3080 (7,77) 

Média = 7,83 Média= 7,72 Média = 7.99 
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Tabela 43:Derivação da classificação para as Vinhas. 

Pontuação do fator Classificação do panorama 

1 6,90 

2 7,29 

3 7,68 

4 8,07 

5 8,46 

 

 Vinhas 

Todos os panoramas do inquérito (45) possuem vinhas no seu conteúdo. A classificação 

dos panoramas atingiu, obviamente, o valor da média geral (7,88).  

A equação da reta de regressão linear (y= 0,35x + 6,63) e o coeficiente de correlação 

permite aferir uma relação moderadamente forte (R2=0,12), que indicia uma subida ligeira 

das classificações com o aumento das pontuações (Tabela 43). 

 

A média das pontuações deste fator foi de 3,58 enquanto o desvio padrão foi de 0,40. A 

observação do histograma (Gráfico 19) mostra uma tendência para pontuações elevadas na 

medida que se vê um deslocamento das pontuações para a direita. 

Apesar de obterem pontuações relativamente altas, a média das classificações foi a 

segunda mais baixa dentro de todos os fatores analisados, do que se conclui a existência de 

elementos, ou combinações de elementos, associados às vinhas que possam influir no 

abaixamento das classificações médias.  

A Tabela 44 relaciona estes elementos por panorama. Após estudar o fator, analisa-se a 

ação das diferentes tipologias de armação do terreno. Para cada um dos casos analisaram-

se as respetivas classificações médias, desvios padrão, pontuações e respetivos gráficos de 

regressão linear e desses dados decorreram as respetivas conclusões.  

Gráfico 19: Histograma para o fator Vinhas. 
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Tabela 44: Caraterísticas estudadas presentes nos panoramas do fator Vinhas. 

Elementos Vinhas 

Classificação Média Caraterística presente 

DSCF2793 8,75 Patamares 

DSCF2915 8,73 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Sem armação 

DSCF 3050 8,70 Patamares 

DSCF 3070 8,64 
Socalcos pré-filoxera, Socalcos pós-filoxera, Patamares e 

Sem armação 

DSCF 2941 8,43 Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF2705 8,41 Ao alto e Sem armação 

DSCF 2954 8,19 Socalcos pré-filoxera, Socalcos pós-filoxera, Patamares 

DSCF2808 8,10 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Sem armação 

DSCF 3028 8,09 Patamares e Ao alto 

DSCF2704 8,08 Ao alto 

DSCF2813 8,08 Patamares 

DSCF2874 8,07 Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF 2955 8,06 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Sem armação 

DSCF2984 8,06 Patamares e Ao alto 

DSCF 2864 8,05 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 2905 8,04 Socalcos pré-filoxera, Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF 2945 8,03 Patamares 

DSCF 2982 7,96 Patamares 

DSCF 3031 7,94 Patamares e Ao alto 

DSCF 2818 7,93 Patamares e Ao alto 

DSCF 3033 7,91 Patamares e Ao alto 

DSCF 2993 7,89 Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF 3111 7,89 Patamares e Ao alto 

DSCF2809 7,86 Patamares 

DSCF2883 7,85 Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF 2983 7,82 Ao alto 

DSCF 2895 7,81 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 2943 7,77 Patamares 

DSCF 3080 7,77 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 2926 7,76 Patamares 

DSCF2815 7,74 Patamares 

DSCF 2975 7,73 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Sem armação 

DSCF 3020 7,72 Patamares 

DSCF 3051 7,71 Socalcos pré-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 2861 7,70 Socalcos pós-filoxera e Patamares 

DSCF 2900 7,70 Socalcos pré-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 2964 7,68 Patamares 

DSCF 3039 7,66 Patamares e Ao alto 

DSCF 3034 7,33 Patamares e Ao alto 

DSCF 3096 7,32 Socalcos pré-filoxera e Patamares 

DSCF2887 7,23 Socalcos pós-filoxera 

DSCF 2965 7,20 Patamares 

DSCF 2997 7,15 Socalcos pós-filoxera, Patamares e Ao alto 

DSCF 3052 7,15 Patamares e Ao alto 

DSCF 3009 6,93 Socalcos pré-filoxera e Socalcos pós-filoxera 
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Os dados das classificações dos panoramas relativos às formas de armação do terreno, 

estão dispostas na Tabela 45. 

Tabela 45: Dados estatísticos relativos à presença das diferentes armações do terreno nos 

panoramas. 

 

É percetível que os socalcos Pré-filoxéricos obtiveram as classificações mais baixas 

(7,79) - provavelmente associado ao estado dos muros e das videiras. As vinhas sem 

armação do terreno obtiveram classificações mais elevadas (8,12) e grande desvio padrão 

(0,55); porém, terá que ter cuidado na análise na medida que sendo pequenos retalhos do 

mosaico paisagístico se encontram relacionados com outros elementos da paisagem. Tanto 

as vinhas em patamares, vinha ao alto e a vinha em socalcos pós-filoxéricos apresentaram 

valores próximos, quer nas classificações quer nos desvio padrão. Partiu-se, de seguida, 

para análise dos dados obtidos por regressão linear (Tabela 46 e Imagem 59). 

Tabela 46: Dados de regressão linear das diferentes tipologias de Vinhas. 

As linhas de tendência indicam que os elementos com maior força sobre a qualidade 

visual da paisagem são as vinhas ao alto, as vinhas em socalcos pós-filoxéricos e as vinhas 

sem armação do terreno, cujos declives são respetivamente 0,30, 0,37 e 0,45. Já os que 

têm menor força são as vinhas em patamares e em socalcos pré-filoxéricos, cujos declives 

da reta são, respetivamente, 0,10 e 0,17 o que indicia uma menor influência destes 

elementos na contribuição para a qualidade visual. Contudo, a análise das pontuações 

destes atributos da paisagem, evidenciam que quer as vinhas ao alto, quer as vinhas em 

patamares, apresentam valores elevados (3,77 e 3,65).  

Armação do terreno 

Dado Estatísticos 
Número de 

Panoramas 

Média das 

Classificações 

Desvio Padrão das 

Classificações 

Socalcos Pré-filoxéricos 7 7,79 0,57 

Socalcos Pós-filoxéricos 18 7,91 0,47 

Patamares 40 7,90 0,39 

Vinha ao Alto 18 7,85 0,29 

Vinha Sem Armação do terreno 7 8,12 0,55 

Regressão Linear 

Característica da 

Paisagem 
Equação 

Média das 

pontuações 

Desvio padrão 

das pontuações 
Correlação 

Coeficiente de 

Correlação 

Socalcos Pré-

filoxéricos 
y= 0,17x + 7,24 3,19 0,43 0,13 0,017 

Socalcos Pós-

filoxéricos 
y= 0,37x + 6,67 3,37 0,41 0,32 0,10 

Vinha em Patamares y= 0,10x +7,53 3,65 0,40 0,10 0,011 

Vinha ao Alto y= 0,30x + 6,70 3,77 0,51 0,54 0,29 

Vinha sem armação 

do terreno 
y = 0,45x +6,69 3,19 0,32 0,26 0,069 



4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosamente, as vinhas sem armação do terreno apresentam as pontuações mais 

baixas, tal como os socalcos pré-filoxéricos (3,19) o que deixa antever que um incremento 

na qualidade destes elementos influi sobremaneira na classificação dos panoramas. 

A investigação aos coeficientes de correlação permite ver um maior correlacionamento 

entre as vinhas sem armação do terreno, vinhas ao alto e vinhas em socalcos pós-

filoxéricos, e as classificações de qualidade visual. Procedeu-se ainda à análise da 

complexidade do mosaico paisagístico relativamente à presença diferentes armações do 

terreno; calcularam-se as médias dos panoramas contendo um, dois e três tipos de vinhas, 

excluindo-se com 4 e 5 tipologias distintas pois não existem casos significativos para análise 

(Tabela 47). 

Tabela 47: Número de diferentes armações do terreno de Vinhas presentes por panorama. 

 1 Tipologia 2 Tipologias 3 ou mais Tipologias 

Número de Panoramas 15 17 13 

Média das Classificações 7,89 7,80 7,97 

A observação da tabela permite discernir que quando o mosaico ganha uma 

complexidade superior a duas tipologias, que as médias de classificação aumentam 

consideravelmente. Este facto pode ser devido a que aumentando o número de elementos 

Imagem 59: Gráfico de regressão linear para os diferentes tipos de vinha. 
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de vinha na paisagem diminui a presença de outros fatores cuja influência não é tão 

benéfica (matos por exemplo). 

As vinhas são um fator da paisagem que possui uma influência moderadamente forte 

sobre a qualidade visual da paisagem. Trata-se do principal elemento distintivo desta 

paisagem muito devido à diversidade existente ao nível da construção destas vinhas. A ação 

concertada sobre os elementos das vinhas permitirá alcançar melhores níveis de 

classificações dos panoramas na medida que é necessário incrementar os índices de 

qualidade visual das várias tipologias de vinhas por forma a alcançar maiores classificações.  

 

4.5. Modelos Preditivos para a paisagem 

Neste tópico, são desenvolvidos os modelos preditivos para a paisagem do ADV. É 

necessário obter as classificações dos panoramas e as respetivas pontuações dos fatores 

da paisagem. Posteriormente, elabora-se um modelo que abranja as duas unidades de 

paisagem fotografadas (Ceira/Távora e Pinhão/Torto); prossegue-se com o modelo para a 

área de estudo e culmina-se com a elaboração de modelos preditivos para cada uma das 

duas unidades visuais estabelecidas para a área de estudo. Com isto pretende-se ser mais 

minucioso e especifico para se obter mais rigor nas classificações deduzidas mais à frente. 

As análises anteriores demonstram diferentes influências sobre os panoramas, pelo que 

e elaboração destes modelos fornece uma ferramenta analítica para investigar as forças de 

uma maneira integrada, examinando os fatores que interagem com a qualidade visual da 

paisagem. Para alcançar este objetivo, utilizou-se o método da Regressão Linear Múltipla38 

descrito seguidamente. 

 Análise por Regressão Linear Múltipla 

A análise por Regressão Linear Múltipla foi o método usado para identificar as 

caraterísticas e a equação pela qual a qualidade visual pode ser quantificada. Os fatores 

pontuados fornecem as variáveis independentes, ao passo que as classificações de 

qualidade visual constituem a variável dependente. A regressão linear múltipla quantifica a 

influência de cada um destes fatores na qualidade visual. 

Como auxílio estatístico, recorreu-se ao software SPSS, que permitiu o tratamento 

estatístico dos dados alcançados e obteve os modelos preditivos pretendidos.  

Para a obtenção dos modelos preditivos existem (disponíveis no SPSS) 5 métodos 

                                                

38 Procedimento analítico de dados, baseado no critério dos mínimos quadrados, que determina as relações lineares entre um 

conjunto de fatores e uma única variável e determina qual a melhor contribuição do conjunto de fatores para predizer essa 

variável singular. 
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distintos: Enter, Backward, Stepwise, Forward e Remove, sendo que cada um adiciona ou 

remove fatores do modelo. Contudo, nesta investigação apenas se vai utilizar o primeiro 

método, dado ser o único que alberga todos os fatores da paisagem e por ser, geralmente, o 

método mais seguro. 

Os modelos preditivos, para além de fornecerem informações sobre os fatores que 

influenciam a qualidade visual e as suas respetivas forças (semelhante ao caso da 

regressão linear simples), também são usados para determinar a qualidade visual de 

determinado panorama, através da pontuação dos fatores da paisagem relevantes e 

entrando com estes dados no modelo. 

 Obtenção dos Modelos 

A observação das pontuações dos fatores da paisagem deixa ver que existem alguns 

casos omissos, ou seja, casos em que não existe correspondência entre uma variável 

independente e a variável dependente. Neste sentido, como o excesso de casos omissos 

conduz a um desajustamento nos modelos preditivos, é exigido um tratamento estatístico 

destes casos; neste trabalho optou-se por tratar estes dados recorrendo ao Algoritmo EM 

(Expectation Maximization)39. Só após a resolução deste obstáculo é possível partir para a 

obtenção dos modelos preditivos pretendidos. 

i. Modelo Preditivo Geral 

Neste caso são consideradas as classificações dos panoramas e respetivas pontuações 

de fatores presentes no questionário (ANEXO G), pelo que o modelo abrange apenas as 

unidades de paisagem do Ceira/ Távora e Pinhão/ Torto. Os dados referentes a este modelo 

estão descritos na Tabela 48. 

Tabela 48: Modelo Preditivo Geral para a paisagem do ADV 

Este modelo tem uma correlação de 0,57 e um coeficiente de correlação de 0,33 o que 

explica, aproximadamente, 33% da qualidade visual da paisagem. A maioria destes estudos 

ronda os 50% pelo que neste caso assume-se a existência de outros elementos 

influenciadores destas classificações sobre os quais se vai falar mais tarde (Lothian 2000).  

                                                

39 Este método faz uma estimativa de máxima verossimilhança dos parâmetros, ou seja, estima parâmetros que sejam 

consistentes com os dados da amostra no sentido se maximizar a função de verossimilhança. 

Dados Estatísticos 

Correlação 0,57 

Coeficiente de Correlação 0,33 

Equação 
y = 6,48+0,20 Rio+0,046 Elementos Arbóreo-arbustivos+ 0,29 Elementos 

Construídos +0,13 Vinhas – 0,27 Olivais 

Número de Panoramas 45 
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ii. Modelo Preditivo para a área em estudo 

Nesta situação, apenas, são considerados os panoramas referentes à área em estudo, 

excluindo-se todos os panoramas de referência. Assim, entram neste modelo os dados 

referentes a 33 panoramas (ANEXO H) e obteve-se o seguinte modelo (Tabela 49). 

Tabela 49: Modelo preditivo para a área em estudo. 

 

iii. Modelo Preditivo para as subunidades da paisagem 

Procedeu-se à elaboração do modelo preditivo para cada uma das subunidades da 

paisagem definidas para a hemibacia-visual estabelecida. Utilizaram-se as classificações e 

pontuações sem casos omissos separando-se os dados relativos a cada uma das unidades 

visuais da paisagem: unidade visual do vale do rio Douro (ANEXO I e Tabela 50) e unidade 

visual do vale do rio Pinhão (ANEXO J e Tabela 51).  

A partir daqui calcularam-se os respetivos modelos preditivos sendo que no caso da 

unidade visual da paisagem do vale do rio Pinhão apenas se contabilizam quatro fatores da 

paisagem, excluindo-se, obviamente, a presença do rio Douro na paisagem. 

(1) Unidade Visual da Paisagem do Vale do Rio Douro  

Tabela 50: Modelo Preditivo para a Unidade Visual da Paisagem do vale do rio Douro 

 

(2) Unidade Visual da Paisagem do Vale do Rio Pinhão 

Tabela 51: Modelo Preditivo para Unidade Visual da Paisagem do vale do rio Pinhão. 

Dados Estatísticos 

Correlação 0,54 
Coeficiente de Correlação 0,30 

Equação 
y = 6,20+0,23 Rio+0,29 Elementos Arbóreo-arbustivos+ 0,23 Elementos 

Construídos +0,15 Vinhas – 0,43 Olivais 

Número de Panoramas 33 

Dados Estatísticos 
Correlação 0,53 
Coeficiente de Correlação 0,28 

Equação 
y = 5,21+0,039 Rio - 0,018 Elementos Arbóreo-arbustivos + 0,48 Elementos 
Construídos + 0,25 Vinhas + 0,12 Olivais 

Número de Panoramas 25 

Dados Estatísticos 

Correlação 0,77 
Coeficiente de Correlação 0,59 

Equação 
y = 6,86+0,52 Elementos Arbóreo-arbustivos+ 0,15 Elementos Construídos 
+0,38 Vinhas – 0,77 Olivais 

Número de Panoramas 8 
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4.6. Mapeamento da qualidade visual da paisagem 

Um dos objetivos desta investigação é indicar num mapa os índices de qualidade visual 

da área de estudo. Para o alcançar, obteve-se uma fotografia aérea angular da região 

(obtida no BingMaps®), que possibilita a definição da hemibacia-visual correspondente aos 

panoramas obtidos, e também a marcação sobre ela das classes de qualidade visual dos 

diversos locais. 

O mapeamento da qualidade visual da paisagem inicia-se com a delimitação da área 

que se vai mapear, que é a área observável a partir dos pontos fotográficos definidos, e 

dependente da própria orografia do território, correspondendo à zona de maior visibilidade a 

partir da margem esquerda dos dois rios.  

Posteriormente procede-se à inspeção cuidadosa de cada panorama e analisa-se qual a 

área do território abrangido pelas fotografias. O trabalho de definição das zonas é feito 

comparando as fotografias aéreas (disponíveis no GoogleEarth® e BingMaps®) com o 

conteúdo de cada panorama. A fotointerpretação permite identificar quais as zonas do 

território cobertas pelos mesmos e aferir a cobertura fotográfica atingida pelos panoramas 

integrantes do fotoquestionário, ou seja, a extensão de paisagem abrangida pelos 

panoramas do questionário, excluindo-se os panoramas de referência como visto 

anteriormente (ver Imagem 43, página 69).  

Como é visível na Imagem 43, estes panoramas não cobrem uma área de território 

suficientemente grande, que permita efetuar o mapeamento da qualidade visual da 

paisagem de forma adequada. Verifica-se a ausência de cobertura fotográfica em áreas, 

consideravelmente, extensas, pelo que se procedeu à inclusão de panoramas que 

complementassem as falhas encontradas. Este novo suplemento de panoramas designa-se 

de panoramas complementares. 

A seleção dos panoramas complementares teve por base a necessidade de preencher as 

falhas observadas anteriormente, pelo que, inicialmente se procedeu à escolha dos 

panoramas dentro do acervo fotográfico pessoal. Neste caso não existiam fotografias 

suficientes para colmatar as deficiências na cobertura fotográfica do território e, por isso, foi 

necessário expandir esta busca a novas fontes de informação, pelo que se procurou na 

internet por panoramas que satisfizessem estas necessidades. Alguns dos panoramas 

disponíveis neste 2º levantamento fotográfico, não cumprem na íntegra todos os critérios 

atrás estabelecidos, porque se entende que para a pontuação isolada de fatores da 

paisagem não é forçoso respeitar escrupulosamente estes critérios, dado que cada 

panorama é analisado pela significância individual dos fatores e não classificados 

diretamente quanto à qualidade visual da paisagem.  
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O conjunto dos panoramas complementares é, então, constituído por panoramas 

pertencentes ao acervo pessoal e panoramas encontrados em diferentes fontes da internet 

como disposto no ANEXO K.  

Da delimitação das zonas correspondentes a cada um dos panoramas complementares, 

é possível averiguar a cobertura correspondente a este conjunto de panoramas (Imagem 60). 

A sobreposição destas duas cartas (Imagem 43 e Imagem 60) permite examinar o nível de 

cobertura da totalidade dos panoramas. (Imagem 61). 

Como é observável na última imagem existem, algumas zonas sem cobertura fotográfica, 

o que evidencia deficiências ao nível do levantamento fotográfico. Contudo, considera-se 

que o nível de cobertura possibilita a exequibilidade do mapeamento.  

Cumulativamente, são necessárias as classificações de qualidade visual dos panoramas 

e as respetivas classes de qualidade visual para a representação no mapa. Nesta situação 

são utilizadas as classificações corrigidas, ou seja, as classificações obtidas através da 

substituição das pontuações dos diversos fatores nas equações (modelos preditivos) de 

cada uma das unidades visuais da paisagem. 

Realce para a necessidade de transpor a informação contida nas classificações dos 

panoramas para o mapa de qualidade visual; desta maneira foi preciso estabelecer um 

sistema de classes que facilitasse a leitura da qualidade visual da paisagem. 

A análise aos valores das classificações corrigidas (ver adiante, Tabela 53 e Tabela 54) 

verifica que a amplitude das classificações é apertada (mínimo de 7,38 e máximo de 8,52) 

pelo que foi necessário definir uma escala de classes com intervalo mais pequeno, neste 

caso de 0,25.  

As classes de qualidade visual devem transmitir de uma forma clara e objetiva a 

qualidade visual que determinado trecho da paisagem possui, permitindo a rápida 

identificação da qualidade visual da paisagem das áreas em estudo (Tabela 52). 

 

Tabela 52: Classes de qualidade visual da paisagem. 

Classe de qualidade visual Intervalo de classificação 

1 <7,5 

2 7,51 – 7,75 

3 7,76 -8,00 

4 8,01 – 8,25 

5 > 8,25 
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Imagem 60: Cobertura fotográfica do território pelos panoramas complementares.
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Imagem 61: Cobertura final da hemibacia-visual resultante do 1º e 2º levantamento fotográfico. 
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Tabela 53: Classificações corrigidas e classes de qualidade visual da unidade visual do vale do rio 

Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 54: Classificações corrigidas e classes de qualidade visual da unidade visual do vale do rio 

Pinhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando com o trabalho de mapeamento, procedeu-se à delimitação das manchas 

resultantes da sobreposição de panoramas. Se para os panoramas que integram o 

fotoquestionário já se possuem as classes de qualidade visual de cada panorama, no que 

diz respeito aos panoramas complementares é necessário efetuar a derivação das 

classificações de qualidade visual dos panoramas, através da pontuação dos fatores da 

paisagem. A pontuação dos fatores destes panoramas foi efetuada pelo mesmo grupo que 

Panorama 
Classificação 

Original 

Classificação 

corrigida 
Classe 

DSCF2997 7,15 7,38 1 

DSCF2941 8,43 7,65 2 

DSCF2965 7,20 7,68 2 

DSCF2983 7,82 7,78 3 

DSCF3028 8,09 7,87 3 

DSCF2975 7,73 7,91 3 

DSCF2955 8,06 7,92 3 

DSCF2982 7,96 7,93 3 

DSCF3052 7,15 7,96 3 

DSCF2945 8,03 7,98 3 

DSCF2915 8,73 7,98 3 

DSCF3051 7,71 8,00 3 

DSCF3031 7,94 8,02 4 

DSCF2809 7,86 8,05 4 

DSCF2964 7,68 8,06 4 

DSCF2926 7,76 8,06 4 

DSCF3070 8,64 8,06 4 

DSCF2954 8,19 8,07 4 

DSCF2808 8,10 8,08 4 

DSCF2943 7,77 8,10 4 

DSCF2813 8,08 8,14 4 

DSCF2815 7,74 8,15 4 

DSCF2793 8,75 8,39 5 

DSCF2984 8,06 8,40 5 

DSCF3050 8,70 8,52 5 

Panorama 
Classificação 

Original 

Classificação 

corrigida 
Classe 

DSCF2887 7,23 7,44 1 

DSCF2895 7,81 7,58 2 

DSCF2883 7,85 7,75 2 

DSCF2905 8,04 7,81 3 

DSCF2900 7,70 7,84 3 

DSCF2861 7,70 7,89 3 

DSCF2864 8,05 7,97 3 

DSCF2874 8,07 8,10 4 



4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

122 

 

pontuou os fatores dos panoramas originais (ver ANEXO C), seguido o mesmo processo de 

entrevista. Contudo, nesta situação, de forma a simplificar o processo de pontuação dos 

fatores da paisagem, foi feita a pontuação direta dos fatores (Rio, Manchas arbóreo-

arbustivas, Elementos construídos, Vinhas e Olivais), e não o cálculo da pontuação de cada 

fator através da média da pontuação dos elementos constituintes. Recorrendo aos 

respetivos modelos preditivos obtêm-se as classificações dos panoramas e numa segunda 

instancia as classes de qualidade visual para cada uma das unidades visuais (Tabela 55 e 

Tabela 56). 

Tabela 55: Pontuação de fatores da paisagem e classificações dos panoramas complementares para 

a unidade visual da paisagem do vale do rio Douro. 

 

Tabela 56: Pontuação de fatores da paisagem e classificações dos panoramas complementares para 
a unidade visual da paisagem do vale do rio Pinhão. 

 

  

Panorama 
Rio 

Douro 

Manchas 

arbóreo-

arbustivas 

Elementos 

Construído

s 

Vinhas Olivais Classificação Classe 

PC_2 3,50 2,67 2,33 3,33 3,00 7,61 2 

PC_4 4,33 2,83 3,12 3,33 3,08 8,03 4 

PC_5 3,00 2,50 1,17 2,83 3,00 6,91 1 

PC_6 4,00 2,33 3,33 3,17 3,00 8,07 4 

PC_8 4,50 3,83 3,00 3,33 2,83 7,96 3 

PC_9 3,83 3,67 3,67 3,33 3,00 8,24 4 

PC_10 3,83 2,83 2,67 3,33 3,00 7,77 3 

PC_12 3,83 2,83 2,44 4,17 3,33 7,92 3 

PC_13 4,00 3,17 3,33 3,33 3,08 8,12 4 

PC_15 4,50 4,00 4,00 3,33 3,17 8,46 5 

PC_16 4,50 3,00 3,33 3,50 3,00 8,15 4 

PC_17 3,50 4,17 1,67 3,50 3,33 7,37 1 

PC_18 3,33 2,67 3,17 3,83 3,00 8,10 4 

PC_19 4,50 2,47 3,16 3,17 2,50 7,95 3 

PC_21 3,83 3,87 1,83 3,83 3,17 7,53 2 

PC_22 4,50 4,17 2,67 3,33 3,83 7,91 3 

PC_23 3,34 3,87 3,00 3,33 2,67 7,86 3 

PC_24 4,00 4,17 3,33 3,83 2,67 8,17 4 

PC_25 4,28 3,58 3,17 3,83 3,33 8,19 4 

Panorama 

Manchas 

arbóreo-

arbustivas 

Elementos 

Construídos 
Vinhas Olivais Classificação Classe 

PC_1 2,67 2,83 2,33 2,33 7,76 3 

PC_3 4,00 3,17 4,33 3,83 8,11 5 

PC_7 3,67 3,50 3,83 3,67 7,92 4 

PC_11 2,00 1,83 3,17 3,33 6,81 1 

PC_14 3,83 2,67 4,17 3,67 8,01 4 

PC_20 3,67 3,33 3,50 3,67 7,77 3 
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A determinação do valor correspondente a cada mancha resultante da sobreposição de 

panoramas é calculada pela média das classes de qualidade visual daqueles panoramas. O 

valor médio alcançado irá corresponder a determinada classe de qualidade visual. 

Considera-se, portanto, que a classe de qualidade visual das áreas corresponde à média 

das classes de mapeamento justapostas. No caso de a média da classe de qualidade visual 

da paisagem ser um valor intermédio (i.e. 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5) o arredondamento faz-se por 

defeito, ou seja, para a classe imediatamente anterior, tentando deste modo minimizar a 

influência de elementos positivos na classificação de panoramas. 

No final obteve-se o seguinte mapa de qualidade visual (Imagem 62), que permite ter 

uma visão mais clara e objetiva sobre os locais onde a intervenção humana é necessária 

com o intuito de melhorar a qualidade visual da paisagem. 

É bem visível que a qualidade visual da paisagem varia ao longo de toda a extensão da 

hemibacia-visual da paisagem, desde a classe 1 à classe 5, sendo que as classificações 

mais extremas possuem menor predomínio na paisagem. Por seu turno, as classes 3 e 4 

prevalecem na paisagem, apresentando a classe dois uma presença diminuta. 

Deste entendimento vai ser possível efetuar um conjunto de considerações e 

recomendações que visam a melhoria visual da paisagem, com o fim absoluto de fomentar a 

procura por este destino, fundamentalmente para fins turísticos. A sinalização objetiva de 

quais as zonas que necessitam de uma melhoria mais premente é por si só uma vantagem 

desta investigação e propiciará uma atuação precisa na paisagem. Posteriormente, após se 

terem feito as considerações gerais sobre o estado da paisagem em estudo, fornecer-se-á 

um conjunto de medidas e propostas de atuação sobre a paisagem visando aquilo que foi 

atrás referido. 
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Imagem 62: Mapa da qualidade visual da paisagem da área de estudo.
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5. AVALIAÇÃO 

 5.1. Considerações sobre o mapeamento de qualidade visual 

O trabalho de mapeamento atrás descrito permitiu aferir a qualidade visual ao longo da 

hemibacia-visual definida nesta investigação, mas encontraram-se algumas dificuldades na 

sua elaboração das quais se vai falar seguidamente. 

Um trabalho deste tipo exige que o levantamento fotográfico seja adequado à área de 

estudo, para mais nesta situação que se está perante um território muito acidentado, em que 

se não se for precavido irão haver inúmeras zonas sem cobertura fotográfica. É preciso 

fazer o levantamento fotográfico de diversos ângulos e altitudes, desde o leito do rio até ao 

cimo das encostas de maneira a não criar situações de vazio que possam criar conflito na 

altura de mapear a qualidade visual da paisagem. Para além disso, um levantamento 

fotográfico completo minimiza possíveis interferências de elementos que possam ir contra os 

critérios fotográficos pré-estabelecidos. Pretende-se, assim, uma maior padronização, sendo 

desnecessário recorrer a outras fontes para colmatar as falhas do levantamento. 

Uma das principais limitações esta investigação é o desequilíbrio existente na amostra 

fotográfica. No total foram analisados e classificados 58 panoramas sendo que a média das 

suas classificações foi de 7,91. Analisando as classificações por unidades visuais da 

paisagem verifica-se que a unidade visual da paisagem do vale do rio Douro obteve uma 

média de classificação igual a 7,95 correspondente à classificação de 44 panoramas. Pelo 

contrário a unidade visual da paisagem do vale do rio Pinhão obteve uma classificação 

média de 7,77, correspondendo a 14 panoramas. Verifica-se aqui que é aconselhável 

equilibrar o número de fotografias por unidade visual da paisagem. 

As classificações atingidas para a área estudada percorrem as 5 classes de mapeamento 

sendo que as classes 3 e 4 apresentam maior frequência (36,2% para cada uma) enquanto 

as classes 1 e 5 obtiveram o mesmo valor 8,6%. A classe 2 alcançou 10,3%. É possível 

verificar que as classes intermédias (3 e 4) referentes a classificações compreendidas entre 

os 7,76 e os 8,25 têm primazia na paisagem, ao passo que as classes extremas apenas 

possuem áreas diminutas, sinal da existência de uma tendência significativa para as 

classificações intermédias. 

A escala de classes de mapeamento pode não ser suficientemente representativa da 

variação da qualidade visual da paisagem, pelo que fica em aberto a possibilidade de se 

aumentar esta escala de classes, essencialmente para classes mais elevadas (8,25 – 8,50; 

< 8,50). Isto poderá fornecer um maior discernimento das diferenças na qualidade visual da 

paisagem e permitir maior especificidade na atuação sobre a paisagem, possibilitando uma 

ação mais minuciosa. 
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Este mapa permite identificar facilmente quais as áreas que requerem uma intervenção 

mais urgente, por forma a otimizar este recurso vocacionado para as vertentes turística e 

ambiental. Com o intuito de conseguir fazer uma aplicação das recomendações de ação 

sobre a paisagem mais conveniente, de forma a alcançar uma maior qualidade da paisagem 

(num cenário utópico classe 5 para toda a área) procedeu-se ao zonamento desta área 

através do agrupamento em 4 zonas distintas, que abrangem áreas de classificações 

similares e sobre as quais se vai efetuar um conjunto de considerações com o propósito de 

incrementar os respetivos níveis de qualidade visual (Imagem 63). 

 Zona 1 (Bagaúste) 

- A barragem de Bagaúste constitui o principal elemento intrusivo da paisagem 

devido a problemas de escala e de enquadramento da própria construção, e das 

construções que lhe estão anexadas; 

- Apesar da incidência dos núcleos arbóreo-arbustivos ser considerável, resulta o 

cariz excessivamente humanizado decorrente da falta de conetividade entre diferentes 

mosaicos da paisagem; 

- As vinhas marcam a paisagem, mas a sua ocupação monocultural em extensão 

tende a tornar a paisagem visualmente monótona; 

 Zona 2 (Covelinhas) 

- Os aglomerados urbanos aparecem aqui dispersos, havendo demasiadas 

construções em ruína ou em mau estado se conservação; 

- As manchas florestais pouco conexas e demasiadamente “recortadas” pela vinha, 

não se percebendo um modelo de rede de compartimentação que daria maior sensação 

de ordem à paisagem; 

- Os patamares destacam-se na paisagem. Dependendo da distância podem 

despertar diferentes sensações ao observador devido ao impacte visual dos seus 

taludes; 

- Existem trechos da paisagem onde o domínio da vinha é exagerado. O mosaico 

paisagístico duriense é marcado pela diversidade cultural, e a falta de diversidade 

resulta em monotonia, o que não é favorável em termos da qualificação visual; 

- Falta de ligação entre as diferentes tipologias de vinhas.  

- Vinhas mais antigas em mau estado de conservação, sendo que muitos muros se 

encontram em ruína. 

 Zona 3 (Pinhão)  

- Falta de revestimento vegetal nas margens do rio Douro, junto à linha de caminho-
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de-ferro, fazendo “aumentar” o talude; 

- Linhas de drenagem naturais reperfiladas e surribadas numa plantação de vinhas, o 

que não é desejável em termos de valorização cénica e ecológica; 

- Os muros das vinhas mais antigas em estado de avançada degradação: urge 

trabalhar na recuperação visual destes muros; 

- As vinhas em patamares ganham especial evidência e impacte visual negativo 

quando vistas ao nível do rio, dado que os taludes de terra nua ganham maior 

visibilidade. A ponderação da localização destas vinhas leva a considerar a 

possibilidade de ser mais benéfico atuar sobre estas vinhas dispostas a cotas mais 

baixas. A meia encosta o problema do talude parece ser mais suavizado, pois a 

presença de outros elementos em conjunto com a própria inclinação da encosta diminui 

a visibilidade dos taludes a meia-encosta. 

 Zona 4 (Vale de Mendiz) 

- Linhas de cumeadas demasiado despidas de matos e florestas e pequenos núcleos 

dispersos pelas encostas sem conectividade; 

- Os novos patamares estão exageradamente presentes na paisagem. Exige-se que 

estes elementos não sobreponham na paisagem mas que contribuam de forma 

significativa para a qualidade do todo; 

- As novas edificações ganham muito relevo na paisagem, quer pelo tipo de 

arquitetura escolhida, volumes, cores e enquadramento vegetal. 
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Imagem 63: Carta de zonamento da área de estudo
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5.2. Recomendações gerais 

O ADV é uma região de elevado potencial dentro do panorama nacional e um dos 

principais motores da economia da região norte de Portugal. Inúmeros estudos e 

considerações já foram efetuados sobre esta região, pelo que existem variadas sugestões e 

propostas para o ordenamento do território.  

Partindo deste pressuposto, orientaram-se as recomendações deste trabalho para a 

otimização visual da paisagem do ADV propondo medidas de ação sobre os elementos 

estudados anteriormente, com a clara intenção de valorizar o desenho da paisagem e as 

suas unidades ecológicas, tendo em conta a enumeração dos problemas detetados, no 

decorrer da avaliação da qualidade visual da paisagem expressos no ponto anterior. 

1) Atuar sobre o desenho da paisagem por forma a estabelecer um sistema de 

corredores verdes, ou seja, apostando na compartimentação e conetividade da paisagem, 

permitindo um fluxo de energia entre os diferentes níveis da paisagem ao mesmo tempo que 

se contribui para a diversificação paisagística e, consequentemente para a valorização 

visual da paisagem.  

Sendo uma região vinhateira, existe um predomínio de vinha sobre as manchas de 

mato e florestas, contudo, esta relação deverá ser repensada numa ótica de valorização 

ecológica e estética, tentando encontrar um modelo equilibrado que vise a estruturação da 

vinha e das restantes culturas com as manchas arbóreo-arbustivas. As vinhas devem 

conviver harmoniosamente com as manchas de mato e com outros elementos arbóreos, 

conferindo maior diversidade à paisagem, quer ao nível de formas e dimensões, quer ao 

nível da diversidade que poderá, contribuir para o equilíbrio ecológico e controlo de pragas. 

a. Integrar os mortórios no sistema de corredores verdes, entendendo-os 

como um elemento de elevado valor ecológico e cultural da paisagem. A sua 

integração pode ser feita potenciando a sua visibilidade, através de reconstrução 

dos muros (mantendo viva a história do território) e da implementação destas 

áreas em circuitos de turismo ecológico (natural), mantendo impreterivelmente 

aqueles que se encontram em zonas de elevado risco de erosão, tudo como já 

prevê a lei. 

 

b. Redesenhar, nuns casos, ou reforçar, noutros, a compartimentação da 

paisagem apostando em sistemas de alinhamentos arbóreos (oliveiras, 

amendoeiras, preferencialmente) principalmente nos caminhos das 

propriedades, e em sistemas de sebes vivas de vegetação caraterística da 
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Na Imagem 64 da esquerda observa-se um predomínio da vinha, tornando a paisagem 

exageradamente monocultural. Observa-se a falta de compartimentação da paisagem, que 

poderia ser fomentada recorrendo a alinhamentos de oliveiras principalmente nas principais 

linhas fisiográficas. Para além disto nota-se uma falta de respeito para com as linhas de 

drenagem naturais que aparecem nesta fotografia surribadas e ausentes de vegetação natural. 

A fotografia sobre Casais do Douro demonstra uma compartimentação equilibrada da 

paisagem, recorrendo às bordaduras de oliveiras como elemento de conexão entre as 

manchas de vinha e mato, bem como elemento que facilita a integração de elementos 

construídos pelo homem na paisagem (exemplo estrada e caminhos das vinhas). 

Imagem 64: Fotografia obtida nas imediações de Vale de Mendiz (Alijó) – à esquerda - Fotografia 

sobre Casais do Douro (São João da Pesqueira) – à direita- 

região, em casos de divisão fundiária, desde as cotas mais elevadas até à zona 

basal das encostas. Este aspeto deve ser pensado e não feito como agora 

acontece, grande parte das vezes sem qualquer respeito pelas dinâmicas 

naturais do terreno: os alinhamentos deverão coincidir com as linhas fisiográficas 

ou em ligações horizontais. 

 

c. Implementar ou fortalecer a florestação dos topos das colinas 

(ecologicamente favorável ao combate à erosão e ao aumento das reservas de 

água) apostando em criar núcleos arbóreo-arbustivos de configuração 

naturalizada (evitar os efeitos “recortados” e as “carecadas” continuas que estes 

núcleos possuem). 

 

d. Respeitar sempre que possível as linhas de drenagem naturais e 

fomentar a consolidação o revestimento destas áreas e das áreas envolventes 

com vegetação autóctone.  
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Imagem 65: Fotografia parcial da Quinta do Ventozelo em Ervedosa do Douro (São João da 

Pesqueira). 

 

 

 

 

 

 

e. Consolidar a vegetação ribeirinha reforçando a ocupação das margens 

por vegetação arbórea e subarbórea ou arbustiva, de maneira a aumentar a 

qualidade ecológica e também a qualidade visual da paisagem, na medida que 

se atua sobre elementos menos positivos da paisagem (muros de betão, 

superfície de pedra nua, surribas, etc.). Estudar que técnicas de recuperação da 

paisagem poderão ser utilizadas nestes caso, considerando as regras a que os 

planos de água das albufeiras estão sujeitos.  

As setas na Imagem 65 assinalam o respeito pelas linhas fisiográficas naturais, 

nomeadamente com a implementação de vegetação no topo das colinas e nas linhas de 

drenagem naturais. Contudo, aconselha-se uma configuração mais naturalizada para os 

limites dos matorrais e a introdução de bordaduras nos festos e talvegues. 
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Imagem 66: Em cima o estado atual de um trecho da paisagem; em baixo a fotomontagem efetuada 

como sugestão imediata para a consolidação da vegetação das margens do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Restringir a utilização dos ciprestes na paisagem a situações específicas de 

pontuação da paisagem, nomeadamente na proximidade dos edifícios de Quintas e seus 

acessos principais. Para além disso, deve restringir-se a situações de planos horizontais, 

evitando a colocação dos ciprestes em planos inclinados, o que acentuará esses planos 

criando dificuldades na leitura do território e de escala.  

A Imagem 66 demonstra pontos onde existe falta de vegetação ripícola o que conduz a 

menores índices de qualidade visual e ecológica pelo que a atuação sobre a paisagem deve 

passar sobre elementos intrusivos existentes e através da consolidação da vegetação 

ribeirinha ao longo das margens. Para além disso a implantação de bordaduras de oliveiras, o 

revestimento de taludes e as linhas de água naturalizadas permite maior qualidade à paisagem. 

Será interessante a introdução de simulações deste tipo (em baixo) em estudos futuros para a 

confirmação das expectativas de aumento das preferências. 

 



4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

133 

 

Imagem 67: Presença dos ciprestes na paisagem: à esquerda a Quinta dos Aciprestes (Foz do 

Tua) e à direita, perto da Quinta de la Rosa, junto ao Pinhão. 

 

 
 

 

 

 

 

3) Implementar um paradigma arquitetónico para os edifícios no ADV e mitigar as 

situações negativas para a paisagem: 

a. Efetuar estudos, específicos, de arquitetura paisagista para a inclusão 

de novos edifícios na paisagem vocacionados para o seu impacto visual e 

desencorajar o investimento em construções isoladas, quando estas não 

apresentam um modelo adequado. 

 

b. Mitigar as situações negativas na paisagem através da sensibilização 

dos proprietários para a requalificação estética dos edifícios (materiais 

característicos da região, cores, etc.) e desenho dos espaços exteriores. 

 

 

 

 

 

  

A Imagem 67 apresenta dois casos distintos no que concerne à utilização de ciprestes na 

paisagem: na fotografia da direita é visível a plantação dos ciprestes em planos horizontais, 

enquanto à direita a plantação em planos oblíquos aumentam a verticalidade da paisagem. 

Imagem 68: Edifício na margem direita do 

rio Douro. 

 

A implantação de edifícios em pontos elevada 

visibilidade deve ser repensada, apostando na 

requalificação da arquitetura bem como no 

desenho dos espaços exteriores. A Imagem 68 

apresenta um conjunto de construções (habitação 

mais anexos) de reduzida qualidade visual e com 

grande visibilidade, desde o rio e da sua margem 

(Folgosa do Douro), que constituem polos de 

atração turística.  
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c. Mitigar a presença das grandes construções na paisagem (edifícios 

ligados à agricultura, barragens, etc.) investindo na requalificação dos espaços 

exteriores, na implementação de “cortinas” arbóreo-arbustivas de vegetação 

perene e caducifólia (de forma a evitar o efeito “borrão” na paisagem) e no 

estudo das cores e materiais de revestimento dos edifícios. Em certos casos 

pontuais apostar na mimetização cromática dos elementos intrusivos (por 

exemplo, nos postes de alta tensão apostar em estudos cromáticos que visem 

diminuir o seu impacte na paisagem; esta solução já é por vezes utilizadas nas 

torres eólicas) ou outras estruturas de elevada visibilidade na paisagem. 

Noutras situações ponderar o recurso à Land art como método de valorização 

visual da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 69: Intervenção artística na barragem da Bemposta  

(Fonte: escolaamigadaarte.files.wordpress.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 70:Adega situada na margem esquerda do rio Douro perto de Adorigo (Tabuaço). 
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d. Sensibilizar as entidades competentes do impacte que os cabos de 

eletricidade e de telefone têm na paisagem. É favorável que estes cabos sejam 

canalizados no subsolo ou que as linhas coincidam com linhas de bosque e 

matorrais, onde perderá dominância. Por outro lado a implantação de centrais 

elétricas deverá passar por locais de grande absorção visual, diminuído o 

impacte negativo que elas possam ter. 

 

  Imagem 71: Central elétrica do Pinhão. 

 

 Imagem 72: Quinta de la Rosa (Pinhão) 

 

e. As novas construções de grande escala deverão ter em consideração 

que estas ações são de recurso, pois não são totalmente adequadas, pelo que 

deverão ser localizadas em zonas de maior absorção visual e menor impacte 

visual, se possível afastado dos corredores de circulação. Os custos 

A valorização visual da paisagem implica um cuidado especial sobre as grandes construções 

existentes na paisagem. Efetivamente pode-se recorrer a várias técnicas visando o incremento da 

qualidade visual: na Imagem 69 apresenta-se uma solução colocada na barragem da Bemposta no 

rio Douro. Na imagem 70 a elevada visibilidade da adega construída na margem do rio Douro, que 

induz a necessidade de redesenhar os espaços exteriores recorrendo a barreiras arbóreo-

arbustivas. 

As construções e os elementos ligados 

às comunicações e à eletricidade 

contribuem negativamente para a 

qualidade visual da paisagem, pelo que 

urge que as entidades competentes se 

esforcem por diminuir o impacte que estes 

componentes possam ter. Na Imagem 71, 

surge central elétrica do Pinhão: apesar de 

se entender como um elemento necessário 

para a sociedade, deve-se estudar uma 

melhor localização para estas estruturas, 

preferencialmente em locais de menor 

atratividade turística e de menor alcance 

visual. No segundo caso (Imagem 72) 

aparecem os cabos e os postes telefónicos 

como elementos que desvirtuam a 

qualidade visual da paisagem, pelo que se 

deve fazer um esfoço por situar estas 

estruturas no subsolo. 
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resultantes desta deslocalização poderão ser compensados pelo aumento da 

qualidade da paisagem e consequentemente valorização turística e patrimonial. 

 

f. Recuperar os edifícios em ruínas ao longo da linha de caminho-de-ferro 

e integrá-los nos circuitos turísticos como forma de dinamização da região. Em 

casos extremos, demolir estes edifícios degradados e reocupar o espaço de 

edificação com revestimento vegetal arbóreo e subarbóreo. Contudo, deixa-se 

em aberto a hipótese da utilização das ruínas como objeto cénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 74: Antigo armazém em elevado estado de degradação. 

Imagem 73: Apeadeiro de Gouvinhas. 
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4) O mosaico de vinhas contribui significativamente para a valorização estética da 

paisagem pelo que é necessário atuar sobre este elemento: 

a. Desencorajar os agricultores para a utilização das vinhas com grandes 

taludes e investir na requalificação destas vinhas, apostando no revestimento 

destes taludes com vegetação subarbustiva e herbácea. Existe ainda a 

possibilidade do relvamento das vinhas que parece ser vantajoso, como 

recomendado pelo IVDP (IVDP 2012). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 75 Vinha na margem do rio Douro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Imagem 73 aparece um dos muitos apeadeiros existentes ao longo da linha do Douro. 

Trata-se de um elemento com considerável influência na qualidade visual da paisagem pelo que é 

necessário promover a reinvenção deste edifício dando-lhe uma nova função e acima de tudo 

promover uma recuperação estética, quer do edifício em si, quer do desenho do espaço 

envolvente. Na imagem 74 surge um antigo armazém relacionado com a cultura da vinha. Apesar 

do elevado estado de degradação, esta ruína poderá ser entendida como objeto cénico, ou seja, 

como elemento valorativo da qualidade visual da paisagem. 

Na Imagem 75 surge uma vinha em patamares; o que mais se pode extrair deste panorama é 

o impacte negativo que os seus taludes têm, principalmente, quando observados desde planos 

mais baixos, onde as superfícies de terra nua ficam completamente expostas e ganham 

especial preponderância em alturas em que o crescimento vegetativo da vinha é diminuto. O 

recurso ao revestimento de taludes com vegetação herbácea é uma solução que visa não só o 

aumento dos índices de qualidade visual bem como de qualidade ecológica (combate à erosão, 

controlo de pragas, etc.). A utilização do relvamento das vinhas advém especialmente devido a 

razões ecológicas, contudo entende-se ser uma solução a ter em conta como incremento da 

qualidade visual. 
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Na Imagem 76 surgem 2 casos distintos de leitura da paisagem: num segundo plano (plano 

mais claro no panorama) observa-se uma paisagem mais monocultural, recorrendo a sistemas de 

armação do terreno da vinha mais recentes quando comparado com a paisagem em 1º plano, em 

que se verifica uma paisagem mais diversificada, onde coabitam as vinhas e os olivais, conferindo 

diferentes formas, cores e texturas à paisagem. 

b. Promover maior articulação entre diferentes manchas de vinha, dando 

especial atenção à diversidade das tipologias de terreno, mas também à 

importância de outros elementos na configuração geral da paisagem 

(alinhamentos de oliveiras e amendoeiras, pomares e de outras culturas 

complementares). Realce para a importância dos alinhamentos nos remates 

das vinhas, como veículo para tornar o padrão mais ordenado e as manchas de 

vinhedos mais sublinhadas; 

 

 

c. As vinhas ao alto e sem armação do terreno apresentam caraterísticas 

positivas para a qualidade visual da paisagem, no entanto, a sua utilização 

deve ser empregada apenas em situações específicas. A construção de novas 

Imagem 76: Fotografia sobre o Vale do rio Pinhão. 
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Na Imagem 77 aparecem realçados os muros de suporte de vinhas em mau estado de 

conservação. A recuperação dos muros é premente e favorável a nível estético e ecológico, 

diminuindo riscos de erosão, bem como a nível visual. 

vinhas e a transformação de outras deve respeitar a matriz de toda a paisagem 

envolvente, ou seja, apesar da diversidade de formas e texturas que as 

diferentes configurações da vinha fornece à paisagem, convém manter alguma 

ligação entre manchas. 

 

d. Recuperação dos muros de suporte existentes em vinhas “velhas” e 

promover a construção de novos muros, dada a sua importância na paisagem. 

Este aspeto é economicamente desfavorável para o agricultou, pelo que se 

acorda a manutenção dos incentivos e a celeridade nas decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 77: Muros de suporte de vinhas em mau estado de conservação. 

5) Os olivais são um elemento importante para a sustentabilidade da região, pelo que 

se deve olhar para eles refutando uma visão meramente produtiva e encarando-os como um 

potenciador da qualidade visual da paisagem: 

a. Atender ao estado fitossanitário e estético dos olivais instalados em 

mortórios e promover à limpeza das oliveiras e do terreno, e à reconstrução e 

recuperação dos muros. 
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b. Restringir a construção de olivais armados em patamares surribados e 

naqueles em que esta técnica já foi aplicada investir nos revestimentos 

herbáceo dos taludes. 

 

c. Apostar e reforçar a presença das oliveiras em bordaduras na paisagem 

mas ter em conta os conflitos que podem ter com a mecanização dos terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Diversificar a presença dos olivais na paisagem, apostando na criação 

de áreas mais consistentes de olivais sem armação do terreno em 

congregação com os olivais armados e as oliveiras em bordaduras e em 

continuidade com a rede de matos e bosques. 

  

Imagem 78: Fotografia sobre o vale do rio Pinhão, 

perto de Vale de Mendiz. 

A ausência de outras culturas na 

paisagem concede-lhe monotonia que se 

entende não ser favorável. Deve-se 

apostar na plantação de alinhamentos de 

oliveiras por forma a diversificar mais a 

paisagem e a estabelecer corredores que 

façam a conexão entre diferentes 

manchas. Na Imagem 78 verificam-se 

extensas áreas de vinhas sem outras 

culturas diversificando a paisagem. 

Na Imagem 80 observa-se uma 

paisagem diversificada muito por influência 

das diferentes tipologias de olival. Para 

além do caráter produtivo que os olivais 

possuem eles adquirem importância no 

que diz respeito à qualidade visual da 

paisagem. Neste caso em específico 

conseguem-se verificar olivais em 

bordaduras, em mortórios e em terreno 

surribado, mas que conferem que 

convivem harmoniosamente. 

Imagem 79: Diversidade da paisagem conferida 

pelos olivais. 
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6) Os pontos de paragem (e outros lugares de contemplação da paisagem, e.g. 

miradouros) ao longo das estradas nacionais deverão ser repensados na ótica de permitir 

uma melhor contemplação da paisagem. A abertura de “janelas” pode ajudar a descobrir 

“novas paisagens” e promover a fruição. Para isto é necessário aumentar a visibilidade 

retirando possíveis obstáculos do campo de visão (essencialmente elementos arbóreo-

arbustivos), mas também é necessário redesenhar convenientemente estes lugares. 

 

Imagem 80 Ponto de paragem com vista para o 

Pinhão. 

 

Imagem 81: Vista parcial desde o miradouro de 

Casal de Loivos. 

 

 

 

A Imagem 80 permite observar um local 

de paragem instalado na berma da estrada 

que ladeia o rio Douro. É visível, neste caso, 

a possibilidade de se observar e 

contemplar a paisagem. Contudo estes 

lugares devem ser mais apelativos, 

despertando a curiosidade do observador em 

descobrir novas paisagens. Sugere-se maior 

esforço na manutenção e limpeza destes 

espaços bem como na implantação de 

placas de informação sobre o que é 

observável desde aquele lugar. 

A imagem 81, obtida a partir do miradouro 

de Casal de Loivos permite verificar a 

existência de elementos intrusivos que 

deverão ser repensados. Sendo um local de 

vista panorâmica, deve-se evitar que 

elementos deste tipo prejudiquem a 

observação da paisagem, pelo que deverá 

ser encontrada a solução para mitigar o 

impacte que uma estrutura destas tem na 

paisagem, começando por olhar para aquele 

elemento como subtrativo da qualidade 

visual da paisagem.  
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6. CONCLUSÃO 

A presença do homem é uma constante no território da RDD pelo que se está perante um 

sistema complexo e dinâmico onde convergem componentes ecológicas, económicas, 

históricas e culturais, que permitiram estabelecer a paisagem evolutiva e viva do ADV de 

hoje. Para além daqueles, a paisagem do ADV deve ser encarada integrando os aspetos 

relacionados com a sua perceção.  

O primeiro capítulo da presente dissertação permitiu aferir sobre a multiplicidade e 

abrangência da ideia de paisagem que se assume como um termo abrangente que integra 

várias dimensões. Afirma-se como um conceito lógico e dependente das idiossincrasias e 

interpretações individuais feitas por parte de quem a observa, e o seu entendimento resulta, 

também, da síntese de um processo de construção e transformação continuo e 

multifacetado. 

Partindo do pressuposto que é necessário estabelecer estados de relativo equilíbrio na 

paisagem por forma a obter uma paisagem de elevada qualidade visual, efetuou-se a 

revisão sobre a avaliação da qualidade visual da paisagem tendo sido possível verificar 

alguns aspetos fundamentais: estes estudos constituem uma ferramenta útil e 

imprescindível nos processos de ordenamento e gestão do território e a qualidade visual da 

paisagem resulta dos equilíbrios entre todas as suas componentes (ecológicas, culturais, 

económicas e sociais). 

O estudo efetuado sobre a paisagem do ADV procurou uma visão integrada dos seus 

componentes e relembrou a necessidade de respeitar todos os seus intervenientes. A 

revisão realizada sobre o atual estado da paisagem duriense e a compreensão de qual a 

sua constituição permitiu identificar os principais elementos determinantes do seu caráter: a 

presença do rio, as vinhas como elemento predominante, os olivais como cultura 

complementar, as manchas arbóreo-arbustivas e os elementos construídos. A identificação 

e explicitação destes elementos é fundamental, por forma a conferir à investigação maior 

objetividade e aplicabilidade.  

No quarto capítulo, aplicou-se a metodologia de avaliação da qualidade visual da 

paisagem à hemibacia-visual definida para os vales do rio Douro e rio Pinhão. Dado que 

esta metodologia assenta na avaliação de panoramas fotografados, o levantamento 

fotográfico reveste-se de especial importância, e está por isso sujeito a algumas limitações, 

nomeadamente, quanto à variação de ângulos e alturas de fotografia. Efetivamente, ao 

limitar-se a captura de imagens às imediações das principais vias de circulação, ao longo do 

rio Douro e vale do rio Pinhão, está a diminuir-se a cobertura da área de estudo, o que pode 

resultar em zonas sem qualquer registo fotográfico. É fundamental que este registo seja 
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realizado a várias cotas (junto ao rio, meia encosta e topo da encostas) e aumentar o 

número de locais fotográficos e diversificar perspetivas de observação. 

Outra dificuldade encontrada tem a ver com a seleção das fotografias a integrar nos 

questionários. Os comentários deixados pelos inquiridos deixam passar a ideia de que há 

um certo grau de repetição nos panoramas e que alguns deles não teriam qualidade 

fotográfica suficiente para integrarem o processo de classificação. Apesar de se ter 

estabelecido um critério rigoroso de seleção de fotografias é recomendável ser mais 

rigoroso no levantamento e seleção de fotografias. Para além disto, para se obter uma 

amostra fotográfica suficientemente representativa e não exageradamente grande, é 

necessária maior minúcia na seleção de panoramas. Desta forma, seria possível alargar o 

estudo a um maior número de inquiridos e a uma maior escala de respostas e obter 

resultados mais confiáveis.  

Para maior sucesso do questionário é também necessário que a divulgação do âmbito e 

necessidade da investigação seja feita com bastante tempo e envolva várias entidades. 

Relativamente à implementação dos questionários encontrou-se alguma resistência à 

resposta, na medida em que grande parte dos participantes não completou totalmente o 

questionário. Entende-se por isso que, para a obtenção de melhores resultados, deve existir 

uma maior sensibilização da comunidade e também a elaboração de questionários mais 

apelativos. Para além disto, é necessário encontrar uma solução científica para definir o 

tamanho da amostra de inquiridos e aumentar o controlo sobre a mesma. 

Dos dados obtidos dos questionários verifica-se a existência de algumas características 

que influenciam as respostas. Conclui-se, por exemplo, que a maior relação de proximidade 

dos observadores com a paisagem do ADV tem um contributo positivo nas classificações. 

Da mesma forma encontram-se diferenças significativas com o incremento da idade. 

Relativamente ao nível de escolaridade as classificações tendem a diminuir com o aumento 

da escolaridade e com o aumento da sensibilidade e especialização quanto ao tema 

paisagem e ambiente. Estes factos devem ser tidos em conta na medida em que poderão 

criar um desvio considerável se não houver um equilíbrio de quotas de inquiridos. Aceita-se 

contudo, que as quotas obtidas tiveram um nível aceitável de representação. 

Posteriormente, procedeu-se à análise dos fatores da paisagem. Este estudo permitiu 

retirar algumas conclusões presentes noutros estudos: a influência positiva que os 

elementos de água (neste caso o rio Douro) têm na classificação de panoramas bem como 

a extensão desses corpos, ou seja, uma maior área ocupada por água conduz a pontuações 

mais elevadas, o que corrobora alguns estudos recentes. Estes factos ajudam a entender o 

porquê de unidade visual da paisagem do vale do rio Pinhão ter classificações geralmente 

inferiores à unidade visual do rio Douro.  
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Por outro lado este estudo contraria algumas das conclusões de outras investigações, 

nomeadamente quando relacionadas com a presença de manchas arbóreo-arbustivas. O 

contributo esperado destes elementos seria superior ao alcançado neste estudo, na medida 

em que, os observadores tendem a preferir paisagens naturais e pouco humanizadas. A 

conclusão que se podem obter deste facto relaciona-se com o aspeto pouco naturalizado 

das manchas de matos e florestas presentes no território duriense devido a se estar perante 

uma paisagem altamente humanizada. 

A análise dos fatores permitiu aferir também que existe a necessidade de aumentar a 

qualidade arquitetónica dos elementos construídos, na medida que este elemento possui 

uma influência positiva sobre as classificações de qualidade visual. Por outro lado, não 

deixou se ser surpreendente a influência negativa que os olivais têm. Isto deve-se, em 

grande parte, à falta de cuidados com o estado fitossanitário dos olivais, à diminuição da 

presença de bordaduras de oliveiras na paisagem (que têm um efeito altamente positivo) e à 

falta de uma relação de conectividades dos olivais com estas bordaduras e outras áreas 

matos e bosques, que mantenha uma estrutura contínua. 

Outro facto digno de nota relaciona-se com o aumento dos índices de classificação de 

panoramas, a par do incremento da complexidade do mosaico paisagístico. A combinação 

de vários elementos têm uma contribuição positiva na classificação reforçando a ideia que 

não se pode encaminhar esta paisagem para uma situação de monotonia e monocultura. 

As vinhas como elemento preponderante na paisagem duriense apresentam um 

contributo positivo. Tal como se disse antes, o aumento da complexidade resulta em 

classificações mais elevadas. Contudo a presença de vinha deve ser entendida em conjunto 

com outros elementos, como os olivais, os pomares, as matas ou as quintas. As grandes 

extensões de vinha devem ser mais compartimentadas, respeitando as linhas fisiográficas 

naturais e a necessidade de presença de outras culturas. Relativamente a este fator da 

paisagem, a sua análise permitiu concluir da necessidade de atuar sobre o estado dos 

muros das vinhas velhas, bem como no cuidado especial com os taludes das vinhas em 

patamares. 

Os modelos preditivos assentam nestas análises e permitem alcançar as classificações 

de qualidade visual de panoramas de forma analítica. A existência de limitações no número 

de fotografias e de respostas conduziu a dificuldades no estabelecimento dos modelos 

preditivos. Estes modelos, que resultam da conjugação das variáveis dependentes 

(Classificação de panoramas) e variáveis independentes (pontuação dos fatores da 

paisagem), permitem calcular a qualidade visual de determinado panorama sem recorrer a 

classificações subjetivas de panoramas. Constitui-se como uma forte ferramenta de auxílio à 

identificação dos níveis de qualidade visual da paisagem, mas muito influenciado, quer pela 
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qualidade da amostra fotográfica, quer pelo número de respostas obtido. Desta forma, para 

melhores resultados é necessário incrementar estes dois parâmetros. Conseguiu-se contudo 

aplicar diferentes modelos a diferentes escalas e unidades visuais da paisagem. 

O mapeamento da qualidade visual permitiu identificar os níveis de qualidade da 

hemibacia-visual analisada e concluir que ao longo da extensão observada existem 

variações consideráveis. Para além disso, foi possível, analisando as classificações obtidas, 

perceber o porquê dessas variações e identificar os elementos da paisagem que conduzem 

a tal desfecho. Verificou-se que a área analisada se trata de uma paisagem com uma 

qualidade visual média/alta, longe de classificações extremas. Isto pode resultar do forte 

reconhecimento que esta paisagem tem para a comunidade. Contudo é possível isolar as 

situações em que é premente a ação humana com vista o aumento da sua qualidade visual 

e propor um conjunto de recomendações de atuação sobre os fatores da paisagem 

estudados, desenvolvidas no capítulo anterior. 

Estas atuações têm em conta não só razões de ordem estética ou visual, mas também 

razões de ordem ecológica, económica e social com o objetivo final de melhorar a qualidade 

visual da paisagem do ADV, com efeitos na sua procura especialmente para fins turísticas e 

na satisfação das comunidades locais. Desta maneira entende-se também como essencial a 

requalificação e manutenção de elevados índices de qualidade visual, com vista à sua 

sustentabilidade na diversidade e manutenção do seu estatuto patrimonial. 

Com a investigação levada a cabo na presente dissertação pretende-se lançar as bases 

para a aplicação desta abordagem a uma maior área do ADV e da RDD, ciente da 

necessidade de afinar e melhorar a metodologia adotada.  
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ANEXO A - Acervo fotográfico disponível para a elaboração do trabalho 

Data/Localidade Número de Fotografias 

16-12-2010 12 

Foz doTua (Carrazeda de Ansiães) 12 

20-12-2010 11 

Guiães (Vila Real) 11 

18-01-2011 16 

Cabêda (Alijó) 16 

17-07-2011 7 

Foz doTua (Carrazeda de Ansiães) 7 

22-08-2011 73 

Adorigo (Tabuaço) 13 

Bagaúste (Peso da Régua) 3 

Casais do Douro (Sº João da Pesqueira) 12 

Pinhão (Alijó) 18 

Vale de Mendiz (Alijó) 8 

Valença do Douro (Tabuaço) 19 

14-09-2011 132 

Casais do Douro (Sº João da Pesqueira) 15 

Casal de Loivos (Alijó) 12 

Folgosa (Armamar) 12 

Marmelal (Armamar) 9 

Santo Aleixo (Tabuaço) 9 

Vale de Mendiz (Alijó) 53 

Valença do Douro (Tabuaço) 22 

18-09-2011 127 

Adorigo (Tabuaço) 45 

Casais do Douro (Sº João da Pesqueira) 25 

Ervedosa do Douro (Sº João da Pesqueira) 13 

Santo Adrião (Armamar) 26 

Valença do Douro (Tabuaço) 18 

 
378 
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ANEXO B - Fotografias por unidade de paisagem 

Nomenclatura da fotografia Unidade de Paisagem 

DSCF2704 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF2705 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF2793 Pinhão/Torto 

DSCF2808 Pinhão/Torto 

DSCF2809 Pinhão/Torto 

DSCF2813 Ceira/Távora 

DSCF2815 Ceira/Távora 

DSCF2818 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF2861 Pinhão/Torto 

DSCF2864 Pinhão/Torto 

DSCF2874 Pinhão/Torto 

DSCF2883 Pinhão/Torto 

DSCF2887 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF2895 Pinhão/Torto 

DSCF2900 Pinhão/Torto 

DSCF2905 Pinhão/Torto 

DSCF2915 Pinhão/Torto 

DSCF2926 Pinhão/Torto 

DSCF2941 Pinhão/Torto 

DSCF2943 Pinhão/Torto 

DSCF2945 Pinhão/Torto 

DSCF2954 Pinhão/Torto 

DSCF2955 Pinhão/Torto 

DSCF2964 Ceira/Távora 

DSCF2965 Ceira/Távora 

DSCF2975 Ceira/Távora 

DSCF2982 Ceira/Távora 

DSCF2983 Ceira/Távora 

DSCF2984 Ceira/Távora 

DSCF2993 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF2997 Ceira/Távora 

DSCF3009 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF3020 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF3028 Ceira/Távora 

DSCF3031 Ceira/Távora 

DSCF3033 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF3034 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF3039 Ceira/Távora (Referência) 

DSCF3050 Ceira/Távora 

DSCF3051 Ceira/Távora 

DSCF3052 Ceira/Távora 

DSCF3070 Pinhão/Torto 

DSCF3080 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF3096 Pinhão/Torto (Referência) 

DSCF3111 Pinhão/Torto (Referência) 
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ANEXO C – Características do grupo de indivíduos responsável pela pontuação dos fatores 

da paisagem dos panoramas 

 

Género Idade Escolaridade Naturalidade Residência 

Masculino 28 Ens. Superior Vila Real Vila Real 

Feminino 58 1º Ciclo Guarda Vila Real 

Masculino 34 Ens. Superior Porto Porto 

Masculino 22 Ens. Secundário França Bragança 

Feminino 37 Ens. Secundário Vila Real Vila Real 

Feminino 24 2º Ciclo Viseu Viseu 

 

Resumo: 
 

 50% de participantes do género masculino e 50% do género feminino; 

 Média de idades igual a 30,5 anos. 

 A média das idades para indivíduos do sexo masculino é de: 28 anos; 

 A média das idades para indivíduos do sexo feminino é de: 39,7 anos; 

 33,3% dos participantes completaram um nível académico superior. 33,3%, apenas, 

completaram o Ensino Secundário enquanto os restantes 33,4 não completaram 

mais do que o 2º Ciclo do Ensino Básico (6ºano). 

 66,6% dos participantes são naturais da área distrital da RDD; 

 83,3% dos participantes são residentes na área distrital da RDD; 

 
 
 
  



ANEXOS 

154 

 

ANEXO D - Comentários dos participantes ao inquérito 

1º “Excelente trabalho”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2º “Fotos muito interessante com uma paisagem muito bonita, de excelente qualidade.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3º “Parece-me que é um inquérito de valor relativo. Pelas seguintes razões: fotografias de diferente qualidade e luz; há vários 
Douros vinhateiros que, na minha opinião, têm de ser tomados cada um de per si, pois têm diferentes variações embora 
com uma base comum. Por exemplo: o Baixo Corgo é completamente diferente do Douro Superior. O que nuns casos 
pode ser aceitável, noutro já o pode não ser.“                                                                                             

4º “A RDD deve promover uma maximização dos recursos do ecossistema, não apostando unicamente em monocultura.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5º “Ótimas fotos. Ao nível de paisagem avaliei segundo o impacto que a vinha me transmitia. Isto é, acho que a vinha em 
patamares embeleza” muito mais a paisagem, pois esta é composta por um conjunto de curvas que em paralelo com 
outras a enriquece.”                                                                                                                                                                                                                                                       

6º “Boa sorte!”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7º “Bela paisagem”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8º “A meu ver o Douro tem uma particularidade única na paisagem, o efeito dos socalcos é linda e mostra a organização e 
um método muito particular de plantar vinhas, dando harmonia e um efeito de linearidade á paisagem, que 
complementado com o Douro torna esta paisagem muito especial. O seu auge é quando as vinhas já estão desenvolvidas 
e o verde da paisagem é predominante. A sinuância do Douro com as vinhas e montanhas que se perdem da vista é que 
torna esta paisagem o que é! “             

9º “Boa sorte:) Abraço”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10º “Certamente, não sou a pessoa mais indicada para este inquérito, na medida em que o Douro é por si só a mais linda 
zona do N/ Portugal.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11º “Fotos muito bonitas, com ótimos panoramas! Mas penso que poderiam ter sido um pouco mais variadas em 
características como: noite/dia, sol/chuva, diferentes estações do ano, etc.; pois parecem ser bastante idênticas... Votos 
de continuação de um bom trabalho! “ 

12º “Fotos muito bonitas muito bom trabalho, parabéns”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

13º “É para mim, de facto, uma paisagem de excelência. Imagens muito bem captadas onde se visualizam os diferentes tons 
na vegetação, se distingue os contrastes das cores que vão pintando estes quadros vivos.” 

14º Algumas das imagens mostram a descontinuidade nas manchas vegetais de alguns pontos, dando por vezes a sensação 
de "carecadas" na paisagem. Superando este aspecto, é sem dúvida uma paisagem única a do Alto Douro que merece 
todo o reconhecimento e os devidos cuidados de forma contínua.” 

15º “A qualidade, enquadramento e tons das fotografias podem influenciar a decisão da "pontuação" dada a cada fotografia.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16º “A maioria, quase a totalidade das fotos, são de qualidade elevada. A paisagem vinhateira do Douro, deve contemplar 
montes, vales, casas e um pouco do Rio Douro. O rio é que dá vida a paisagem. No geral, muitos parabéns ao fotografo. 
Bem-haja.”                                                                                                                                                                                                                                                        

17º “Conjunto de fotografias típicas do Douro, sem grandes aberrações paisagísticas como postes de alta tensão, barragens e 
mega viadutos. Bom trabalho”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18º “Sem dúvida umas paisagens espetaculares. Muitos parabéns pelo trabalho aqui apresentado.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

19º “Estão fixes as fotos”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

20º “Parabéns pelo teu trabalho, está espetacular.”    

21º “Estás de parabéns, muito bom trabalho... Muitas felicidades na tua carreira”. 

22º “ Os muros de xisto e as bordaduras fazem toda a diferença. As reconversões de vinhas que não respeitem estes “traços” 
típicos não deviam, de todo, serem financiadas por nenhum pograma de apoio. Deviam fazer um estudo sobre o tipo de 
incentivo que o viticultor deveria receber para manter o património paisagístico do Douro”
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ANEXO E – Panoramas e respetivas classificações 

 

 
DSCF2704 

Classificação=8,08 

 
DSCF2705 

Classificação=8,41 

 
DSCF2793 

Classificação=8,75 

 
DSCF2808 

Classificação=8,10 

 
DSCF2809 

Classificação=7,86 

 
DSCF2813 

Classificação=8,08 

 
DSCF2815 

Classificação=7,74 

 
DSCF2818 

Classificação= 7,93 

 
DSCF2861 

Classificação=7,70 

 
DSCF2864 

Classificação=8,05 

 
DSCF2874 

Classificação=8,07 

 
DSCF2883 

Classificação=7,85 

 
DSCF2887 

Classificação=7,23 

 
DSCF2895 

Classificação=7,81 

 
DSCF2900 

Classificação=7,70 

 
DSCF2905 

Classificação=8,04 

 
DSCF2915 

Classificação=8,73 

 
DSCF2926 

Classificação=7,76 
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DSCF2941 

Classificação=8,43 

 
DSCF2943 

Classificação=7,77 

 
DSCF2945 

Classificação=8,03 

 
DSCF2954 

Classificação=8,19 

 
DSCF2955 

Classificação=8,06 

 
DSCF2964 

Classificação=7,68 

 
DSCF2965 

Classificação=7,20 

 
DSCF2975 

Classificação=7,73 

 
DSCF2982 

Classificação=7,96 

 
DSCF2983 

Classificação=7,82 

 
DSCF2984 

Classificação=8,06 

 
DSCF2993 

Classificação=7,89 

 
DSCF2997 

Classificação=7,15 

 
DSCF3009 

Classificação=6,93 

 
DSCF3020 

Classificação=7,72 

 
DSCF3028 

Classificação=8,09 

 
DSCF3031 

Classificação=7,94 

 
DSCF3033 

Classificação=7,91 
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DSCF3034 

Classificação=7,33 

 
DSCF3039 

Classificação=7,66 

 
DSCF3050 

Classificação=8,70 
 
 
 

 
DSCF3051 

Classificação=7,71 

 
DSCF3052 

Classificação=7,15 

 
DSCF3070 

Classificação=8,64 
 
 
 
 

 
DSCF3080 

Classificação=7,77 

 
DSCF3096 

Classificação=7,32 

 
DSCF3111 

Classificação=7,89 
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ANEXO F – Classificação de panoramas e pontuação de fatores da paisagem 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
a
n

o
ra

m
a

 

C
la

s
s
if
ic

a
ç
ã
o

 

R
io

 D
o
u
ro

 

M
a
n
c
h
a
s
 

A
rb

ó
re

o
-

A
rb

u
s
ti
v
a
s
 

E
le

m
e

n
to

s
 

C
o
n
s
tr

u
íd

o
s
 

O
liv

a
is

 

V
in

h
a
s
 

DSCF 2704 8,08 4,67 3,00 4,08 3,17 4,83 

DSCF 2705 8,41 - 3,17 2,83 3,17 4,25 

DSCF 2793 8,75 4,67 3,50 3,50 - 4,00 

DSCF 2808 8,10 - 4,00 3,34 3,33 3,04 

DSCF 2809 7,86 4,33 3,00 3,08 3,42 3,33 

DSCF 2813 8,08 5,00 2,83 3,09 - 3,67 

DSCF 2815 7,74 4,83 2,83 3,33 - 3,33 

DSCF 2818 7,93 4,17 3,67 3,17 3,17 3,75 

DSCF 2861 7,70 - 3,00 - - 3,94 

DSCF 2864 8,05 - 3,17 2,25 2,92 3,62 

DSCF 2874 8,07 - 3,67 3,17 - 3,73 

DSCF 2883 7,85 - 3,17 - 3,33 3,69 

DSCF 2887 7,23 - 3,33 - 3,42 3,00 

DSCF 2895 7,81 - 3,17 2,33 3,50 3,72 

DSCF 2900 7,70 - 3,50 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2905 8,04 - 3,50 2,92 3,34 3,34 

DSCF 2915 8,73 4,50 3,67 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2926 7,76 - 3,33 2,67 3,17 4,33 

DSCF 2941 8,43 4,67 3,17 2,33 3,33 3,19 

DSCF 2943 7,77 4,50 3,50 3,00 3,17 3,83 

DSCF 2945 8,03 4,50 3,11 2,92 3,09 3,50 

DSCF 2954 8,19 4,33 3,34 - 2,95 3,61 

DSCF 2955 8,06 4,17 - 3,00 2,84 3,29 

DSCF 2964 7,68 4,5 3,37 - - 3,83 

DSCF 2965 7,20 4,17 3,83 - - 3,17 

DSCF 2975 7,73 4,17 - 3,00 2,67 3,35 

DSCF 2982 7,96 4,83 3,50 - 4,00 3,33 

DSCF 2983 7,82 4,67 3,33 2,50 3,83 3,17 

DSCF 2984 8,06 5,00 - 4,00 2,83 3,17 

DSCF 2993 7,89 4,50 3,25 3,0 2,92 3,52 

DSCF 2997 7,15 3,67 2,83 1,83 3,17 3,27 

DSCF 3009 6,93 - 3,00 1,58 - 2,82 

DSCF 3020 7,72 3,83 3,33 2,17 - 3,00 

DSCF 3028 8,09 4,17 2,84 - 3,00 3,50 

DSCF 3031 7,94 4,67 3,08 2,67 - 4,00 

DSCF 3033 7,91 3,5 2,83 2,17 2,67 3,34 

DSCF 3034 7,33 - 2,92 - - 3,42 

DSCF 3039 7,66 - 3,00 2,67 3,67 3,70 

DSCF 3050 8,70 4,83 3,34 3,67 - 4,17 

DSCF 3051 7,71 4,17 3,17 3,00 3,17 3,45 

DSCF 3052 7,15 4,33 3,83 2,83 - 3,50 

DSCF 3070 8,64 3,67 3,50 3,34 3,11 3,17 

DSCF 3080 7,77 - 3,50 2,33 3,33 3,62 

DSCF 3096 7,32 - 4,50 2,75 3,67 3,59 

DSCF 3111 7,89 - 3,17 - 2,83 4,25 
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ANEXO G – Classificação de panoramas e pontuação de fatores da paisagem (sem casos 

omissos). 
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DSCF 2704 8,08 4,67 3,00 4,08 3,17 4,83 

DSCF 2705 8,41 4,45 3,17 2,83 3,17 4,25 

DSCF 2793 8,75 4,67 3,50 3,50 3,19 4,00 

DSCF 2808 8,10 4,42 4,00 3,34 3,33 3,04 

DSCF 2809 7,86 4,33 3,00 3,08 3,42 3,33 

DSCF 2813 8,08 5,00 2,83 3,09 3,24 3,67 

DSCF 2815 7,74 4,83 2,83 3,33 3,14 3,33 

DSCF 2818 7,93 4,17 3,67 3,17 3,17 3,75 

DSCF 2861 7,70 4,39 3,00 2,79 3,17 3,94 

DSCF 2864 8,05 3,99 3,17 2,25 2,92 3,62 

DSCF 2874 8,07 4,48 3,67 3,17 3,32 3,73 

DSCF 2883 7,85 4,43 3,17 2,77 3,33 3,69 

DSCF 2887 7,23 4,14 3,33 2,26 3,42 3,00 

DSCF 2895 7,81 4,36 3,17 2,33 3,50 3,72 

DSCF 2900 7,70 4,41 3,50 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2905 8,04 4,40 3,50 2,92 3,34 3,34 

DSCF 2915 8,73 4,50 3,67 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2926 7,76 4,30 3,33 2,67 3,17 4,33 

DSCF 2941 8,43 4,67 3,17 2,33 3,33 3,19 

DSCF 2943 7,77 4,50 3,50 3,00 3,17 3,83 

DSCF 2945 8,03 4,50 3,11 2,92 3,09 3,50 

DSCF 2954 8,19 4,33 3,34 3,12 2,95 3,61 

DSCF 2955 8,06 4,17 3,17 3,00 2,84 3,29 

DSCF 2964 7,68 4,50 3,37 2,87 3,33 3,83 

DSCF 2965 7,20 4,17 3,83 2,43 3,52 3,17 

DSCF 2975 7,73 4,17 3,05 3,00 2,67 3,35 

DSCF 2982 7,96 4,83 3,50 2,68 4,00 3,33 

DSCF 2983 7,82 4,67 3,33 2,50 3,83 3,17 

DSCF 2984 8,06 5,00 3,20 4,00 2,83 3,17 

DSCF 2993 7,89 4,50 3,25 3,00 2,92 3,52 

DSCF 2997 7,15 3,67 2,83 1,83 3,17 3,27 

DSCF 3009 6,93 3,87 3,00 1,58 3,35 2,82 

DSCF 3020 7,72 3,83 3,33 2,17 3,23 3,00 

DSCF 3028 8,09 4,17 2,84 2,40 3,00 3,50 

DSCF 3031 7,94 4,67 3,08 2,67 3,33 4,00 

DSCF 3033 7,91 3,50 2,83 2,17 2,67 3,34 

DSCF 3034 7,33 4,20 2,92 2,40 3,20 3,42 

DSCF 3039 7,66 4,62 3,00 2,67 3,67 3,70 

DSCF 3050 8,70 4,83 3,34 3,67 3,15 4,17 

DSCF 3051 7,71 4,17 3,17 3,00 3,17 3,45 

DSCF 3052 7,15 4,33 3,83 2,83 3,49 3,50 

DSCF 3070 8,64 3,67 3,50 3,34 3,11 3,17 

DSCF 3080 7,77 4,16 3,50 2,33 3,33 3,62 

DSCF 3096 7,32 4,25 4,50 2,75 3,67 3,59 

DSCF 3111 7,89 4,33 3,17 3,17 2,83 4,25 
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ANEXO H – Classificação de panoramas e pontuação de fatores da paisagem (sem casos 

omissos e sem panoramas de referência). 
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DSCF 2793 8,75 4,67 3,50 3,50 3,19 4,00 

DSCF 2808 8,10 4,42 4,00 3,34 3,33 3,04 

DSCF 2809 7,86 4,33 3,00 3,08 3,42 3,33 

DSCF 2813 8,08 5,00 2,83 3,09 3,24 3,67 

DSCF 2815 7,74 4,83 2,83 3,33 3,14 3,33 

DSCF 2861 7,70 4,39 3,00 2,79 3,17 3,94 

DSCF 2864 8,05 3,99 3,17 2,25 2,92 3,62 

DSCF 2874 8,07 4,48 3,67 3,17 3,32 3,73 

DSCF 2883 7,85 4,43 3,17 2,77 3,33 3,69 

DSCF 2887 7,23 4,14 3,33 2,26 3,42 3,00 

DSCF 2895 7,81 4,36 3,17 2,33 3,50 3,72 

DSCF 2900 7,70 4,41 3,50 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2905 8,04 4,40 3,50 2,92 3,34 3,34 

DSCF 2915 8,73 4,50 3,67 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2926 7,76 4,30 3,33 2,67 3,17 4,33 

DSCF 2941 8,43 4,67 3,17 2,33 3,33 3,19 

DSCF 2943 7,77 4,50 3,50 3,00 3,17 3,83 

DSCF 2945 8,03 4,50 3,11 2,92 3,09 3,50 

DSCF 2954 8,19 4,33 3,34 3,12 2,95 3,61 

DSCF 2955 8,06 4,17 3,17 3,00 2,84 3,29 

DSCF 2964 7,68 4,50 3,37 2,87 3,33 3,83 

DSCF 2965 7,20 4,17 3,83 2,43 3,52 3,17 

DSCF 2975 7,73 4,17 3,05 3,00 2,67 3,35 

DSCF 2982 7,96 4,83 3,50 2,68 4,00 3,33 

DSCF 2983 7,82 4,67 3,33 2,50 3,83 3,17 

DSCF 2984 8,06 5,00 3,20 4,00 2,83 3,17 

DSCF 2997 7,15 3,67 2,83 1,83 3,17 3,27 

DSCF 3028 8,09 4,17 2,84 2,40 3,00 3,50 

DSCF 3031 7,94 4,67 3,08 2,67 3,33 4,00 

DSCF 3050 8,70 4,83 3,34 3,67 3,15 4,17 

DSCF 3051 7,71 4,17 3,17 3,00 3,17 3,45 

DSCF 3052 7,15 4,33 3,83 2,83 3,49 3,50 

DSCF 3070 8,64 3,67 3,50 3,34 3,11 3,17 
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ANEXO I – Classificação de panoramas e pontuação de fatores da paisagem para a 

Unidade Visual da Paisagem do Vale do rio Douro. 
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DSCF 2793 8,75 4,67 3,50 3,50 3,19 4,00 

DSCF 2808 8,10 4,42 4,00 3,34 3,33 3,04 

DSCF 2809 7,86 4,33 3,00 3,08 3,42 3,33 

DSCF 2813 8,08 5,00 2,83 3,09 3,24 3,67 

DSCF 2815 7,74 4,83 2,83 3,33 3,14 3,33 

DSCF 2915 8,73 4,50 3,67 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2926 7,76 4,30 3,33 2,67 3,17 4,33 

DSCF 2941 8,43 4,67 3,17 2,33 3,33 3,19 

DSCF 2943 7,77 4,50 3,50 3,00 3,17 3,83 

DSCF 2945 8,03 4,50 3,11 2,92 3,09 3,50 

DSCF 2954 8,19 4,33 3,34 3,12 2,95 3,61 

DSCF 2955 8,06 4,17 3,17 3,00 2,84 3,29 

DSCF 2964 7,68 4,50 3,37 2,87 3,33 3,83 

DSCF 2965 7,20 4,17 3,83 2,43 3,52 3,17 

DSCF 2975 7,73 4,17 3,05 3,00 2,67 3,35 

DSCF 2982 7,96 4,83 3,50 2,68 4,00 3,33 

DSCF 2983 7,82 4,67 3,33 2,50 3,83 3,17 

DSCF 2984 8,06 5,00 3,20 4,00 2,83 3,17 

DSCF 2997 7,15 3,67 2,83 1,83 3,17 3,27 

DSCF 3028 8,09 4,17 2,84 2,40 3,00 3,50 

DSCF 3031 7,94 4,67 3,08 2,67 3,33 4,00 

DSCF 3050 8,70 4,83 3,34 3,67 3,15 4,17 

DSCF 3051 7,71 4,17 3,17 3,00 3,17 3,45 

DSCF 3052 7,15 4,33 3,83 2,83 3,49 3,50 

DSCF 3070 8,64 3,67 3,50 3,34 3,11 3,17 
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ANEXO J – Classificação de panoramas e pontuação de fatores da paisagem para a 
Unidade Visual da Paisagem do Vale do rio Pinhão 
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DSCF 2861 7,70 3,00 2,79 3,17 3,94 

DSCF 2864 8,05 3,17 2,25 2,92 3,62 

DSCF 2874 8,07 3,67 3,17 3,32 3,73 

DSCF 2883 7,85 3,17 2,77 3,33 3,69 

DSCF 2887 7,23 3,33 2,26 3,42 3,00 

DSCF 2895 7,81 3,17 2,33 3,50 3,72 

DSCF 2900 7,70 3,50 2,67 3,50 3,83 

DSCF 2905 8,04 3,50 2,92 3,34 3,34 
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ANEXO K – Panoramas Complementares e respetivas classificações 
 

 

 
PC_1 

Classificação=7,76 
(Fonte: www.panoramio.com, 
autor: Pedro D. Rocha) 

 
PC_2 (DSCF 3022) 
Classificação=7,61 
(Acervo Pessoal) 

 
PC_3 

Classificação=8,11 
(Fonte: www.magnificodouro.pt) 

 
PC_4 

Classificação=8,03 
(Fonte e autor desconhecida) 

 
PC_5 

Classificação=6,91 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Luis Bóleo) 

 
PC_6 

Classificação=8,07 
 
 
 

 
PC_7 (DSCF 2914) 
Classificação=7,92 
(Acervo Pessoal) 

 
PC_8 

Classificação=7,96 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Narujo Kenji) 

 
PC_9 (DSCF 2925) 
Classificação=8,24 
(Acervo Pessoal) 

 
PC_10 (DSCF 2935) 
Classificação=7,77 
(Acervo Pessoal) 

 

 
PC_11 

Classificação=6,81 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Bilo da Cave) 
 

 
PC_12 

Classificação=7,92 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Fernando Lobo) 

 
PC_13 (DSCF 2815_alt.) 

Classificação=8,12 
(Acervo Pessoal) 

 

 
PC_14 (DSCF 2894) 
Classificação=8,01 
(Acervo Pessoal) 

 
PC_15 

Classificação=8,46 
(Fonte: desconhecida) 
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PC_16 

Classificação=8,15 
(Fonte: desconhecida) 

 
PC_17 

Classificação=7,37 
(Fonte: desconhecida) 

 
PC_18 

Classificação=8,10 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Titou 0883) 

 
19 

Classificação=7,95 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: Benoit Bourdin) 

 
PC_20 (DSCF 2928) 
Classificação=7,77 
(Acervo Pessoal) 

 
PC_21 

Classificação=7,53 
(Fonte: www.wikipedia.org) 

 
PC_22 

Classificação=7,91 
(Fonte: www.panoramio.com, 

autor: D. Silva) 

 

 

 

 
PC_23 (DSCF 3032) 
Classificação=7,86 
(Acervo pessoal) 

 
PC_24 

Classificação=8,17 
(Fonte: desconhecida) 

PC_25 (DSCF 3071) 
  Classificação=8,19 

 (Acervo Pessoa
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