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RESUMO 

O relatório de atividade profissional que se apresenta está dividido em três partes. Na primeira 

caracteriza-se o Município de Góis nas várias componentes com destaque para os seus 

recursos naturais, potencialidades hídricas e perspetivas da exploração da terra. A segunda 

parte detém-se sobre as concessões de pesca e matérias relativas ao seu funcionamento e à 

gestão da Zona de Caça Municipal. No relativo à pesca deu-se relevância ao projeto “Parque 

da Monteira – Ciclo da Truta”, onde é referido um estudo científico preliminar, realizado na 

UTAD, relacionado com a Introgressão Genética em Truta Fário. Na terceira parte, 

descreveu-se as atividades de gestão da caça. A finalizar expõem-se sugestões que poderão, 

por um lado, vir a ser aplicadas no atual exercício da sua atividade profissional e, por outro, 

numa interpretação dilatada, corresponder à proposição exigida para um outro trabalho.  

 

Palavras-chave: Município de Góis; Concessões de pesca; Truta Fário; Zona de Caça 

Municipal. 

 

ABSTRACT 

The professional activity report presented is divided into three parts. In a first part of the work 

the Municipality of Góis is characterized in its various components with emphasis on its 

natural resources, water potential and perspectives of the exploration of the land. The second 

part focuses on fishing concessions and matters related to its operation and management of 

the Municipal Hunting Zone. In the part related to fishing, the project "Parque da Monteira - 

Trout Cycle" was highlighted, where a preliminary scientific study was carried out at UTAD, 

related to Genetic Introgression in Trout Fário. The third part describes hunting management 

activities. In the final considerations, he presents suggestions that may be applied in the 

current exercise of his professional activity and, on the other hand, in a broad interpretation, 

correspond to the proposition required for another work.  

 

Keywords: Municipality of Góis; Fishing concessions; brown trout; Municipal Hunting 

Zone. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é apresentado nos termos do artigo 1 do “Regulamento para obtenção do Grau 

de Mestre pelos Licenciados Pré-Bolonha” aprovado pelo reitor da Universidade de Trás os 

Montes e Alto Douro (UTAD), em 26 de setembro de 2011, pelo qual foi adotada a 

recomendação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) para a mesma 

finalidade. Tal documento confere à autora a possibilidade de obter o grau académico de 

mestre em Engenharia Zootécnica por ter ela concluído o curso de Engenharia Zootécnica na 

UTAD, em 1992, e o Relatório final de Estágio apresentado em 1996, realizado no 

Departamento de Zootecnia da UTAD, com a temática “Comportamento Reprodutivo das 

Ovelhas Churra da Terra Quente”. Para tanto, e cumprindo os requisitos previstos na parte 

final do artigo 2, alínea b), do referido Regulamento, a autora optou por apresentar a título de 

dissertação um relatório sobre a sua atividade profissional, que se constitui numa reflexão 

crítica na área da Zootecnia, resultado de trinta e um anos de exercício da sua atividade 

profissional focando na caracterização das Concessões de Pesca e Gestão da Zona de Caça 

Municipal do Concelho de Góis. No decorrer deste período, a autora complementou a sua 

formação profissional frequentando cursos de aperfeiçoamento técnico que reverteram de 

forma positiva no desempenho da sua atividade profissional. 
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2. METODOLOGIA 

Segundo o entendimento de António Joaquim Severino (2000), “a dissertação de mestrado 

deve cumprir as exigências da monografia científica” e “deve demonstrar uma proposição e 

não apenas a explanar o assunto”. Todavia, por se tratar, no caso, de refletir um trajeto 

profissional – que é um caminho – remontando ao método cartesiano - a metodologia 

utilizada na elaboração deste trabalho é representativa desse caminho profissional percorrido 

pela autora tendo, pois, caráter descritivo, que permitirá aferir o desenvolvimento do seu 

percurso profissional destacando as funções assumidas mais relevantes e as competências 

adquiridas. No final, a autora expõe as sugestões que poderão ser aplicadas no atual exercício 

de sua atividade profissional que, numa perspetiva interdisciplinar, corresponderá à 

proposição exigida por um trabalho de mestrado.  
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3. O MUNICÍPIO DE GÓIS 

O desenvolvimento de um território com as características específicas do concelho de Góis 

pode, como complemento, assentar em bases simples, um tanto díspares, relacionadas com a 

gestão do seu património histórico e cultural, aproveitando integralmente as suas 

características biofísicas e edafo-ecológicas. Tal como acontece na generalidade do país, 

devido a fatores que conduziram a um acentuado êxodo rural, deixaram-se ao abandono 

vastas extensões do território, o que se reflete visivelmente nas freguesias onde a 

desertificação humana é um facto. Na definição das políticas municipais contribuirá 

necessariamente a visão e a sensibilidade dos autarcas, responsáveis políticos pelo 

desenvolvimento local. Estas políticas de ação deverão assentar num planeamento e numa 

política de ordenamento do território consentâneos com as realidades muito específicas do 

município. Assim, ao político e ao técnico municipal na sua multidisciplinaridade competirão, 

sem dúvida, um papel importante no desenvolvimento harmonioso da região. A proteção dos 

recursos naturais e paisagísticos, o património cultural, o controlo, a preservação e a 

adaptabilidade ao uso dos solos, a formação e a potencialização dos recursos humanos, o 

controlo da poluição, o respeito pelas tradições e pelos conhecimentos acumulados ao longo 

de séculos, são pressupostos indispensáveis à fixação e à atração dos meios conducentes ao 

crescimento sustentado e ao desenvolvimento. Na região de Góis, sobressaem na paisagem, a 

beleza agreste do território, o coberto do solo pouco diversificado, a orografia, a persistência 

geomorfológica ligada ao xisto, a erosão diferencial nos cumes, a presença do poder hídrico, o 

rural construído e uma desertificação latente a combater. 

3.1 Caracterização geral 

“No período manuelino foi constituído formalmente o concelho de Gois, com foral dado em 

1516” (Simões, 1999). 

“Instituída em Vila e Sede, do Concelho, Góis foi dotada de um conjunto de estruturas, 

umas novas, outras renovadas, como a ponte sobre o Rio Ceira, o Chafariz, a Igreja Matriz, 

o Hospital, o Pelourinho e a Igreja do Castelo. Estes edifícios e equipamentos, alguns deles 

hoje desaparecidos ou transformados, expressam linguagens góticas, manuelinas e 

renascentistas, influenciadas pelos modelos culturais e artísticos conimbricenses” (Simões, 

1999). 
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O concelho de Góis localiza-se no centro do país, administrativamente integrado no distrito de 

Coimbra. De acordo com a nomenclatura de unidades territoriais, integra a NUT III (Pinhal 

Interior Norte) e, por rodovia, dista da capital do distrito cerca de 45 minutos.  

 

Figura 1 - Localização do concelho de Góis no Norte Centro. (Fonte: www.ccr-c.pt) 

Subdividido em quatro freguesias, que ocupam territorialmente uma área de 263,30 km
2 

o 

concelho de Góis tem uma população residente de 4120 habitantes (Anuário RC 2012), sendo 

limitado pelos concelhos de Arganil (norte e nordeste), Pampilhosa da Serra (leste e sudeste), 

Lousã, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande a oeste, e de Vila Nova de Poiares a noroeste, 

todos integrados na faixa interior do distrito de Coimbra e de Leiria, como se pode observar 

na figura 1. 

3.1.1 Geomorfologia  

O concelho de Góis está enquadrado por três unidades orográficas principais, a Serra da 

Lousã, a Serra do Açor e o Vale do rio Ceira e, mais a leste, a cotas mais elevadas, pela 

cordilheira central com a Serra da Estrela como referência.  

 
Fotografia 1 – Penedos de Góis 

http://www.ccr-c.pt/
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Com grande significado geomorfológico, são de referir as cristas quartzíticas, como se pode 

observar na Fotografia 1, que atravessam o concelho de nordeste para sudoeste, atingindo o 

ponto mais expressivo nos denominados “Penedos de Góis” com altitudes superiores a 1000 

metros.  

“As formas culminantes do relevo da região de Góis mostram-se aplanadas ou com o 

arredondamento caraterístico dos cabeços xistosos, monotonia que é quebrada pelo vigor 

transmitido à paisagem pelas cristas quartzíticas, em resultado da sua dureza” (L. Lourenço 

2013, citado por Dias, 2014)  

Cerca de 80% do concelho possui uma altitude média entre os 300 e os 800 metros atingindo, 

já em plena Serra da Lousã, no Trevim, a cota dos 1205 metros. O território, geologicamente, 

integra o complexo xisto grauváquico com uma litologia xistosa e solos predominantemente 

originados por esta rocha. Neste concelho, salvaguardando as situações aluvionares e outras 

de carácter antrópico com pouca expressão, devido à orografia acidentada, declives 

pronunciados, e aos processos erosivos com suscetibilidade para deslizamentos, os solos são 

maioritariamente integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN), e a sua capacidade de uso 

está reservada na generalidade à prática Silvo-Pastoril, situação impeditiva ao uso agrícola, na 

edificação da habitação e das grandes infraestruturas rodoviárias. A orografia mais suave 

corresponde à sede do concelho e à freguesia de Vila Nova do Ceira, no extremo noroeste do 

concelho.  
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A Figura 2 representa a base tectónica e seus reflexos na área em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Falhas delimitando grandes unidades morfológicas; 

2 - Quartzitos; 

3 - Altitudes superiores a 800 metros;  

4 – Vértices geodésicos;  

5 - Rede hidrográfica;  

6 - Sedes de concelho. 

 

Em termos litológicos, como se observa na Figura 3, o território é dominado essencialmente 

pelas formações antigas do complexo xisto-grauváquico, cujos materiais já fortemente 

fragmentados dispõe-se em camadas bastante dobradas e de grande pendor. 

 

 

 

Figura 2- Esboço de localização e de síntese interpretativa simplificada, do relevo regional (Fonte: 

Lourenço, (2013) citado por Dias (2014). 
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3.1.2 Clima 

A localização deste concelho no interior centro do país sofre, por força da orografia 

envolvente, a influência dos ventos predominantes de noroeste que se refletem na temperatura 

e na pluviosidade. A Tabela 1 permite uma consulta dos elementos climatológicos referentes 

ao município.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa litológico do concelho de Góis em estudo (Fonte: Dias 2014). 
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Tabela 1 - Síntese dos elementos climatológicos referentes ao município. Valores 

obtidos na estação meteorológica da Lousã (altitude 401 metros) e no udómetro 

instalado em Góis. Fonte: Normais Climatológicas (1951-1980)  

 
Temperatura média anual 11,0 ºC 

Temperatura do ar (máxima) 37,5 ºC 

Temperatura do ar (mínima) -5,5 ºC 

Temperaturas mínimas Entre -5,5 ºC (jan.) e 6,5ºC (ago.) 

Temperaturas máximas Entre 19,5 (jan.) e 37,5 (ago.) 

Mês mais quente agosto (média 18,0 ºC) 

Mês mais frio janeiro (média 2,5 ºC) 

Precipitação anual (valor médio) 1200,1 mm 

Meses mais pluviosos janeiro e fevereiro (173,4 mm) 

Meses mais secos julho e agosto (16,9 mm) 

Precipitação máxima diária (janeiro) 121,8 mm 

Precipitação mínima diária (julho) 16,9 mm 

Humidade relativa do ar (médias anuais) 
9 h – 80% 

18 h – 74% 

Humidade relativa (níveis mais elevados) dez, jan. e fev. 

Humidade relativa (níveis mais baixos) jun., jul. e ago. 

Ventos dominantes 

>Frequência (%) 

<Frequência (%) 

este (36,5%) 

sul (1,1%) 

Velocidade média (km/h) 

Ventos> velocidade 

Ventos <velocidade 

 

este 9,7 km/h 

norte 4,6 km/h 

As geadas, com um número médio de 30 dias, ocorrem por regra de meados de novembro a 

meados de março. A Sul do concelho verifica-se, em termos de humidade relativa do ar, 

valores inferiores a 70%. A Norte, os valores são mais altos, não excedendo os 75%. 

3.1.3 Hidrologia 

Sob o ponto de vista hidrológico, o município de Góis comporta parcialmente duas grandes 

bacias hidrográficas, a do Mondego (Figura 4) e a do Tejo (Figura 5).  



9 

 

Figura 4 - Bacia Hidrográfica do Mondego 

 

 

Figura 5- Rio Zêzere, Bacia Hidrográfica do Tejo 

O rio Ceira, rio de montanha, afluente do Mondego, junto à Portela em Coimbra, é o principal 

curso de água com um comprimento total de 99,9 km, e uma bacia hidrográfica que ocupa 

uma área total de 736,6 km
2
 (Fonseca, 2002), que envolve a superfície de apanhamento do 

noroeste da Serra da Estrela, de grande riqueza hidrológica. Nasce na serra de São Pedro de 

Açor, nas vertentes meridionais no Alto do Gendufo, a 1200 metros de altitude. Ultrapassa a 

faixa de quartzitos no Serro da Candosa, entra no Concelho da Lousã passando por Serpins 

(Lousã), diminuindo aqui o declive para 2,8 m/1000 m, num percurso de 25 km até chegar à 

foz, no Rio Mondego, junto à Portela, em Coimbra (Martins, 1940). A ribeira do Sinhel, um 
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dos afluentes do Rio Unhais, integra a bacia hidrográfica do Tejo, e atravessa a freguesia de 

Alvares de noroeste para sudeste, com um comprimento total de 13,3 km e uma bacia 

hidrográfica cuja área total é de 36,9 km
2
 (Fonseca, 2001).  

3.1.4 Solos e capacidade de uso do solo 

Os solos desempenham papel muito significativo no desenvolvimento económico de um 

território. Instintivamente ocorre como que uma parceria entre o fator pedológico e o 

demográfico. Bons solos significam mais densidade populacional, maior índice de vizinhança, 

mais e melhores funções centrais e maior incidência na utilização e posse da terra (Conceição, 

1981). O Concelho de Góis, face às suas características morfo-edafo-ecológicas, apenas 

permite encontrar nas baixas aluvionares ou em situações de coluviação os solos de melhor 

aptidão agrícola. Assim, ao longo dos cursos de água principais, surgiram aglomerados 

populacionais onde grande parte da população se instalou. Formaram-se terraços fluviais que 

com os materiais de coluviação e cones de dejeção deram origem a terras de cultivo ou a áreas 

florestadas, criando ecossistemas que devem merecer toda a atenção. Os solos originários do 

complexo mais antigo, onde litologicamente predominam os xistos, grauvaques e quartzites 

são, na generalidade, diferenciados dos do complexo constituído por materiais areníticos da 

formação geológica mais moderna, imediatamente a norte da Vila de Góis. Aqui a utilização 

da terra é diferenciada e mais intensa. No ordenamento do território os solos e a fisiografia do 

território desempenham um papel primordial na classificação da Reserva Agrícola Nacional e 

da Reserva Ecológica Nacional. O êxodo rural a desertificação física e humana levaram ao 

abandono da prática agrícola, já de si débil, ficando os campos abandonados com uma elevada 

percentagem de solos delgados e afloramentos rochosos submetidos aos processos erosivos 

atuais, levando a um continuado empobrecimento do solo com reflexos negativos no 

crescimento vegetativo.  

Segundo Dias (2014), de acordo com a tabela 2 relativa à evolução da ocupação do solo no 

concelho, em 1990 as áreas agrícolas ocupavam 21,61 km
2
, correspondendo a 8,21% da área 

total dos usos dos solos, reduzindo para 10,53 km
2
, 4% da área total, em 2007. Nas áreas 

florestais assistimos a um aumento de 90,50% (238,30 km
2
) em 1990, para 93,50% (246,19 

km
2
), em 2007. Destacando-se, dentro das áreas agrícolas, o aumento das áreas heterogéneas 

de 1,65% (4,33 km
2
) em 1990, para 2,20 % (5,79 km

2
) em 2007. Mais de 90,0% do território 

do concelho tem carácter florestal. O arbóreo ocupa aproximadamente 60,0%, a vegetação  
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natural rasteira 30,1%, e as áreas naturais sem vegetação 4,9%. As áreas de matos 

correspondem muitas vezes às áreas com afloramentos rochosos (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os castanheiros (Castanea sativa) e os carvalhos (Quercus spp), que já dominaram estas 

paragens, encontram-se atualmente em locais mais isolados, respeitados apenas pela sua 

história. O castanheiro, fitogeograficamente espécie das encostas mais frias, ainda ocorre 

consociado com outras espécies arbóreas, ocupa menos de 2% do solo nas freguesias de Góis 

e Colmeal sendo de realçar, a nível nacional, os cerca de 4% no Cadafaz. A vinha possui uma 

fraca representação e o olival e as culturas anuais de sequeiro e regadio ocupam cerca de 4%. 

As hortas familiares, a par das culturas arvenses em áreas de maior expressão, são a base das 

culturas agrícolas existentes, por regra exploradas para auto consumo. A cultura arvense de 

regadio, junto aos cursos de água, representa apenas 0,5% da área concelhia. Ao nível das 

lenhosas predomina a flora introduzida baseada no eucalipto (Eucalyptus spp.) e no pinheiro 

(Pinus pinaster). O eucalipto que beneficia da influência Atlântica, tal como a nível nacional, 

é a espécie dominante garantindo o abastecimento da indústria da celulose exigente na 

uniformidade da matéria-prima. Apesar das técnicas de arborização, tratamento e exploração 

desta cultura não serem as melhores, o facto é que a partir dos anos 60/70 ela passou a 

substituir o pinhal, muito dele queimado, e passou a ocupar parcelas agrícolas que o êxodo 

rural desocupou, garantindo entretanto emprego e melhores salários, particularmente no corte 

Tabela 2 – Evolução da ocupação das classes de uso do solo entre 1990 e 2007. Fonte: Dias 

(2014). 
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e transporte e motivando a abertura de caminhos e melhores acessibilidades. Foram as regiões 

economicamente mais débeis e isoladas que melhor recetividade ofereceram à cultura e são as 

que ainda hoje, por falta de alternativas, oferecem mais resistência ao seu abandono. O 

eucalipto é dominante nos repovoamentos florestais e possui uma maior representação na 

freguesia de Alvares, o que se compreende face à tipologia pedológica e à morfologia local. 

Estende-se quer em povoamentos isolados quer em complexo com outras espécies. O pinheiro 

bravo, dominante até meados do séc. XX, veio a perder significado. O êxodo rural, a 

diminuição dos efetivos pecuários, a mecanização em geral, os incêndios e consequentes 

patologias vegetais como a processionária (Thaumetopoea pityocampa Schiff) e o nemátodo 

do pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus) relegam esta espécie para plano secundário. Os 

incentivos da indústria papeleira com necessidades de material lenhoso de crescimento rápido 

e o facto de a atividade ser no imediato financeiramente compensadora, ampliaram 

significativamente a área do eucalipto em detrimento do pinheiro. Este fenómeno refletiu-se 

no coberto arbustivo, subarbustivo e herbáceo com reflexos graves nos ecossistemas locais 

particularmente nos aquíferos. O regime hídrico com drenagens superficiais rápidas e 

impetuosas, foi afetado, tal como aconteceu com a manta vegetativa, com a ação nefasta 

direta na realidade pecuária e faunística local. A cultura do eucalipto, em Portugal, ao 

contrário do que acontece a nível mundial com uma multiplicidade de usos e um 

aproveitamento diversificado, desde a madeira propriamente dita à dos óleos medicinais, 

industriais e de perfumaria, é no nosso caso, limitada a uma monocultura destinada à celulose 

com os efeitos perniciosos conhecidos. 

3.1.5 Caracterização e ordenamento do território 

Ordenar o território é a atribuição a cada espaço de uma determinada missão de acordo com 

as suas potencialidades. Para isso é necessário reunir os elementos e discuti-los 

multidisciplinarmente. Desta base se partirá para a definição racional dos vários espaços 

(urbanizáveis, agrícolas, florestais, naturais, cinegéticos e turísticos) a gerir auto 

sustentadamente. A Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional 

(REN) são de grande importância no Ordenamento do Território e instrumentos contemplados 

no Plano Diretor Municipal (PDM). A RAN preserva os solos classificados em A e B e alguns 

de classe C. No caso específico de Góis, os solos destas classes situam-se nas baixas 

aluvionares antigas e modernas, nas situações de coluviação, e nas situações mais aplanadas 

onde a ação do Homem criou solos mais profundos com áreas mais expressivas. Se, por um 
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lado, a RAN procura defender as áreas com aptidão agrícola destinando as suas 

potencialidades à prática da agricultura, a REN, pretende preservar áreas indispensáveis à 

estabilidade ecológica do habitat e à utilização mais racional dos recursos naturais. A REN 

defende ecossistemas específicos de interesse para a biodiversidade e a preservação ecológica 

do território como é o caso dos leitos de cheia e margens naturais dos cursos de água, 

cabeceiras dos cursos de água definidas a partir da linha de cumeada da separação de rios e 

ribeiros, encostas de declive superior a 25%, escarpas e a faixas envolventes de albufeiras, 

bermas das estradas nacionais numa faixa de 50 metros e áreas de infiltração. 

3.1.6 Acessibilidades 

Este concelho é essencialmente servido pelas estradas nacionais EN 342, EN 2 e EN 17 

sofrendo as consequências da sua interioridade e do fator inerente ao meio rural. Dispõe, no 

entanto, de uma rede viária concelhia toda asfaltada e bons acessos internos. Por outro lado 

tem a “vantagem ambiental” de estar servido indiretamente, na sua periferia, por um conjunto 

de grandes vias de comunicação que lhe beneficiam as acessibilidades. A norte, já em 

Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital, concelhos limítrofes, passa o I C6 com ligação ao IP3 

e à A25. A sul, servindo diretamente os concelhos de Penela, Alvaiázere e Ansião, também 

limítrofes de Góis, estão disponíveis o IC 8 e o IC3, traçado Este – Oeste. Desta forma pode o 

Município de Góis servir-se de uma boa rede de vias, não se prejudicando com os efeitos 

negativos do tráfego que lhe traria, certamente, inconvenientes de caráter ambiental.  

“A melhoria da rede viária foi nos últimos anos o principal investimento da Autarquia de 

Góis, em colaboração com as Juntas de Freguesia, por se considerar que as vias de comuni-

cação assumem grande relevância na mobilidade de pessoas, bens e serviços e contribuem 

inequivocamente para o desenvolvimento local”. (Diagnóstico Social do Concelho de Góis, 

2015). 

3.1.7 Evolução da população 

Tal como na generalidade do país as condições político-económicas, o envelhecimento da 

população e outros fatores deixaram ao abandono e despovoadas vastas extensões do 

território, fenómeno bem visível nos aglomerados populacionais. Como reflexo dessa situação 

basta atentar nos níveis de envelhecimento da população residente do Distrito de Coimbra 

que, no ano de 2014, foi de 192,3% valor bastante superior aos 141,3% de Portugal. No 

território em estudo, centro do país, os resultados foram de maior expressão. Em Góis o índice 
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de envelhecimento atingiu 303,2% e no concelho vizinho da Pampilhosa da Serra chegou aos 

536% (Anuário Estatístico da Região Centro, 2016). 

Segundo Dias (2014), “A análise da evolução demográfica do município de Góis entre 1960 e 

2011, permite-nos verificar … as alterações ocorridas nas áreas serranas com as campanhas de 

reflorestação promovidas pelo Estado Novo…a degradação da vida económica, social e política que 

levaram a um forte êxodo do município para as cidades e …para o exterior do país…levando a que 

perdesse até ao último ato censitário (2011) cerca de 56% da população em relação a 1960” 

(Figura6). 

 

Figura 6- Evolução da população residente em Góis entre 1960 e 2011. Fonte: (Dias, 2014) 

A implantação e desenvolvimento dos aglomerados tradicionais existentes apresenta a forma 

de povoamento disperso, como o atestam as 190 povoações dispersas pelas 4 freguesias do 

concelho (Diagnóstico Social do concelho de Góis, 2015). 

3.2 Potencialidades como motor de desenvolvimento 

3.2.1 Turismo 

O turismo desempenha um papel significativo a nível nacional. No contexto geográfico da 

União Europeia Portugal, sendo um país da periferia, e pese embora os inconvenientes que 

este facto representa, está no momento a beneficiar desta condição particular.  

O Município de Góis tem potencialidades que podem constituir um mercado atrativo e 

acolhedor, quer para nacionais quer para estrangeiros. Porém, há que ter em atenção os 

impactos da sobressaturação dos espaços e das infraestruturas especialmente no período 

estival. Poder-se-ão obter receitas com a atividade turística a partir das especificidades físicas 

do território, das realidades naturais privilegiadas que existem, tendo em conta medidas de 
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ordenamento territorial, especificidades sociais e culturais, decorrendo do tipicismo serrano e 

do rural construído, que se poderão transformar num produto turístico valorizado. Existe a 

possibilidade de se criarem áreas desportivas ao ar livre nomeadamente no pedestrianismo, na 

caça, na pesca e nos desportos radicais. Há condições para a exploração de um turismo 

vocacionado para a paisagem, descanso e recuperação de energias utilizando produtos locais e 

a especialização gastronómica, tal como num passado recente, na produção de carne, queijo, 

mel e frutos secos. A caça e a pesca desportiva são atividades a que o município tem dedicado 

bastante esforço no sentido de as transformar em focos de desenvolvimento turístico. Ao 

assumir a gestão dos terrenos cinegéticos e das concessões de pesca desportiva, a Câmara 

Municipal de Góis, melhor conhecedora das realidades e diretamente interessada no 

desenvolvimento local, poderá dedicar a estas práticas mais tempo e atenção. 

O Decreto-Lei n.º 44623, de 10 de outubro de 1962, considera as águas interiores do país uma 

fonte de riqueza, um meio desportivo salutar e um foco de atração turística. O rio Ceira 

oferece enormes potencialidades para a prática da pesca desportiva. Sob o ponto de vista 

piscatório, as águas de domínio público são classificadas em águas livres, zonas de pesca 

reservada e concessões de pesca. Existem três concessões de pesca desportiva, duas no rio 

Ceira (alvará 433/2014 e alvará 434/2014), pertencentes à Bacia Hidrográfica do Mondego e 

uma na Ribeira de Sinhel (Alvará 432/2014), subafluente do Zêzere, na Bacia Hidrográfica do 

Tejo. As atividades da pesca e da caça também podem constituir um atrativo turístico e uma 

fonte de rendimento complementar da economia local. 

3.2.2 Indicadores económicos 

Os indicadores económicos do Município de Góis manifestam níveis de rendimento baixos, 

refletindo-se negativamente no crescimento da produtividade do concelho. Segundo os 

Censos de 2011, dos 4260 residentes, 1549 indivíduos são ativos e 2711 são inativos. O setor 

terciário é o que emprega maior volume de população com atividade económica, cerca de 

63%, sendo o género feminino o mais afetado pelo desemprego. Na distribuição da população 

por sectores de atividade, no ano de 2001, o sector primário apresentava uma taxa de 15%, 

reduzindo para 6% no ano de 2011, redução superior a 50%, confirmando-se o crescente 

abandono da atividade agrícola, atividade que de modo geral é complementar de outras. De 

2001 a 2011 a taxa de desemprego no concelho variou de 5,5% para 9,6%, e na Região Centro 

de 5,8% para 11,00%, indicadores socioeconómicos preocupantes, que se generalizam ao 

interior nacional (Diagnóstico Social do Concelho de Góis, 2015) 
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3.2.3 Recursos 

O concelho vive essencialmente do setor terciário, o maior empregador. Condicionalismos 

considerados desfavoráveis, como os que se apontam, podem e devem ser racionalmente 

contornados, com mudanças na estratégia política económica e financeira. A fisiografia, as 

acessibilidades, a falta de aptidão dos solos, a incipiente agricultura e o minifúndio, as 

consequências negativas da mono cultura do eucalipto, associadas ao crescimento 

descontrolado da acácia, o declínio demográfico, a dificuldade nas ligações transversais 

expeditas a outras entidades, a dependência do setor primário, falta de oportunidades de 

emprego, a mão-de-obra pouco qualificada, são contrariedades que podem e devem ser 

combatidas por todos, com projetos válidos particularmente pelos próprios naturais da terra, 

com a ajuda da autarquia, do governo central e da comunidade europeia. O conhecimento 

científico e técnico já existente está em condições de superar todas estas contrariedades. Há 

que cativar e responsabilizar as diversas gerações, neste momento, ausentes mas detentores do 

património urbano e rústico local, a investirem no seu território tal como acontece com 

cidadãos de outras nacionalidades, muitas vezes esquecido e votadas ao ostracismo, pelas 

autoridades e pelos próprios locais. Este território, ainda em meados do Séc. passado possuía 

dezenas de milhares de pequenos ruminantes, o maior efetivo da região (arrolamento geral 

dos gados 1934), com 10 094 caprinos e 11 500 ovinos (Martins, 1940). É certo que outrora 

houve condições para abandonar o território mas hoje é inconcebível, que se opte por uma 

única espécie vegetal, o eucalipto, apenas por razões imediatistas, não ponderando o que é 

mais importante, o futuro e a segurança dos descendentes e a preservação do território que, até 

ao momento, consegue apresentar cursos de água límpidos, o que já não acontece em muitos 

outros locais, dentro e fora do país. 

3.2.4 Rede Natura 2000 

Dada a sua importância ecológica, parte do concelho de Góis foi parcialmente incluído na 

Rede Natura 2000 por possuir habitats e espécies de interesse comunitário, ao abrigo da 

diretiva “Habitats”. A área classificada (AC) PTCON 0060 - Serra da Lousã (Resolução do 

Concelho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho), tem uma área total de 15 158 hectares dos 

quais 1974 hectares estão inseridos no Concelho de Góis (Fonseca 2002). A área que envolve 

a Ribeira da Pena (Fotografia 2), um dos mais bem conservados cursos de água de média 

montanha no Centro de Portugal, bem como os Penedos de Góis constituem uma unidade 
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cultural de importância ecológica com uma comunidade florística representativa (Rede Natura 

2000).  

 
Fotografia 2- Ribeira da Pena 

Este facto deve-se às características edafo-ecológicas locais, consequência de um manancial 

hídrico resultante do confronto dos ventos humidificantes de noroeste com a barreira de 

montanhas que atravessa o concelho de sudoeste para nordeste. Ao nível das espécies 

arbustivas, em áreas onde a intervenção do Homem foi menor, existem matagais de 

medronheiros e azinheiras arbustivas.  

Nos locais mais baixos, ricos em água, ocorrem nanobosques higrófilos de Azereiro e 

Azevinho. Nos afloramentos rochosos predominam plantas rupícolas de pequeno porte e nas 

áreas mais elevadas a riqueza faunística é de elevado interesse, ocorrendo espécies raras ou 

ameaçadas, legalmente protegidas como é o caso da águia-cobreira (Circaetus Gallicus) e o 

Melro-das-rochas (Montícola saxatilis). Nas áreas de matos ou vegetação mais densa procura 

refúgio o javali. Sobre a predominância territorial do eucalipto (Eucalyptus globulus) haverá 

muito a dizer, não só sobre a opção da espécie mas, como também, sobre a sua exploração e o 

seu aproveitamento com óbvios reflexos ecológicos negativos no solo, na biodiversidade e na 

hidrologia. Face ao exposto, devemos referir que determinadas ações, projetos ou atividades, 

que à partida podem parecer insignificantes, mas quando devidamente abordadas, podem 

contribuir significativamente para o desenvolvimento local. Por esta razão, apresentam-se 

exemplos que conciliam a história rural do território construído com a exploração do binómio 

terra/água, a recuperação dos regadios e as ações efetuadas nas margens das linhas de água do 

Concelho. 
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3.2.5 Património construído, Aldeias de Xisto e Regadios Tradicionais 

No concelho de Góis encontram-se quatro aldeias integradas na Rede das Aldeias do Xisto, 

cada uma possuindo características muito especiais e diferenciadas: Comareira, Aigra Nova, 

Aigra Velha e Pena. Na Comareira, localizada numa vertente da encosta, vislumbra-se uma 

paisagem muito interessante, na Aigra Nova, avista-se a Sul o Trevim com os seus 1204 

metros de altitude. A Aigra Velha destaca-se pela sua arquitetura única e, por último, a Pena 

de onde se avistam os Penedos de Góis.  

Os regadios, de pequena dimensão construídos há muito por iniciativa particular, pertencem à 

comunidade e compreendem simples e arcaicas obras de hidráulica que irrigavam os campos 

ou faziam mover os engenhos, que contribuíam para a subsistência das comunidades rurais 

que poderão desempenhar ainda, um papel de relevo no desenvolvimento rural. A 

desertificação, o envelhecimento dos agricultores, a dimensão das parcelas e acessibilidades 

precárias, o não reconhecimento do valor qualitativo dos produtos agrícolas provocou o 

abandono destes regadios, com a diminuição da superfície irrigável e do uso do solo. O 

abandono destas obras provocou a deterioração das infraestruturas ligadas à hidráulica-

agrícola e refletiu-se nos aspetos humanos, paisagísticos e ecológicos locais. Deste modo, 

ficaram prejudicados o rendimento e a qualidade de vida dos agricultores e a riqueza 

transmitida. Bom seria que a paisagem cultural resultante e testemunho da utilização destes 

sistemas sustentáveis, fosse reativada, pois com a sua inatividade, não é assegurada a 

manutenção deste património histórico. Só desta forma se beneficiará das vantagens do 

regadio, da força da água se facilita a passagem dos peixes migradores para as áreas mais a 

montante. Na sequência da importância dos regadios tradicionais no concelho, dos problemas 

surgidos a nível da sua eficiência, da valorização da produção agrícola e da promoção da 

sustentabilidade ambiental, o Município tem recorrido aos Quadros Comunitários para 

proceder à melhoria e atualização dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes. Em 2017, o 

Município investiu nestas infraestruturas com o propósito de beneficiar o sistema de regadio 

alimentado pelo Rio Sótão e solucionar a falta de água estival nos tanques do Parque da 

Monteira – Ciclo da Truta, localizada no lugar da Monteira, Freguesia de Vila Nova do Ceira  
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3.2.6 Galerias ripícolas 

As galerias ripícolas constituem uma das maiores riquezas deste concelho. Ocupam espaços 

ao longo dos cursos de água perfazendo extensões superiores a 40 km, tendo carácter de utili-

dade pública muito importante porque preservam a diversidade biológica da paisagem, prote-

gem o solo e o regime hidrológico constituindo corredores de vegetação diversificada, por 

regra, mais protegida dos incêndios. Estas zonas podem, ainda, servir para o desempenho de 

atividades de recreio. A maioria destes terrenos marginais é propriedade privada, porém, 

encontram-se sujeitos às servidões administrativas de domínio hídrico. Estas servidões são 

definidas por faixas a partir da margem, com a largura de 10 m, em cursos de água não nave-

gáveis. Se essas propriedades não pertencerem ao domínio público a sua limpeza e desobstru-

ção são da responsabilidade dos seus proprietários os quais deverão mantê-las em bom estado 

de conservação (Lei da Água -Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro Art.º33.º). Porém, de forma 

a contornar obstáculos administrativos, derivados da estruturação fundiária existente, com a 

multiplicidade de propriedades e de proprietários, muitos deles desconhecidos ou ausentes, 

optou a autarquia por ser a proponente da candidatura ao PRODER, sendo assim possível 

intervencionar 125 hectares ao longo das margens dos leitos dos rios (Fotografias 3 e 4).  

 
Fotografia 3 – Galeria Ripícola, Ribeira do Sinhel 

 

 
Fotografia 4 – Galeria Ripícola 
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Tal, representa uma mais-valia para as populações locais porque lhes permitem o acesso às 

margens do rio, na altura impossível devido ao abandono dos terrenos com acessos intranspo-

níveis, possibilitam o fomento da oferta turística em atividades como a pesca desportiva, a 

prática do pedestrianismo, divulgando recursos locais inaproveitados. Como objetivos princi-

pais destas ações destacam-se a propagação de espécies arbóreas e arbustivas autóctones, que 

potenciam sistemas heterogéneos com reflexos positivos na abundância e diversidade das 

comunidades biológicas, e o controlo de vegetação infestante. A vegetação ripícola desempe-

nha um papel importante na capacidade de resistência das margens à erosão e, como filtro 

biológico (sistemas radiculares de árvores e arbustos), proporcionando proteção e alimento, 

direta e indiretamente, para várias comunidades biológicas. As galerias para além do abrigo e 

alimentação para a fauna, permitem a movimentação de muitos animais contribuindo para o 

fluxo genético entre as diversas populações. Em muitas situações, esta é a única forma viável 

das diversas espécies silvestres se deslocarem contornando o aumento progressivo da frag-

mentação dos habitats e, consequentemente, o isolamento geográfico provocado pela ação do 

homem. As áreas já intervencionadas foram escolhidas não só pelo seu valor biológico mas, 

também, por constituírem os principais cursos de água, em cujas margens, a população ainda 

pratica uma agricultura de subsistência. Nestas galerias e nas áreas de encosta mais próximas, 

predominam as seguintes espécies florísticas: azereiros (Prunus lusitanica) esporádicos, 

folhados (Viburnum tinus), loureiros (Laurus nobilis), salgueiros (Salix spp), amieiros (Alnus 

glutinosa), sabugueiros (Sambucus nigra), sanguinhos-de-água (Frangula alnus), freixos-de-

folha-estreita (Fraxinus angustifolia), medronheiros (Albutus unedo), carvalhos (Quercus 

spp), silvas (Rubus spp), madressilvas (Lonicera spp), gilbardeiras (Ruscus aculeatus), heras 

(Hedera helix), fetos-reais (Osmunda regalis), ente outras. Também ocorrem infestantes 

como a acácia (Acácia sp), o eucalipto (Eucalyptus spp.) e o Ailantos (Aillantus altissima). 

Esta última espécie pode ser aproveitada, provisoriamente, como proteção no início de vida e 

crescimento de espécies autóctones e são de fácil remoção. 
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4.  CONCESSÕES DE PESCA DESPORTIVA 

“Nos últimos anos, não se tem dado relevância ao desenvolvimento da produção e à 

diversidade piscícola das águas interiores portuguesas…exclusão feita às espécies de 

repovoamento, a produção aquícola assenta, preferencialmente, na utilização de 

salmonídeos para consumo…. Surge, assim, a necessidade de se evoluir para novos 

produtos da aquacultura para os quais exista uma procura significativa. Para além do 

alargamento do leque de espécies produzidas em águas continentais é possível uma gestão 

mais adequada dos recursos hídricos disponíveis. O incremento do cultivo de espécies para 

a pesca desportiva e de espécies ornamentais poderão vir a ser, num futuro próximo, 

alternativas viáveis e fontes de riqueza do sector aquícola Português...” (Rema, 2000). 

Portugal possui cerca de 150.000 hectares de massa de água superficial e mais de quarenta 

espécies piscícolas suscetíveis de serem exploradas. Este potencial, nem sempre devidamente 

respeitado nem aproveitado, é vítima de intervenções no domínio hídrico (construções, linhas 

de água não regularizadas, coberto de solo afetado, etc.) que, na maioria das vezes, o degra-

dam. A utilização das águas públicas rege-se, assim, por normas estabelecidas de acordo com 

as diferentes situações que se apresentam: 

 Zona de Pesca Reservada, gerida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Flo-

restas, I.P., (ICNF); 

 Concessão e Pesca Desportiva (atribuída por períodos inferiores a dez anos, com regu-

lamento próprio e onde só é permitida a pesca desportiva – Concessão); 

 Águas Particulares (submetidas à legislação em vigor mas à exclusividade do proprie-

tário quanto à pesca); 

 Zonas de Pesca Profissional (Gestão do ICNF); 

 Zonas de Desova, Zonas de Abrigo e Zonas de Proteção (zonas especiais criadas por 

despacho do ICNF com o fim de proteção e desenvolvimento da Fauna Piscícola). 

4.1 Concessões de pesca desportiva 

O Município de Góis ao requerer três concessões de pesca desportiva, renováveis de 10 em 10 

anos, passou a ter possibilidade de gerir, em melhores condições, as ações de conservação, de 

fomento e de ordenamento da fauna piscícola e do seu habitat.  

Esta situação deriva não só do facto de conhecer o seu território mas também, porque lhe é 

possível potenciar as características desportivas dos seus cursos de água (Fotografia 5).  

 



22 

 

Fotografia 5- Rio Ceira, Cabreira 

4.1.1 Concessão da Ribeira do Sinhel 

Esta concessão abrange um troço de um afluente da margem direita do Rio Unhais designado 

“Ribeira de Sinhel”, na freguesia de Alvares. Trata-se de um curso de ribeira, com uma área 

de 2,9182 ha (11885m x 2,45m), limitado a montante pela confluência da Ribeira de Sinhel 

com a Ribeira de Casal Novo (junto à povoação do Casal Novo) e a jusante pela foz da Ribei-

ra do Sinhel (Rio Unhais). Nesta concessão é praticada a pesca de salmonídeos e de cipriní-

deos consoante as respetivas épocas hábeis de pesca. Nos troços das ribeiras, afluentes da 

Ribeira de Sinhel, não é permitida a pesca sendo considerados zonas de proteção. 

4.1.2 Concessão da Vila de Góis  

Esta concessão de pesca desportiva situa-se num troço do Rio Ceira, afluente do rio Mondego, 

na freguesia de Góis. Trata-se de um curso de rio, com uma área de 2, 8518 hectares (1 425,9 

m x 20 m), limitada a montante pelo Açude da Peneda e a jusante pela Ponte Nova, Estrada 

Nacional (E. N. 342). 

4.1.3 Concessão do Colmeal 

Esta concessão situa-se num troço do Rio Ceira, na União de Freguesias do Cadafaz e Col-

meal, abrangendo também uma parte da área da freguesia dos Cepos, concelho de Arganil, 

com uma área de 13 508,24 hectares (21 007,8 m x 6,43 m). É limitada a montante pela con-

fluência da Ribeira de Carrimá com o Rio Ceira (junto à Retorta), a 397 m de altitude, e a 

jusante pela ponte nova da Cabreira (Povoação da Cabreira). Na concessão do Colmeal, as 

águas são classificadas como “águas de salmonídeos” (Portaria nº462/2001 de 8 de Maio). 
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Em 2 km de extensão, a partir do troço principal do rio Ceira, são consideradas áreas de 

reprodução os seguintes afluentes: Ribeiras de Carrimá, Ádela, Carvalhal e Corterredor. 

4.2 Espécies Piscícolas objeto de gestão 

4.2.1 Truta Fário - Salmo truta spp. fario 

“Subespécie autóctone, sedentária em Portugal. Possui duas barbatanas dorsais e apresenta 

uma coloração no dorso, geralmente pardo esverdeada; os flancos são amarelados ou esver-

deados e o ventre amarelado ou esverdeado apresentando, ao longo do corpo, manchas de 

cor laranja/vermelho alternando com manchas negras. Em termos da bioecologia, habita em 

rios com águas frias (temperatura <20º C) e bem oxigenadas (> 8 mg O2 /L) e com baixos 

teores em sais dissolvidos (condutividade <100 µS/cm) e em compostos azotados (azoto, 

total <1 mg/L). A espécie tem preferência por locais que possuam zonas alternadas de ele-

vadas velocidades de corrente e profundidade pequena com outras de maior profundidade e 

menor velocidade da corrente. A alimentação da truta-de-rio é essencialmente composta por 

invertebrados, principalmente larvas de insetos aquáticos, pequenos peixes e insetos de ori-

gem terrestre que caem na água. Na época da reprodução o domínio vital (home range) da 

espécie pode abranger distâncias consideráveis de vários quilómetros (caso não haja obstá-

culos físicos) para realizar a desova em microhabitats específicos, alguns deles existentes 

em afluentes dos rios principais. Desovam no Inverno, entre novembro e dezembro, em 

locais que sejam bem oxigenados e onde exista um substrato composto por gravilha e sei-

xos rolados” (Gonçalo, 2014) 

Embora o maior interesse se centre nos salmonídeos é de referir outras espécies piscícolas 

alvo de exploração nas concessões: 

 Barbos (Barbus spp.) e Boga (Chondrostoma polylepis); espécies mais abundantes no 

rio Ceira e na ribeira de Sinhel. 

 Carpa (Cyprinus carpio) e Achigã (Micropterus salmoides); espécies que ocorrem em 

abundância, apenas na foz da Ribeira de Sinhel, em contacto direto com a albufeira 

da Barragem do Cabril. 

4.2.2 Aspetos gerais 

Uma vez que a espécie principal alvo de gestão das nossas concessões é a truta entende-se que 

se torna importante referir alguns aspetos relacionados com a sua biologia e reprodução por-

que, em última análise, podem ser estas as principais condicionantes para o sucesso das ativi-

dades de gestão das concessões. Em termos reprodutivos uma fêmea adulta produz, em média, 
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cerca 1500 a 2000 ovos por kg de peso vivo. Os ovos são grandes e apresentam um diâmetro 

de 3,5 a 5 mm. O diâmetro dos ovos varia em função do tamanho da fêmea e não da sua ida-

de. Nos machos, apesar de serem mais precoces, a idade ideal para a fecundação ronda os 2 

anos. As fêmeas, um pouco mais tardias, desovam a partir dos 3 anos de vida. Embora o 

número de ovos aumente com a idade e o peso, a esterilidade também vai aumentando sendo 

necessário proceder à substituição dos reprodutores. 

O ciclo da desova, para além de depender das coordenadas geográficas, depende de outros 

fatores: 

o Espécie - a truta fário desova entre os meses de outubro a janeiro; a truta arco-íris 

desova entre janeiro a março; 

o Estirpe e indivíduos – alguns animais são mais precoces e outros mais tardios; 

o Temperatura da água; 

o Fotoperíodo – influencia a desova nos salmonídeos ocorrendo na fase decrescente; 

o Estado nutricional - os indivíduos sãos e bem alimentados reproduzem-se primeiro. 

No período compreendido entre o início da incubação e a fase final da reabsorção da vesícula 

vitelina, distinguem-se as seguintes fases do desenvolvimento embrionário: 

1ª fase - Ocorre desde a fecundação até ao aparecimento dos olhos 

Decorridos 10 a 15 dias após a fecundação os ovos podem manipular-se com prudência. 

2º fase – Período que vai do aparecimento dos olhos até à eclosão. 

Nesta fase os ovos transportam-se e manipulam-se sem problemas; passada mais uma semana 

estão prontos a eclodir. 

3º fase – Decorre da eclosão até a fase final da reabsorção da vesícula (duração aproximada de 

11 dias). Nesta fase o organismo transforma-se significativamente e o alevim muda totalmen-

te de aspeto tomando uma forma mais aproximada à definitiva.  

Em termos alimentares, a truta indígena S. trutta está menos adaptada à engorda com alimento 

comercial em relação à sua congénere de produção industrial (truta arco-íris, Onchorynchus 

mykiss) retirando pior partido da alimentação artificial com reflexos no crescimento que é 

muito mais lento. Apesar de mais “assustadiça” e exigente quanto à quantidade e qualidade da 

água a S. trutta é mais resistente às condições naturais. A quantidade de alimento consumida 

por esta espécie varia com a idade sendo possível distinguir três fases na sua alimentação:  

Primeira fase: Reabsorção do saco vitelino  
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Nesta fase o alevim depende exclusivamente das suas reservas endógenas. De uma maneira 

geral, o tamanho do saco vitelino depende da estação do ano sendo maior nos salmonídeos 

que nascem no inverno em relação aqueles que eclodem na primavera; a velocidade de reab-

sorção varia com a temperatura.  

Segunda fase: Fase de alevim e juvenil  

Dependendo das condições de alimentação e de temperatura da água esta fase dura, em média, 

6 meses. Pouco antes do saco vitelino ser absorvido na sua totalidade os alevins iniciam-se na 

alimentação exógena ingerindo outros alimentos. Em regime natural, e de um modo geral, 

todas as espécies de salmonídeos iniciam a alimentação de forma semelhante: começam pelos 

crustáceos inferiores (cladóceros) passando para crustáceos superiores (malocostrácios) e 

insetos (larvas de quironómidos). Com o avançar da idade e do tamanho a alimentação vai-se 

diferenciando cada vez mais assemelhando-se à alimentação dos adultos. 

Terceira fase: Fase adulta  

Nesta fase existe diferenciação em relação aos itens alimentares. A dieta de S. trutta consiste 

em pequenas presas animais alimentando-se de vários tipos peixes, incluindo os da mesma 

espécie. As manifestações de canibalismo acontecem em situações de stress alimentar e den-

sidade de cultivo elevada. 

4.3 Gestão da Pesca nas Concessões 

A Ribeira do Sinhel é classificada como “água de salmonídeos” (Portaria nº 251/2000 de 11 

de Maio), até ao nível de pleno armazenamento (NPA) da Albufeira da Barragem do Cabril. A 

concessão do rio Ceira/Colmeal é também classificada como “água de salmonídeos” (Portaria 

nº462/2001 de 8 de Maio). Nestas concessões, na época do defeso da Truta fário (1 de Agosto 

a 28/29 de Fevereiro), não é permitida a pesca de outras espécies piscícolas. No período em 

que é autorizada a pesca da truta é igualmente autorizada a pesca das restantes espécies. 

4.3.1 Sistemas de Pesca 

 

Pesca Intensiva- neste sistema a população trutífera é submetida a uma exploração muito 

superior à que é permitida de forma natural (número elevado de taxas diárias de pesca) devido 

à existência de uma elevada densidade de trutas provenientes dos sucessivos repovoamentos 

efetuados pela entidade gestora que os realiza para se conseguir manter os níveis de explora-

ção. Esta pesca pratica-se habitualmente em troços do rio onde a procura de lugares de pesca é 
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elevada. O número de capturas por pescador/dia é limitado. A concessionária (Câmara Muni-

cipal de Góis) implementou a prática da Pesca Desportiva Intensiva nas Concessões de Pesca 

junto à Vila de Góis (Alvará 433/2014), numa extensão de 1,43 km e também junto à locali-

dade de Alvares (Alvará 432/2014), numa extensão de 0,9 km. A atração dos pescadores a 

estes locais poupará os outros troços com trutas autóctones.  

Pesca sem morte – captura para soltar. Nesta modalidade utiliza-se o anzol sem barbela e o 

exemplar é imediatamente devolvido à água. É, seguramente, um modelo que os pescadores 

com preocupações ecológicas acolhem com facilidade.  

4.3.2 Canais de Engorda 

 

 
Fotografia 6 – Levada antes de ser recuperada 

 

 
Fotografia 7 – Levada depois de ser recuperada como canal de engorda 

São canais (Fotografias 6 e 7) onde as trutas destinadas ao repovoamento permanecem duran-

te períodos variáveis até atingirem as dimensões adequadas (mínimo 20 cm) para a pesca des-

portiva. No caso específico de Góis estava prevista a recuperação de 3 levadas, habitualmente 

utilizadas como canais de rega, mas, até ao momento, só foi possível recuperar a situada junto 
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ao parque do Cerejal, na margem direita do rio Ceira, em plena Vila de Góis. A levada em 

questão já foi objeto de alterações ponderando-se outras intervenções que visam proporcionar 

melhores condições de habitat aos indivíduos. A base da levada que se encontrava bastante 

deteriorada foi rebocada com argamassa de cimento e procedeu-se à cobertura do canal com 

redes e estruturas metálicas amovíveis. O canal, de secção retangular, largura e altura média 

de 1m, tem uma extensão de 230 metros e recebe água diretamente do rio Ceira com entrada 

regulável por comporta. No seu interior a água atinge 30 a 40 cm de altura. O caudal é variá-

vel durante o ano oscilando em torno de um valor médio dos 100 litros/s. Neste canal já exis-

tia uma comporta que controlava a entrada da água e evitava, com um crivo, a entrada dos 

detritos de maior dimensão. Houve necessidade de lhe adaptar mais seis comportas, três delas 

com a finalidade de controlar o caudal, consoante as necessidades em oxigénio. Duas das 

comportas servem de rede para retenção de detritos e peixes não permitindo a entrada de 

outras espécies predadoras e impedindo a saída das próprias trutas. A montante desta grelha 

implantaram-se 3 comportas de madeira distanciadas, entre si, de 4 metros, com a finalidade 

de reter as areias evitando a sua entrada no canal. A carga máxima (kg de peixe por m
3
) é um 

fator a considerar na gestão da engorda. Dados os condicionalismos do habitat o período de 

permanência das trutas nos canais, autorizado pela tutela de Setembro a Junho, estará condi-

cionado à carga máxima de 3 kg/m
3
 (cerca de 20 trutas /m

3 
com peso médio individual de 150 

gramas), Fotografias 8 e 9. 

 

 
Fotografia 8 – Canal de engorda na Vila de Góis 
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Fotografia 9 - Canal de engorda 

As trutas colocadas nos canais em Setembro vão gradualmente aumentando de peso. A partir 

de Março inicia-se a sua retirada com vista ao repovoamento. Desta forma é possível gerir a 

carga máxima que se pretende. Este modo de agir é um aspeto importante a ponderar quando 

se procede ao planeamento dos efetivos. A retirada das trutas do canal de engorda decorre de 

Março a finais de Junho altura em que o canal, por razões hídricas, pode não garantir as 

necessidades dos peixes. 

4.4 Fiscalização 

A fiscalização é um fator importante na gestão das concessões. É indispensável um corpo de 

pessoal que proceda a uma vigilância rigorosa das diversas atividades realizadas na envolvên-

cia dos cursos de água. Esta fiscalização deverá ser reforçada no Verão, em virtude da redu-

ção dos níveis hídricos e do aumento sazonal da população. Torna-se importante vigiar e evi-

tar a destruição da flora ripícola, detetar possíveis focos de poluição com incidência negativa 

nas características físico-químicas da água, particularmente nos locais de desova, alimentação, 

e refúgio das espécies aquícolas. 

4.5 Repovoamento 

4.5.1 Registos dos repovoamentos 

Através dos registos dos repovoamentos, aproximadamente entre o ano de 1898 e o de 2003, 

existentes nos Centros Aquícolas Nacionais e da Direção de Serviços de Caça e Pesca das 

águas Interiores na Direção-geral dos Recursos Florestais, em Portugal Continental, de diver-

sas espécies piscícolas, no final da década de trinta, apresentaram-se setenta e dois registos de 
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repovoamentos. Registos que evoluíram para cento e vinte e seis nos anos cinquenta e, para 

duzentos e cinquenta, no final da década de setenta. 

“No período de cento e seis anos considerados, o ano que apresentou mais repovoamentos 

(mais registos), foi no ano de 1996 com oitocentos onze menções. A partir desta data verifi-

cou-se uma tendência na diminuição do número de repovoamentos devido a preocupações 

de contaminação genética das populações nativas, segundo nos foi comunicado por alguns 

responsáveis dos postos aquícolas produtores de juvenis para repovoamentos” (Lourenço, 

2004).  

“…constata-se que 92% das entradas são referentes a repovoamentos com espécies de sal-

monídeos e as restantes 8% estão repartidas pelas outras…” (não salmonídeos). “Dentro 

destes dois grupos de espécies (salmonídeos e não salmonídeos) também existe dominância 

em determinada espécie. Assim, no grupo de salmonídeos, 80% das entradas na matriz são 

referentes a repovoamentos com a espécie Salmo trutta ssp. fario. No grupo das espécies 

não salmonídeos, a espécie mais utilizada nos repovoamentos é a espécie ciprinícola Cypri-

nus carpio, com 62% das entradas deste grupo” (Lourenço, 2004). 

Efetuaram-se repovoamentos da S. fario e da O. mykiss em todos os meses do ano. No entan-

to, aproximadamente 70% dos repovoamentos ocorreram entre maio e agosto sendo o mês de 

julho a apresentar maior frequência. Pirhonen et al 2003 (citado por Lourenço, 2004) referi-

ram que estudos realizados na Finlândia demonstraram que, nos repovoamentos com trutas 

realizados nos meses de junho e julho, as trutas manifestavam menor capacidade de se deslo-

carem podendo levar a uma maior mortalidade devido a fenómenos de competição, sobretudo 

se os recursos de alimento e abrigo forem escassos. A escolha destes meses relaciona-se com 

os caudais mais baixos das linhas de água e com a diminuição do arrastamento dos juvenis 

com as correntes a jusante das linhas de água. Em termos de registos, o concelho de Góis 

apresenta 136 registos correspondendo a repovoamentos de um total de 244.270 juvenis. Des-

tes, 135 registos referem-se a S. trutta fario (234.470 juvenis) e um registo de Salmo trutta 

ssp. Lacustris (10.000 juvenis). Estes valores confirmam que a truta é a espécie mais utilizada 

nos repovoamentos das nossas águas desde a década de cinquenta (Almaça, 1996 citado por 

Lourenço 2004). Após a consciencialização da possibilidade dos repovoamentos sucessivos 

com peixes criados em cativeiro poderem afetar as populações autóctones a nível genético, no 

ano de 2009, foi proposta, e aceite, a análise dos pools genéticos de algumas trutas, captura-

das nas linhas de água do concelho de Góis, para avaliar da possibilidade de ocorrência de 

fenómenos de introgressão genética. As análises foram efetuadas na UTAD, no Departamento 

de Zootecnia. 
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Segundo Lourenço (2014), os repovoamentos podem ter impactos a dois níveis no material 

genético das espécies nativas: na variabilidade entre indivíduos e na introgressão genética. 

Relativamente ao grau de polimorfismo Elliott (1994) e Klemetsen et al, (2003) citados por 

Teixeira (2005), referem que a truta (S. trutta Linnaeus; 1758) é uma espécie de amplo espec-

tro ecológico com uma capacidade notável de colonizar diferentes ambientes aquáticos num 

mesmo curso de água. Estas evidências confirmam a sua grande variabilidade de característi-

cas à escala macrogeográfica sendo conhecidas cinco linhagens evolutivas na distribuição 

Euroasiática: Adriática, Atlântica, Danúbio, Mediterrânica e Marmuratus. Segundo Teixeira 

(2005), na Península Ibérica, existem estudos que realçam uma elevada diversidade genética, 

relativamente aos stocks do Atlântico Norte. Esta diversidade resulta do isolamento geográfi-

co a que as populações estiveram sujeitas durante as glaciações do Quaternário. O isolamento 

fragmentou as populações, contribuindo para a restrição de troca de material genético entre 

diferentes populações, propiciando diferentes graus de diferenciação genética na mesma bacia 

hidrográfica e entre habitats duma mesma bacia. 

“A elevada variabilidade fenotípica apresentada na sua área de distribuição natural, está 

intimamente relacionada com a heterogeneidade genética e o grau de estruturação popula-

cional, expresso pela sua superior adaptabilidade da espécie aos diferentes habitats dentro 

de um mesmo ecossistema ou área geográfica.” (Ferguson & Fleming, 1983; Ferguson, 

1989; Bernatchez et al, 1992, citados por Teixeira (2005). 

De acordo com Almeida (2007), “Basta um simples olhar em volta para constatar a presen-

ça de numerosas formas de vida que povoam o nosso planeta. O desaparecimento de algu-

mas destas e o surgimento de outras, são um fenómeno natural na história evolutiva da ter-

ra. No entanto, nos últimos dois séculos, tem-se assistido não só a uma redução acelerada 

da população e do território de várias espécies selvagens, como o desaparecimento de 

algumas delas, fruto da ação direta ou indireta do homem”.  

Assim, como as populações autóctones de trutas Fário e os stocks comerciais utilizadas nos 

repovoamentos apresentam diferenças significativas no seu material genético o cruzamento 

entre elas pode comprometer a variabilidade genética na população autóctone. 

De acordo com Antunes et al. 2001, citado por Teixeira (2005), a estratégia para a conserva-

ção da diversidade genética deve assentar nas populações locais como unidades básicas de 

conservação uma vez que as Unidades de Conservação (constituídas por cinco linhagens dis-

tintas: Mediterrânica, Andaluzia, Atlântica, Douro e Cantábrica), propostas para a Península 

Ibérica, são demasiado heterogéneas para salvaguardar o interesse conservacionista da espécie 
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e evitar o risco do seu desaparecimento. Os repovoamentos e consequentes cruzamentos entre 

populações com a mesma linhagem poderão ser uma garantia para a preservação da sua iden-

tidade genética. Com a consciencialização de quão urgente é travar o desaparecimento das 

espécies, evitar a erosão dos recursos genéticos disponíveis e com ela a redução de opções 

futuras em termos de adaptabilidade e diversidade, há que proceder à realização de estudos 

que caracterizem a fauna local e de um programa de gestão que indique a capacidade biogéni-

ca das águas. Para tal, é necessário um estudo prévio que proceda ao levantamento do estatuto 

de cada espécie piscícola e dos locais de alimentação, refúgio e desova. Será um trabalho 

moroso, algo dispendioso mas necessário. Os repovoamentos poderão ser efetuados, salva-

guardando os recursos genéticos das espécies em causa, com a seleção de reprodutores autóc-

tones, produção de alevins em unidades fixas e posterior libertação nos cursos de água dos 

seus progenitores. 

4.5.2 Plano de Repovoamento  

O momento ideal corresponde à fase em que o alevim sobe à superfície da água, nadando com 

alguma destreza, ainda com reservas na sua vesícula vitelina que lhe permitem sobreviver 

enquanto se adapta ao novo meio e à alimentação natural. 

A escolha do local do repovoamento deve ter as seguintes características:  

1- Ser afastado dos refúgios de trutas maiores (partes do curso com menor profundi-

dade); 

2- Escolher zonas onde a corrente não seja muito forte; 

3- Dar preferência a zonas com plantas aquáticas submergidas ou parcialmente sub-

mergidas para possibilitar abrigo e alimento; 

4- Utilizar locais de desova naturais. 

As probabilidades de êxito no repovoamento dependem de fatores como o transporte e proce-

dimentos na distribuição dos alevins sendo essencial a monitorização posterior das popula-

ções afim de se detetarem eventuais falhas. 

4.5.3 Gestão 

Para assegurar o património genético as trutas utilizadas nos repovoamentos deveriam ser 

reproduzidas localmente sendo esta, uma das pretensões do Parque da Monteira. Até ao 

momento em todos os repovoamentos efetuados pelo município, foram utilizadas trutas 
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comerciais. Para a pesca desportiva e provas de pesca foram realizados repovoamentos, ao 

longo de 14 anos, com um total aproximado de 10 000 kg de trutas (comprimento médio entre 

15 a 19 cm) tendo sido o troço intensivo da Vila de Góis o mais beneficiado. A aquisição das 

trutas para repovoamento, fornecidas pelo ICNF, apresentam um custo médio por quilograma 

aproximado de 8 euros. No preço das trutas adquiridas interfere ainda o custo associado ao 

transporte, mobilidade do equipamento, mão-de-obra e oxigénio. 

4.6 Infraestruturas e equipamentos do Parque da Monteira – Ciclo da Truta 

Na sequência da candidatura ao PRODER, Subprograma 3, Ação 3.2.1. – “Melhoria de 

Qualidade de Vida – Conservação e Valorização do Património Rural”, requalificou-se uma 

propriedade rústica, pertencente ao Município de Góis, com uma área aproximada de 1840m
2
. 

Esta intervenção inseriu-se no Plano de Produção de Truta Fário, com fins desportivos e 

gastronómicos, para a promoção e divulgação do Concelho. Posteriormente, mediante a 

colaboração com uma instituição universitária pretende-se que as atividades ali realizadas 

sejam um veículo difusor do conhecimento científico, mediante ferramentas expositivas e 

interpretativas. 

4.6.1 Edifício de Apoio 

O Parque é composto por um pequeno edifício de apoio, cinco pequenos tanques e área ajar-

dinada e aquários (Fotografia 10 e 11).  

 

 
Fotografia 10 – Parque da Monteira, maternidade 
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Fotografia 11 – Aquário/tanque de incubação 

Esta candidatura foi feita com a expectativa de se instalar em Góis uma maternidade para a 

produção da truta autóctone. O parque foi concebido de forma a permitir uma relação com a 

paisagem envolvente, possibilitando visitas guiadas e tendo como objetivo a componente 

didática. As águas são provenientes de um poço e de um depósito de origem freática, onde o 

cascalho e areia são utilizados como matérias filtrantes para eliminação das partículas em sus-

pensão. A condução da água para os tanques e maternidade é feita por gravidade sendo areja-

da naturalmente. No interior do edifício encontram-se dois aquários com 100 cm largura x 

200 cm
 
de comprimento x 30 cm de altura, com capacidade para 0.6 m

3
. Um deles possui cir-

cuito fechado de circulação de água e o outro com um sistema de incubação horizontal com 4 

tabuleiros dispostos paralelamente com capacidade de incubação para 10.000 ovos em sistema 

de circulação de água corrente (Fotografias 12 e 13).  

 
Fotografia 12 - Parque da Monteira, Edifício de apoio 
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Fotografia 13 – Parque da Monteira, tanques 

No exterior estão dispostos cinco tanques com as dimensões de 2,5 m altura x 2 m diâmetro, 

perfazendo uma área total aproximada de 30 m
3
. Dois dos tanques destinam-se ao cultivo de 

80 trutas adultas (60 fêmeas e 20 machos) para efeitos de reprodução e os restantes para a 

engorda de alevins (10 000 juvenis; 4 a 7cm) para futuros repovoamentos. O Município dis-

põe de um tanque retangular para transporte de peixe vivo, com uma capacidade de 2 m
3 

(1.5m comprimento x 1.3m largura x 1.0m altura) e com sistema de vazamento da água e 

injeção de oxigénio. Os tanques de produção, referidos anteriormente, são cilíndricos. Estes 

apresentam os melhores resultados relativamente à autolimpeza já que impedem a formação 

de espaços mortos, sem circulação de água, que são os responsáveis pela deposição de detri-

tos. Os tanques são feitos com manilhas empilhadas revestidas interiormente com tinta 

impermeabilizante adequada à aquacultura. 

4.6.2 Técnica geral de produção  

Seguidamente são apresentados alguns aspetos relacionados com a técnica geral de produção 

de trutas que se pretende vir a implementar no Parque da Monteira. O processo utiliza a técni-

ca de fecundação artificial segundo a metodologia de Vrassky (em finais de 1800), que origi-

na taxas de fecundação superiores a 95%. De facto, com este procedimento, é possível a 

obtenção de uma grande quantidade de ovos fecundados que se encontram protegidos (ovos e 

alevins) dos predadores naturais. A técnica facilita a programação atempada das atividades de 

repovoamento podendo ser produzido um número de animais consentâneo com os troços a 

repovoar. O procedimento, de modo resumido, consiste na recolha dos produtos sexuais (óvu-

los e sémen) por compressão abdominal (Stripping) e posterior fertilização a “seco”. A pro-

porção entre sexos é de um macho para quatro fêmeas. O método consiste na recolha dos óvu-

los que se colocam num recipiente bem seco, adicionando-lhe de seguida o esperma. Depois 
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de uma homogeneização, a mistura é vertida num recipiente limpo com água à mesma tempe-

ratura, ocorrendo a fecundação. De seguida, os ovos são lavados em água corrente até estarem 

prontos para os tabuleiros de incubação. Os alevins eclodem seguindo-se a fase mais delicada 

do processo produtivo: a alevinagem, que termina quando os peixes atingirem um compri-

mento próximo de 5 cm. Durante esta fase de crescimento a temperatura da água interfere, de 

modo significativo, no desenvolvimento do alevim como se pode depreender da Tabela 3.  

Tabela 3– Crescimento (5 cm) em função da tem-

peratura. Fonte: Bioter S.A. Manual. 

 

Temperatura (ºC) Tempo (meses) 

5 4 

10 3 

15 2 

Tendo a temperatura da água um papel importante na duração destes períodos, o crescimento 

(G) expressa-se em graus Celsius/dia e resulta do produto da temperatura média da água, pelo 

número total de dias de incubação (Tabela 4). 

Tabela 4– Crescimento (G). G= Tm x Número de dias de incubação 

Fonte: Huet, Marcel (1983) – Tratado de Piscicultura. 

 

Período de Incubação 400 a 460 graus dia 

Eclosão (para os ovos com a mesma postura) 50 graus dia 

Reabsorção da Vesícula 220 graus dia 

A título exemplificativo podemos referir que, para uma incubação realizada a uma temperatu-

ra média de 10ºC, serão necessários cerca de 40 a 46 dias para a incubação. Para se obterem 

bons rendimentos e um bom estado sanitário dos peixes é necessário não ultrapassar a carga 

máxima (quantidade máxima de alevins /m
3
). Na Tabela 5 podem ser consultadas algumas das 

densidades recomendadas. 
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Tabela 5 – Carga Máxima em função do comprimento dos alevins. Fonte: Bioter S.A, 

Manual. 

 

Comprimento (cm) Quantidade máxima 

2 20 000 

2,5 14 000 

3,0 7 500 

3,5 6 000 

4,0 4 600 

4,5 4 000 

5,0 3 400 

Por sua vez, a quantidade de alimento a fornecer varia em função do número e do tamanho 

dos alevins e da temperatura da água de cultivo como se pode observar na Tabela 6. 

Tabela 6 – Quantidade de alimento diário a fornecer em função do tamanho dos alevins e da tem-

peratura da água. Fonte: Bioter S.A, Manual. 

 

Para 100 kg alevins Temperatura º C Para 10 000 alevins 

3cm 4cm 5cm  3 cm 4cm 5cm 

3,5kg 3,2kg 2,9kg 5ºC 140 g 285 g 420 g 

5,1kg 4,7kg 4,4kg 10ºC 202g 405g 650g 

7,6kg 7,1kg 6,5kg 5ºC 303g 600g 960g 

9,4kg 8,7kg 7,9kg 18ºC 375g 750g 1180g 

A densidade de produção depende do teor de oxigénio dissolvido na água e do tamanho do 

peixe. Os peixes menores apresentam uma atividade metabólica mais intensa e, consequente-

mente, consomem mais oxigénio em relação aos peixes de maior tamanho. Sabendo que o 

caudal está intimamente ligado à quantidade de oxigénio dissolvido na água e este, por sua 

vez, depende da temperatura podemos retirar alguma informação complementar da Tabela 7.  
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Tabela 7 – Caudal necessário (L s
-1

 e L min
-1

) para a produção de 10000 peixes segundo o com-

primento e a temperatura da água. Fonte: Bioter S.A, Manual. 

 

Comprimento 

(cm) 

Temperatura 

5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 

3 5l s-1 7 l s-1 10 l s-1 17 l s-1 

4 10 l s-1 14 l s-1 20 l s-1 35l s-1 

5 18 l s-1 25 l s-1 36 l s-1 62 l s-1 

6 28 l min-1 36 l min-1 46 l min-1 65 l min-1 

16 390 l min-1 467 l min-1 696 l min-1 984 l min-1 

20 780 l min-1 952 l min-1 1340 l min-1 1877 l min-1 

22 1030 l min-1 1280l min-1 1680 l min-1 2420 l min-1 

A quantidade e qualidade da água são fatores determinantes para a produção intensiva de sal-

monídeos. Segundo a fórmula de Léger, um litro de água por minuto permite a produção de, 

aproximadamente, 1 a 1,5 quilogramas de trutas. A título de exemplo podemos referir que 

uma carga de 15kg m
2
 necessitaria de um caudal de 10 l min

-1
 m

2
. Se se pretender efetuar 

repovoamentos com trutas com um comprimento médio de 20 cm (dimensão mínima para 

pescar), sabendo que a temperatura da água condiciona o crescimento, seriam necessários 

cerca de 11 meses, a uma temperatura média de 10ºC, para trutas com um comprimento 

máximo de 22 cm. 

4.7 Formação 

O exercício que é apresentado neste relatório baseia-se em alguma informação recolhida na 

bibliografia. Todavia, a aplicação mais prática da teoria deve basear-se no conhecimento da 

realidade. Para além dos contactos com as explorações piscícolas existentes em Portugal, 

nomeadamente em Manteigas e no Marão, onde se prestou atenção ao tipo de infraestruturas e 

ao maneio praticado, houve a oportunidade da deslocação a Espanha, na qual houve a possibi-

lidade de se reforçarem conhecimentos através da constatação de outras realidades. De 22 a 

26 de novembro de 2003, foi realizada uma deslocação à Galiza, região conhecida como “país 

dos dez mil rios”, onde a aquacultura de salmonídeos sofreu um grande incremento e se reves-

te de grande importância económica. A prática da pesca desportiva e a aquacultura movimen-

tam milhares de pessoas entre pescadores, técnicos, cientistas e trabalhadores. A região visi-

tada enquadra-se na bacia hidrográfica do rio Minho e está sob jurisdição técnica administra-

tiva da Consellería de Meio Ambiente da Delegacion Provincial de Ourense. Foram contacta-
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dos elementos do Servicio de Conservación da Natureza e houve a oportunidade de visitar 

diversas instalações, apoiadas tecnicamente por este organismo, que se dedicam à recuperação 

das espécies piscícolas na Galiza. Descrevem-se os locais de visita referenciando, sucintamen-

te, algumas infraestruturas e técnicas de maneio relevantes: 

Visita a Carballino: Canal de engorda de Truta Fário, com 80 m de comprimento x 1.5 m de 

largura, altura média 80 cm e declive da levada: 0.4%. A altura da água varia de 70 cm no 

inverno e 20 cm no verão. O canal é utilizado na engorda de trutas dos 8 cm aos 19 cm com 

permanência de setembro a março. 

Rio Arenteiro e a Piscifactoria dos Arcos: Trata-se de uma piscicultura intensiva de truta arco-

íris. A produção anual é de 300 toneladas com um preço de venda aproximado de 3 a 4 euros 

/kg. O consumo de alimento é de uma tonelada de ração por dia com uma rentabilidade de 

50%.  

Visita a Bande / Allariz: Pesca elétrica. A pesca elétrica é considerada por vários autores 

como o método menos seletivo, menos destrutivo e mais eficiente na captura dos peixes. Esta 

pesca, baseia-se no fenómeno de “Galvanotaxis” em que o peixe, capturado no campo 

elétrico, nada ativamente em direção ao ânodo. Durante o processo os indivíduos mantêm-se 

atordoados permitindo a sua fácil remoção da água.  

Visita a Ames. Trata-se de uma infraestrutura em tudo idêntica à que se observa em 

Carballino situada no Concelho de Vedra, rio Ulla. Foi realizada uma visita ao Coto 

salmoneiro de Ximonde, Estacion Ictiolóxica de Ximonde, onde foi dado a conhecer o plano 

de recuperação de rios. A técnica utilizada é a captura do salmão para reprodução. Possuem 

uma maternidade (Fotografia 14) com a capacidade para incubação de 120 000 ovos. Os 

reprodutores são selvagens e a taxa de sucesso é de 2%. 

 
Fotografia 14 – Maternidade - Estrutura em madeira 
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Visita ao Canal de engorda no Concelho de Monterroso. Trata-se de um couto intensivo 

explorado pela Associacion de Pescadores do rio Ulloa, explorado de forma semelhante aos 

anteriores. A construção do canal de engorda, inserido num jardim público, orçou em cerca de 

100 000 Euros e constitui um atrativo turístico. 

Concelho de Sobrado. Aqui, foram visitados o Centro Ictioxenico de Arroio Rudelo e a Lagoa 

do Sobrado. Neste Centro procede-se à captura de reprodutores na lagoa do Sobrado, à 

incubação e à produção de alevins para repovoamento da lagoa, não existindo canais de 

engorda. 

4.8 Ações de sensibilização 

As ações de sensibilização revestem-se de particular interesse porque, entre outros, divulgam 

as atividades de gestão desenvolvidas no município. Nesse sentido foram levados a efeito 

diversos eventos, nomeadamente reuniões com dirigentes da pesca desportiva e convívios 

relacionados com a atividade envolvendo autarcas, pescadores, técnicos responsáveis pelo 

turismo e população em geral com destaque para a população escolar (Fotografia 15 e 16).  

 

 
Fotografia 15- Repovoamento 

 

 
Fotografia 16- Ações de sensibilização 
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Foram ainda realizados contactos diretos com elementos da Federação Portuguesa da Pesca 

Desportiva e da Associação Regional das Beiras (Pesca Desportiva), organizadores dos Cam-

peonatos Nacionais de 2006 e do XXVI Campeonato do Mundo de Pesca à Truta – Pluma – 

Séniores, realizados também no concelho de Góis, com o apoio do Município de Góis. A 

Revista Mundo da Pesca dedicou a Góis diversos artigos, chamando a atenção para as poten-

cialidades do rio Ceira. A publicação “Pesca à Caña” – Angling in Portugal with Phil Pem-

broke, refere, na pág. 47, a pesca em Góis. O concelho de Góis recebeu o 7º Campeonato de 

Fips Mouche de Pesca à Pluma, que decorreu entre os dias 6 e 8 de agosto de 2008, organiza-

do pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, contribuindo para a escolha do local a 

qualidade da água do rio Ceira. O evento serviu de cartaz turístico à qualidade ambiental do 

concelho tendo participado 41 atletas, oriundos de 8 países. As provas foram realizadas nos 

troços de rio junto à Vila de Góis, nas povoações de Vila Nova do Ceira, Sandinha, Candosa e 

Colmeal. O maior exemplar de truta Fário foi capturado num dos troços junto à Vila de Góis, 

com o comprimento de 43 cm, Portugal classificou-se em 8º lugar, ficando em 1º lugar a 

França.  

4.9 Contributo científico  

O concelho de Góis, beneficiando de uma interligação e dos conhecimentos científicos de 

uma instituição como a UTAD, realizou em 2009 uma recolha de amostras de trutas captura-

das nos diferentes cursos de água do concelho que foram analisadas nos laboratórios do 

Departamento de Zootecnia, na UTAD. O resultado desse estudo preliminar permitiu concluir 

acerca da contaminação genética nas águas do Rio Ceira devido à introdução de trutas de 

repovoamento de origem nórdica (Norte da Europa). Dos vários locais estudados, a concessão 

no Rio Ceira - Vila de Góis foi aquela que apresentou maiores índices de poluição genética. 

De facto, das 21 trutas capturadas, 80% eram de origem nórdica. No Rio Ceira - Colmeal, 

apenas 4, de um total de 25 trutas capturadas, revelaram material genético de origem nórdica. 

Tal atividade resultou num trabalho, que foi apresentado no III Congresso da Fauna Selvagem 

na UTAD, pela Portugal WAVES, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2011, tendo como título 

“Introgressão Genética em Populações Portuguesas de Truta fário (Salmo trutta)”. Segue-se o 

abstract desse trabalho: 

http://home.utad.pt/~jjulio/III_Congresso/Comunicacoes/Mod4/2.pdf
http://home.utad.pt/~jjulio/III_Congresso/Comunicacoes/Mod4/2.pdf
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5. CAÇA 

5.1 Considerações gerais 

A caça é uma atividade que não descura as ações no terreno, contrariamente à ideia antiga que 

considera apenas importante o quantitativo cinegético disponível. Nos anos 1980, na Europa e 

ao contrário do que sucedia em Portugal, já se assistia à consciencialização dos caçadores para 

os princípios gerais da Conservação da Natureza: 

“Ao percorrermos o mundo venatório de diversos países europeus, reconhecemos …, as 

mudanças dos hábitos de consumo e as imposições da conservação da natureza reflecti-

ram-se sobre os caçadores, levando-os, quer a respeitar a preservação dos recursos bra-

vios quer a revezar determinadas práticas ancestrais, quer mesmo a abandonar a activida-

de, contribuindo assim para a selecção do caçador produtor moderno. Esse desenvolvi-

mento só foi possível porque as condições naturais, a partir de agora, não permitem uma 

atitude libertina e anárquica, que o nível técnico entretanto atingido pelas armas de caça 

convidava, dando continuidade a uma nova mentalidade sustentável e, nalguns casos, 

complementar ou até alternativa ao aproveitamento tradicional da agricultura de subsis-

tência, sem prejuízo do desporto venatório” (Bastos, 2005). 

“ A Conservação é um termo excessivamente utilizado na actualidade …para o homem 

médio, o termo manifesta-se com o propósito de um recurso subsistir melhor reduzindo o 

seu consumo. Para o caçador desportivo …é mais do que simples preservação; é a admi-

nistração inteligente de uma fonte de riqueza que nunca acabará se for cuidada adequa-

damente;… por sucessivas gerações “ (Bastos, 2005). 

Havendo a consciência que, com o surgimento da modernidade, para além da poluição, outras 

preocupações com a preservação da natureza chegaram: 

“A civilização contemporânea suscita aos biólogos novos problemas que precisam de solu-

ções. Por exemplo, em algumas partes do mundo, os veículos matam nas estradas mais 

animais que os caçadores… Por outro lado, cães e gatos assilvestrados constituem um 

problema…, matando milhares de cervos, faisões e outras espécies venatórias …, além de 

aumentar a incidência das enfermidades na fauna” Mas, “O maior agravo à sobrevivência 

dos recursos bravios é, sem dúvida, a caça furtiva, praticada nos países civilizados até à 

savana primitiva de África. O êxito da conservação depende, em grande medida, da atitude 

e do conhecimento do público. …De todos os instrumentos de conservação, quer se trate de 

um administrador ou de um caçador, a comunicação com o resto da humanidade é prova-

velmente o mais importante. …A diversidade natural implica que no ecossistema preferido 

por uma dada espécie exista a suficiente quantidade de alimento, de água e de outros 
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requisitos, mas também pressupõe a existência de competência.…Isto explica, em parte, os 

motivos porque os caçadores desportistas desde há algum tempo se empenham na forma de 

restauração e conservação dos habitats, circunstância que só os ignorantes ridicularizam 

ou atacam”. (Bastos, 2005)  

Em Portugal, o fim das coutadas em 1975 e a sua reconversão em terreno livre, na sua maioria 

no Alentejo, causou uma devastação nas espécies cinegéticas incluindo as espécies protegi-

das. 

Segundo Bastos (2005), “A ignorância dos caçadores era inegável. Além do preço da 

licença, vacina, dias de caça e número de exemplares de cada espécie que se podiam aba-

ter, pouco mais conheciam. Juntava-se o desconhecimento profundo, no que concernia ao 

ciclo biológico das espécies cinegéticas, ao reconhecimento no campo das aves e mamífe-

ros, e às espécies interditas a abater durante a época de caça. Os caçadores e demais 

população portuguesa desconheciam, genericamente, que mais de 80 % das espécies ani-

mais se encontravam protegidas pelos Decretos-lei n.º 47 847, de 14 de Agosto de 1967 e 

n.º 354-A/74.  

Durante séculos os predadores foram exterminados por serem considerados nocivos para a 

caça. Longe de destruírem a caça os predadores como o lobo, a raposa, a águia e o milhafre 

contribuíam para a vitalidade e sanidade das populações das espécies cinegéticas.  

“No dizer de João Bugalho, comportam-se como verdadeiros saneadores, e seleccionado-

res, porque destruindo os indivíduos débeis contribuem para a melhoria das populações 

por eles controladas….A rapidez e eficiência com que a mixomatose dizima e destrói a 

população de coelhos-bravos na Europa, só foram possíveis devido ao estado de pobreza, 

a que chegaram as populações de predadores. …. Sabemos que muitas espécies persegui-

das nem sequer se alimentam de caça, mas sim de pequenos animais prejudiciais à agricul-

tura como ratos e muitos insectos Bastos (2005)  

Atualmente, ainda persiste a ideia junto de alguns caçadores locais de que os predadores são 

nocivos para a caça. Já para os agricultores locais, com prejuízos agrícolas e florestais causa-

dos pela caça maior, o javali e os cervídeos são espécies a erradicar. 

“Em 1980, o Prof. Baeta Neves afirmou, convictamente, que o caçador português insistia, 

de uma maneira geral, a confiar a si próprio (e aos seus direitos) de uma forma completa-

mente desactualizada, pois de acordo com os princípios e objectivos do ordenamento, não 

era mais do que um “colhedor da quota-parte do rendimento do capital cinegético a que 

tinha direito” Bastos, (2005).  
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Após um longo processo de mudança social e agrária finalmente, em 1986, foi implementado 

um novo modelo cinegético: a economia dos recursos naturais renováveis tão desejado pelos 

conservacionistas. 

“…após a publicação da Lei 30/86, que criou a conceção de caça ordenada e abriu as por-

tas para a participação do Ministério do Ambiente na administração da caça nas áreas 

protegidas e na criação da Rede Natura 2000. O culminar da proteção veio, contudo, a ter 

consagração na Lei 173/99 que reforçou o papel dos organismos estatais e não governa-

mentais, imprimindo uma nova dinâmica, nomeadamente com a criação do direito à não 

caça e dos refúgios de caça.”  

 “Ora, se a falta de fiscalização é uma das razões porque a protecção imposta pela lei não 

tem sido uma protecção de facto, …permitindo aos caçadores ou couteiros mais encarni-

çados na luta contra os chamados nocivos continuar a manter a sua actividade destruido-

ra, resultante dos seus conhecimentos sobre rapaces serem escassos ou mesmo nulos, uma 

outra razão não menos importante, é consequência de a maioria da população não com-

preender o interesse da protecção das nossas aves e ainda não as saber identificar correc-

tamente.” João Bugalho citado por Bastos (2005). 

Numa tentativa de modificar a orientação dos serviços oficiais ligados à cinegética, na prepa-

ração dos técnicos que deles faziam parte, na investigação dos conhecimentos bioecológicos 

sobre as espécies cinegéticas de maior interesse entre nós e na sua divulgação, surge o Institu-

to de Conservação da Natureza (ICN). O ICN foi criado pelo D.L. n.º 193/93, de 24 de Maio, 

sob a tutela do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, assumindo a partir daí a respon-

sabilidade pelas atividades nacionais nos domínios da conservação da natureza e da gestão 

das áreas protegidas, com o papel indispensável de inventariar o património natural, possibili-

tando uma gestão adequada dos recursos para a sua conservação e valorização. Assim, nos 

dias de hoje, a caça em Portugal, longe da perspetiva tradicional, é uma atividade que não 

descura as ações no terreno contrariamente à ideia antiga que considera apenas importante o 

quantitativo cinegético disponível. É considerada um recurso natural renovável, um bem 

público sujeito a regulamentação própria que deve garantir a permanência e a estabilidade das 

populações cinegéticas. Manuel Andrade Cristóbal, Presidente de la Federación Española de 

Caza referiu, em 1997: 

“Los tiempos cambiaron y lo que antes podría valer pasó a quedar absoleto. No vale ca-

zar por cazar, abatir por abatir. Hay que cuidar y gestionar, sembrar y recoger, fomentar y 

proteger. Las espécies de caza son unos recursos renovables que podemos aprovechar en 



45 

su justa medida, uma vez que hemos cumplido previamente com nuestro esfuerzo para lo-

grar los mejores resultados”. (FEDENCA, 1997) 

A atividade da caça tornou-se numa atividade lúdica de elevado peso económico podendo 

surgir uma oportunidade para os concelhos essencialmente florestais, como o de Góis, a utili-

zarem como uma fonte geradora de receitas. 

5.2 Regulamentação 

A caça, como referido, é considerada um recurso natural renovável, limitado e sujeito a uma 

regulamentação que permita garantir a permanência e a estabilidade das populações 

cinegéticas. A Lei de Bases Gerais da Caça n.º 30/86, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.º 

136/96, de 14 de agosto, estabelecem o regime jurídico de proteção, exploração e de 

conservação dos recursos cinegéticos, foram revogadas pela Lei n.º 173/99, de 21 de 

setembro, onde é constituída a zona de caça de interesse municipal - Zona de Caça Municipal 

(ZCM). Pela Portaria 426/2003 de 22 de maio é criada a Zona de Caça Municipal de Góis 

(processo n.º 3274 – DGF) e transferida a sua gestão para a Câmara Municipal por um prazo 

de seis anos renováveis automaticamente por dois períodos idênticos. A transferência 

acompanha um Plano de Gestão aprovado onde constam as normas que garantam a 

manutenção do equilíbrio biológico da área em questão. O Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de 

agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, regulamenta a Lei de Bases 

Gerais da Caça e estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos 

recursos cinegéticos com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores 

da atividade cinegética na ZCM. No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, de acordo com o artigo 9º, 19º e 26º: 

O artigo 9.º estabelece o objetivo da zona de caça de interesse municipal em proporcionar o 

exercício organizado da caça a um número maximizado de caçadores em condições 

particularmente acessíveis. 

 O artigo 19.º estabelece as obrigações das entidades gestoras que, a seguir, se 

elencam: 

a) Efetuar a sinalização das zonas de caça e conservá-la em bom estado; 

b) Cumprir e fazer cumprir as normas reguladoras do exercício da caça; 

c) Cumprir o Plano de Gestão, assim como os planos anuais de exploração; 
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d) Não permitir o exercício da caça até à aprovação do plano anual de 

exploração (PAE); 

e) Garantir igualdade de oportunidades a todos os caçadores interessados em 

exercer o ato venatório, no respeito pelo definido no n.º 1 do artigo 15.º do 

presente diploma; 

f) Apresentar ao ICNF da área onde se situa a zona de caça um PAE, até 15 

de julho de cada ano, para aprovação no prazo de 15 dias findo o qual se 

considera aprovado, propondo, nomeadamente: 

i) Espécies e processos de caça autorizados; 

ii ) Número de exemplares de cada espécie a abater devendo, no 

caso da caça maior, com exceção do javali, serem indicados o 

sexo e a idade; 

iii) Número previsto de jornadas de caça e limite de peças a abater 

por jornada de caça. 

g) Após a aprovação do PAE, promover a divulgação das condições de 

candidatura e de acesso dos caçadores às jornadas de caça, com uma 

antecedência mínima de 10 dias relativamente à data limite de receção de 

candidaturas, nos locais do costume e, pelo menos, num jornal de expansão 

nacional; 

h) Manter atualizada uma contabilidade simplificada, na qual sejam 

registadas as receitas e as despesas efetuadas, e onde se possa apurar o 

resultado final; 

i) Apresentar anualmente, até 15 de junho, ao ICNF os resultados da 

exploração cinegética e da execução financeira respeitantes à época venatória 

anterior, em termos a regulamentar. 

 O artigo 26.º estabelece as condições da transferência de gestão por períodos de 

seis anos para a Constituição das Zonas de Caça Municipais, criadas por 

portaria do Ministro da Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas; 

5.3 Zona de Caça Municipal 

A Zona de Caça Municipal de Góis (ZCM) possui uma área total de 23 000 hectares dos quais 

1893,10 hectares estão inseridos em área Classificada - Rede Natura 2000. Dada a 

importância e os interesses específicos para a Conservação da Natureza dos terrenos incluídos 
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na referida Zona de Caça foram criadas áreas não sujeitas à atividade cinegética com um total 

aproximado de 3500 hectares (cerca de 17% da área da ZCM). Como entidade gestora, a 

ZCM tem tomado medidas relacionadas com o fomento e a conservação do património 

cinegético incluindo a submissão de uma candidatura ao III Quadro de Apoio, PRODER; 

Medida 1.3.2. 

5.3.1 Potencialidades 

As características orográficas do concelho, montanha e vale, a diversidade climática, a 

influência atlântica e a mediterrânica condicionam as características meteorológicas 

apresentando-se as estações bem definidas e as precipitações concentradas, definindo o uso 

dos solos, os seus habitats e as espécies existentes. A floresta cobre 60% (Tabela 2) do 

concelho composto pelos estratos arbóreos e arbustivos, os matos, as aldeias e os campos 

agrícolas abandonados que propiciam um habitat favorável à caça maior. A caça menor, pelo 

contrário, tem vindo a diminuir. A redução de áreas cultivadas nas serras, o aumento de 

predadores selvagens, como o saca-rabos (Herpestes ichneumon) e os domésticos 

assilvestrados, o aumento da pressão cinegética, das doenças e dos fitofármacos na agricultura 

não se coadunam com a caça menor. 

“O concelho de Góis possui, presentemente, mais potencialidade para as espécies de caça 

maior, sobretudo javali (Sus scrofa), do que para espécies de caça menor. As profundas 

alterações ao nível da estrutura e tipo florestal, associadas ao êxodo rural e à biologia da 

própria espécie, favoreceram a expansão do javali, em detrimento das espécies de caça 

menor, sujeitas a uma grande pressão cinegética e com mais limitações a nível alimentar, 

pois são muito dependentes de culturas agrícolas, nomeadamente cereais e hortícolas. 

Para além disso, a presença de veado e corço, poderão constituir uma mais-valia para a Z. 

C. M. de Góis a médio-longo prazo.” (Fonseca, 2002) 

Também as espécies de caça menor, nomeadamente, o Coelho bravo (Oryctolagus cuniculus 

algirus), a Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) e as Aves Migradoras (com destaque para a rola e 

os pombos) têm grande importância no concelho principalmente a nível ecológico. Em 

relação ao coelho bravo, Fonseca (2006) referiu a sua importância refletida no elevado 

número de predadores que dependem desta presa como recurso alimentar (cerca de 29 

espécies de aves de rapina e mamíferos carnívoros). 
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5.4 Medidas previstas para o fomento e conservação do património cinegético 

As espécies que mais diretamente são afetadas pela gestão da ZCM são o coelho bravo 

(Oryctolagus cuniculus algirus), na caça menor, e o javali (Sus scrofa), na caça maior. 

5.4.1 Gestão do habitat 

“Em 1987, o Portugal Continental descrito por Orlando Ribeiro abrangia uma superfície de 

88683,54 km². Exceptuando as zonas urbanizadas e as águas interiores (15%), restava uma área de 

aproximadamente 75 381,03 Km2 para o exercício da actividade venatória. Predominam os cereais, 

entre os quais, o trigo e o milho, cultivado, por vezes, em condições desfavoráveis, para cobrir as 

necessidades de consumo, as culturas arbustivas e arbóreas, a predominância do gado miúdo, em 

relação com os pastos pouco ricos e, nalguns casos, o relevo acidentado” (Bastos, 2005). 

A Gestão do habitat diz respeito a uma das medidas previstas para o fomento e para a 

conservação do património cinegético. Através da candidatura ao PRODER - Ação 1.3.2. – 

Gestão Multifuncional, foram efetuadas desmatações e sementeiras (Fotografia 15), abertos 5 

pontos de água e instaladas 5 torres de vigilância/observação tendo sido, ainda, adquiridos 

telescópios e binóculos para a observação das espécies. Para as desmatações recorreu-se à 

operação de gradagem. Esta localizou-se, preferencialmente, nas cotas médias e altas de 

terrenos baldios pertencentes à Assembleia de Compartes, em faixas alternadas (com uma 

largura aproximada de 10 metros), conduzindo à criação de zonas de descontinuidade entre os 

matos importantes para a criação de zonas de alimentação e de abrigo para a caça menor 

como também para a prevenção de fogos florestais. De acordo com Fonseca (2006), ainda que 

não correspondam à melhor opção, em termos de configuração (faixas lineares), podem 

constituir alternativas interessantes no caso de haver necessidade de direcionar esforços para a 

prevenção de incêndios. Nos pontos mais elevados da Serra do Rabadão, em propriedades do 

município e em baldios geridos pela Assembleia de Compartes, instalaram-se morouços de 

pedra (Fotografia 14). Estas estruturas dão abrigo ao coelho bravo numa zona que sofre 

grande pressão cinegética e onde a caça furtiva é frequente. A instalação de bebedouros 

amovíveis considerou-se dispendiosa e inadequada tendo sido substituídos pelas nascentes e 

pontos de água (utilizados para o abastecimento de água nos incêndios) que foram alvo de 

intervenção. De facto, a época estival é uma altura crítica, principalmente para a perdiz. Os 

pontos de água tornam-se de grande utilidade já que permitem a abundância de vegetação 

verde e de insetos (fundamentais para os perdigotos) nessas zonas. De um modo geral, o 

aumento dos pontos de alimento e/ou água estão associados a um menor risco de predação. 
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5.5 Métodos de monitorização das espécies sedentárias 

O objetivo do ordenamento cinegético é conseguir implementar uma exploração sustentável 

da caça implicando o estabelecimento de planos em função do efetivo atual e da evolução 

prevista. Existem diversos métodos para a realização dos censos e para o conhecimento da 

evolução das populações referidas. Deve-se optar pelo mais adequado à situação tendo em 

conta o tratamento dos dados existentes. O método é tanto mais interessante quanto menor for 

o esforço na obtenção de informação válida para os objetivos de gestão. Não existem censos 

absolutamente precisos e qualquer um dos métodos pressupõe a aceitação das 

correspondentes margens de erro. Através dos censos quantificam-se e estabelecem-se os 

critérios de gestão a médio e longo prazo das populações animais. Muitas vezes, os resultados 

obtidos caracterizam-se pela variabilidade uma vez que são influenciados por fatores de 

índole diversa. Antes do censo há que estabelecer os objetivos da contagem e planificar o 

trabalho tendo em conta parâmetros como aqueles que se referem seguidamente:  

- Características topográficas;  

- Vegetação;  

- Biologia das espécies;  

- Época mais favorável para a amostragem;  

- Objetivos e disponibilidade de meios.  

Todos os métodos de estimativa populacional apresentam pressupostos básicos que devem ser 

considerados:  

a) A mortalidade e a natalidade não são significativas durante o censo (caso contrário é 

necessário introduzir um fator de correção nos resultados);  

b) Todos os indivíduos da população em estudo têm a mesma probabilidade de serem 

contados. 

“ Existem diversos métodos de avaliação de abundância.…A implementação de um 

programa de monitorização não produz soluções imediatas sendo necessário que decorram 

alguns anos para que se obtenham dados suficientes que permitam a produção de 

previsões…Na verdade, os dados de abundância obtidos a partir de censos só podem ser 

usados na gestão de uma zona de caça se houver um registo adequado e fidedigno dos 

animais abatidos….as informações fornecidas pelos caçadores deverão acompanhar-se de 

referências geográficas…é urgente que as diferentes zonas de caça se unam em 

macrounidades de gestão com objetivos conjuntos…permitem também rentabilizar esforços 
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e custos referentes a vigilância, implementação de programas de monitorização, controle 

sanitário, reprodução de espécies cinegéticas para repovoamento…” (Fonseca, 2006). 

De acordo com o verificado ao longo dos últimos dez anos os registos fornecidos pelos 

caçadores nas licenças diárias, relativos ao abate das espécies cinegéticas, são muito 

incompletos. Desta forma, não é possível efetuar-se uma gestão relevante sem a 

responsabilização dos caçadores locais dando-lhes incumbências e formação. Para obter 

resultados satisfatórios na ZCM é imprescindível o diálogo e cooperação entre todos os 

intervenientes. Trata-se de um vínculo que se poderia estreitar com a frequência conjunta de 

formação que conduz à aquisição de conhecimentos essenciais que iriam juntar caçadores, 

proprietários e gestores e, desta forma, contribuir para o bem de todos. 

5.6 Infraestruturas – recria de coelhos bravos 

Através da candidatura ao PRODER (Medida Inovação e Desenvolvimento Empresarial – 

Ação 1.1.2. – Investimentos de Pequena Dimensão),em 2015, foi instalado um Centro de 

Recria de coelho bravo na Quinta da Ribeira, freguesia de Góis, com capacidade para 18 

coelhos adultos, numa proporção de 5 fêmeas para 1 macho. O centro de recria possui uma 

área aproximada de um hectare. Todo o cercado exterior possui duas redes sobrepostas, uma 

de rede de malha mais aberta e mais resistente e outra, mais fechada e fina, enterradas a meio 

metro de profundidade de modo a impedir a saída dos coelhos e a entrada de predadores. A 

vedação com dois metros de altura termina num cavalete de aproximadamente 50 cm, 

inclinado para o exterior, dificultando a entrada de predadores. O centro de recria foi 

subdividido em quatro áreas: área de alimentação, correspondente a 50% da área total, área de 

reprodução, área de recria e área de quarentena. Passados 4 anos após a sua instalação 

rapidamente se chegou à conclusão que estas estruturas servem, apenas, para dificultar os 

acessos e a limpeza do cercado. No centro de recria, na área de reprodução, e, posteriormente, 

na área de alimentação foram instalados morouços de raízes de árvores e paletes. Os coelhos 

bravos da sub-espécie Oryctolagus cuniculus algirus foram adquiridos com o aval dos 

Serviços da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, com garantia sanitária, pureza 

genética, morfológica e etológica, aumentando as probabilidades de repovoamentos com 

êxito. O centro de recria foi instalado num terreno de aluvião onde se encontram implantadas 

algumas oliveiras. As culturas forrageiras anteriormente instaladas consistiam em 

consociações de trevos, ervilhaca e gramíneas ainda visíveis quando a densidade de láparos 

permite. No momento da instalação dos láparos, no centro de recria da ZCM de Góis, 



51 

juntamente com os cereais, foi-lhes fornecido concentrado idêntico ao oferecido no centro de 

recria de origem. O alimento composto apresentava teores proteicos entre os 16% e 18%, 

expressos em matéria-seca (MS), uma relação cálcio /fósforo de 1:2 e sal a 0,5% (M.S). 

Pouco tempo depois verificou-se que o concentrado não era ingerido e acumulava-se na gaiola 

de alimentação. Optou-se, então, por alimentá-los apenas com uma mistura de cerais, 

composta por aveia, trigo e centeio. A água fornecida aos animais é proveniente da rede 

pública em sistema corrente. No que respeita a vacinações elas não são efetuadas porque, 

aparentemente, não parecem constituir uma medida de gestão eficaz e funcional nas 

populações de coelho bravo. Segundo Nuno Alegria, médico veterinário dedicado à área da 

Virologia e professor na UTAD, explica que a primeira vacina monovalente contra RHDV2 

(ERAVAC), registada em todos os países europeus, embora constitua um importante e 

decisivo contributo para o controlo da doença, poderá não erradicar a doença (Fonte: 

http://www.veterinaria-atual.pt). No ano de 2016 estimou-se uma mortalidade de, 

aproximadamente, 70% da população de coelho bravo existente no centro de recria 

suspeitando-se da doença hemorrágica viral do coelho do tipo 2 (RHDV2) já que tanto adultos 

como jovens pereceram. No mesmo ano, através do ICNF, foram entregues 5 cadáveres de 

diferentes idades para serem analisados ao abrigo do programa SOS coelho, ainda sem 

resposta. 

5.6.1 Repovoamentos 

Os repovoamentos são as ações de gestão mais vulgarizadas na recuperação das populações 

cinegéticas e, por imposição da Portaria 463/2001, de 8 de maio, esta medida só deverá ser 

implementada em último recurso e com algumas restrições.  

 

 
Fotografia 17 – Morouço de pedra 

http://www.veterinaria-atual.pt/
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Fotografia 18 – Sementeira no Rabadão 

Segundo Fonseca (2006), os repovoamentos não deverão ser realizados como medida 

prioritária e exclusiva da gestão das populações do coelho-bravo, devendo apenas ser 

considerados em situações muito particulares de baixa densidade, e sempre acompanhados de 

um esquema de monitorização e de gestão do habitat. Para os coelhos bravos recorremos a 

cercados amovíveis, semipermeáveis de aclimatação, ou morouços (constituídos por pedras, 

terra solta e resíduos de material lenhoso de forma o mais possível circular). Os abrigos têm 

como principal objetivo proporcionar abrigo (Figura 17 e 18) e refúgio ao coelho bravo face 

aos predadores naturais. A sua localização deve ter em conta a densidade, o número de 

colónias, as áreas de alimentação e de resguardo e as disponibilidades hídricas. Nos pontos 

mais elevados da Serra do Rabadão, freguesia de Góis, em terrenos do município e em baldios 

geridos pela Assembleia de Compartes, instalaram-se 5 morouços de pedra contíguos. Estas 

estruturas dão abrigo ao coelho bravo, numa zona que sofre grande pressão cinegética, onde a 

caça furtiva é frequente. 

5.7 Planos Anuais de Exploração  

Deve ser apresentado ao ICNF da área um PAE, até 15 de julho de cada ano, que deverá ser 

aprovado no prazo de 15 dias indicando: 

 Espécies e processos de caça autorizados; 

 Número de exemplares de cada espécie a abater devendo, no caso da caça maior 

com exceção do javali, ser indicados o género e a idade; 

 Número previsto de jornadas de caça e limite de peças a abater por jornada de 

caça. 

Deve-se garantir igualdade de oportunidades a todos os caçadores interessados em exercer o 

ato venatório de acordo com o definido no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro. 
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5.8 Contabilidade simplificada e resultados 

Anualmente, até 15 de junho, são apresentados ao ICNF os resultados da exploração 

cinegética e da execução financeira respeitantes à época venatória anterior. 

De forma a apurar o resultado final, faz-se o registo das receitas e das despesas efetuadas de 

cada época venatória, como mostra a Tabela 8, para as épocas venatórias de 2004/2005 até 

2016/2017. 

Tabela 8 - Síntese dos resultados da exploração cinegética e da execução financeira das 

épocas venatórias de 2004/2005 a 2016/2017. 

Época Venatória 

Licenças emitidas para Licenças 
totais 

emitidas 

Receitas das 
licenças (€) 

Despesas 
(€) 

Nº Creden-
ciais emitidas Esperas 

ao javali 
 Sedentárias  Migradoras 

2016/2017 279 664 94 
1037 5.885,00 6.108,31 

5 

Abates 17 3 11 0 

2015/2016 271 394 177 
941 7.485,00 11409.76 

39 

Abates 23 3 12 8 

2014/2015 142 433 199 
774 3.805,00 8231.42 

114 

Abates 15 8 80 14 

2013/2014 38 519 147 
751 5.705,00 11 256.61 

118 

Abates 4 3 0 45 

2012/2013 7 532 178 
808 8.135,00 33 748.00 

61 

Abates 6 60 120 20 

2011/2012 18 417 145 
646 4.155,00 12 390.44 

  

Abates 21 14 20 5 

2010/2011 10 190 182 
432 2.202,50 21 750.19 

9 

Abates 11     0 

2009/2010       
451 2.405,00 15 493.00 

8 

Abates 3 6 24 6 

2008/2009       
383 3.047,50 15.693,00 

26 

Abates 4 19   7 

2007/2008   
  

748 5.825,00 23470.00 
6 

Abates 3 45   1 

2006/2007 3 692 
748 7.165,64 18854.79 

5 

Abates 3     0 

2005/2006 6 254 195 
455 4.930,13 35001.27 

15 

Abates 1     3 

2004/2005       
151 2.750,00 31978.81  

Abates 1 11 22 
 

 

Com os investimentos na ZCM, sob a forma de despesas efetuadas na sua gestão, pretende-se 

que o retorno seja sob a forma do maior fluxo de turistas no concelho durante os meses mais 
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frios e menos apelativos e o fomento das pequenas empresas locais, como as de restauração e 

dos alojamentos locais. 

Na Tabela 8, verifica-se que as despesas efetuadas na gestão da ZCM são sempre superiores 

aos valores obtidos pela venda das licenças diárias de caça, pois, a função duma ZCM, ao 

contrário de uma Zona de Caça Turística não é obter lucro, mas cumprir e fazer cumprir as 

normas reguladoras do exercício da caça e garantir a igualdade de oportunidades a todos os 

caçadores interessados em exercer o ato venatório.  

Até ao ano de 2011, 80% dos gastos na ZCM corresponderam aos serviços de fiscalização e 

serviços administrativos efetuados por uma Associação local, na altura recém-constituída, 

pela colaboração com o município na gestão da ZCM e das Concessões de Pesca Desportiva. 

Posteriormente a essa data, os serviços de fiscalização foram extintos por questões financei-

ras. 

Até à Época Venatória de 2010/2011, as licenças diárias cobradas aos caçadores da Classe A 

(proprietários, arrendatários, usufrutuários), que constituem a maioria na ZCM, eram emitidas 

por 5€/Licença diária. No entanto a crise financeira que se fez sentir a partir do ano de 2009, 

onde o interno bruto (PIB) português acompanhou a queda do PIB da Zona Euro, deu origem 

a taxas de desemprego agravado e à diminuição do poder de compra por parte da população 

em geral e concretamente dos caçadores desta ZCM, passando o número das licenças emitidas 

na Época Venatória de 2006/2007, de 748 para 383 licenças diárias, na Época Venatória de 

2008/2009. Voltando a aumentar a emissão de licenças na Época Venatória de 2011/2012, 

para 646, devido à redução para metade do valor das licenças, mas também à recuperação da 

economia.  

O aumento das despesas na Época Venatória de 2012/2013 corresponderam a investimentos 

efetuados na candidatura ao PRODER – Ação 1.3.2. Gestão Multifuncional, onde foram insta-

ladas torres de observação, efetuadas charcas para a caça menor, realizadas limpezas de mato 

e sementeiras para as espécies cinegéticas. 

5.9 Furtivismo 

As medidas tomadas pelo gestor são difíceis de entender por parte de alguns caçadores que 

necessitam de um mínimo de informação acerca da ecologia das espécies. A reação mais 

lógica frente a estas medidas, quase sempre restritivas, manifesta-se através de duras críticas 

ao organismo gestor. Para combater esse sentimento a entidade gestora deverá ter como 

tarefas básicas a divulgação, através de folhetos, atribuição de prémios a fotografias e 
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trabalhos nesta área; o fomento da educação com cursos e seminários para adultos sobre a 

problemática da caça e escolas de caça; e ainda o incentivo à investigação com o 

desenvolvimento de programas de investigação e experimentação para obtenção de dados 

concretos e fiáveis sobre a caça. O mais importante é que cada caçador seja um zelador da 

ZCM e que tome consciência da perda de riqueza que representa, para si e para a ZCM, o 

furtivismo. Talvez seja a oportunidade para difundir alguns dos Direitos na Conservação da 

Natureza e da necessidade de educar nas responsabilidades ecológicas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Relativamente às características limitativas do município que foram abordadas neste trabalho 

estamos em crer que podem, e devem, ser contornadas através do apoio técnico-científico. É 

necessário ordenar o território e cativar o empreendimento da população local. Urge que os 

potenciais naturais, na forma dos seus produtos locais (pastoreio como redutor da matéria seca 

combustível e a produção de carne, a apicultura, a produção de frutos secos e madeiras nobres 

e a micologia) possam ser complementados com outras atividades, não poluentes, passíveis de 

fomentar no território como, por exemplo, o turismo. O turismo cinegético da pesca 

desportiva poderá atenuar os desequilíbrios e as assimetrias regionais contribuindo, 

simultaneamente, para a preservação dos espaços naturais. A caça, como atividade económica 

para obtenção de populações cinegéticas equilibradas e valorizadas e a pesca desportiva, 

como atividade que defenda as suas espécies autóctones, necessitam de uma maior orientação 

técnico-científica através de parcerias com estabelecimentos de ensino superior de 

reconhecido valor nessas áreas.  

Os recentes acontecimentos graves que ocorreram no País, particularmente em Góis, 

relacionados com os incêndios florestais são fenómenos fomentados não só pelo 

desconhecimento da realidade técnico-científica, consequência da mentalidade imediatista, 

mas, também, das características demográficas e socioeconómicas das quais se destacam o 

abandono das terras, a falta de recursos mínimos e de perspetivas futuras. A opção por 

espécies florestais de rápido crescimento ignorando-se as características e vantagens da flora 

primitiva ou outra, possivelmente, de maior alcance económico e melhor adaptada à região 

trará, brevemente, a desertificação física do concelho. Góis continua a perder os seus mais 

valiosos recursos: o solo e a água. Bons solos criam riqueza pelo impacto direto e indireto que 

têm na economia local e desempenham um papel muito significativo no desenvolvimento 

económico de um território. Instintivamente ocorre como que uma parceria entre o fator 

pedológico e o demográfico. Bons solos significam mais densidade populacional, maior 

índice de vizinhança, mais e melhores funções centrais e maior incidência na utilização e 

posse da terra (Conceição, 1981). A prova evidente destas afirmações são os aglomerados 

populacionais existentes ao longo dos principais rios onde se encontram solos de melhor 

aptidão agrícola. Mas mesmo os ‘maus’ solos podem e devem ser valorizados e, nesse 

sentido, na serra também existem recursos, as pequenas áreas de terrenos com boa aptidão 

agrícola ou florestal formando pequenas “línguas” ao longo dos cursos de água. Terraços e 
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corredores verdes de ecossistemas, são vitais para a preservação física das margens e para o 

regime hídrico dos cursos. Apesar de não ser inovadora a ideia deveriam ser arborizados com 

folhosas autóctones, como a espécie rústica da nogueira-preta (Juglans nigra), madeira 

valiosa e procurada comercialmente.  

De referir algumas ações visionárias como a reintrodução de espécies florestais autóctones 

nos vales encaixados realizada pelo Sr. Geret Vandaele (ao longo dos últimos 10 anos) numa 

área superior a 90 hectares ou a plantação de nogueiras (Juglans regia) realizada pelo Sr. 

Thomas Collen na Quinta das Aguias, União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, há mais de 

15 anos, com sucesso na venda do fruto. Outro recurso mal aproveitado é a força das 

convicções ambientalistas dos residentes estrangeiros provenientes, sobretudo, da Europa. 

Alguns são exemplos a seguir e a incentivar. Vivendo frugalmente investem as suas 

economias na biodiversidade melhorando os nossos ecossistemas. 

A ideia do “apego á terra” do séc. passado está ultrapassada mas é um aspeto cultural ainda 

muito enraizado nos dias de hoje; o proprietário que adquiriu os terrenos não os trabalha ou, 

se o faz, explora-os sem bases técnicas e sem visão de futuro. Pretende-se, também, com este 

trabalho alertar no sentido de se pensar na floresta como um espaço que propicie a atividade 

zootécnica e não apenas a opção da mono-silvicultura voltada para a pasta de papel. Tendo 

em conta a evolução e a preservação do mundo rural, o seu património genético e o bem-estar 

animal, cabe ao técnico desempenhar um papel ativo e crítico como interlocutor entre o 

património existente e aqueles que o pretendem explorar. Numa autarquia o campo de ação 

deverá ser sempre ampliado e diversificado atendendo às necessidades e compromissos 

assumidos pelo município e de acordo com os objetivos de desenvolvimento. 
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“

La nature prepare le site e l´homme 

l´organise pour lui permettre de répondre à 

ses besoíns.” Vidal de la Blache,” 
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