
 

 

 

 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

 
OS INCÊNDIOS NA SERRA DA ESTRELA PODERÃO VIR A SER MAIS DANTESCOS 

 
Por razões que desconhecemos, mas que podem estar relacionadas com a 
projeção de sementes com o incêndio de Outubro do ano transato, a encosta NW 
da serra da Estrela, entre Gouveia e Seia está a cobrir-se de eucaliptos. 
 
Dentro dos limites do Parque Natural da Serra da Estrela os povoamentos com 
eucaliptos eram inexistentes. Apenas alguns exemplares assinalam a sua presença 
um pouco por toda a área do Parque Natural. 
 
Se não forem tomadas medidas que levem à eliminação dos eucaliptos, o risco de 
haver incêndios com uma gravidade completamente nova na área da serra da 
Estrela é real, do ponto de vista da nossa Associação. 
A ASE alerta para o facto dos milhares de eucaliptos estarem a florescer, na 
encosta da serra da Estrela mais sujeita aos ventos atlânticos que serão, 
certamente, potenciados pelas características desta espécie. 
 
Já por diversas ocasiões a, Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela, tem 
alertado para a dinâmica que os fogos florestais têm quando percorrem áreas com 
eucaliptos, precisamente pela flexibilidade desta espécie e a influência, pelo efeito 
de abano, que pode causar, quer na velocidade de propagação, quer na projeção 
das chamas. Tanto quanto é dado saber, esta situação não foi ainda motivo de 
estudo, que se reconhece complexo uma vez que é fundamental a presença dos 
peritos em situações reais, com certeza que complementado por outros estudos 
laboratoriais, tem feito com que a discussão se disperse por outras áreas. 
 
A ASE chama a atenção para o facto de, mesmo com uma gestão adequada nos 
povoamentos de eucaliptos, em nada alterar a forte convicção do risco causado 
por esta espécie na dinâmica dos fogos florestais. 
 
Não queremos que o futuro nos venha a dar razão. Para isso é urgente eliminar já 
os eucaliptos. 
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