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In https://www.publico.pt/2018/11/25/sociedade/ensaio/desamparados-geografia-emocional-interior-1852012?fbclid=IwAR3sfPaMtq9Fc5OtDPIk5-
FAbp8n9enyIUE1LrBQ43D2O4csKcjxlXaWixM



Red de paisajes rurales en la frontera del Duero: 
Un mapa estratégico de la Meseta Ibérica





Área de intervenção

Área correspondente à Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça do Planalto Ibérico (data da 
Declaração: 9 de junho de 2015), que inclui 87 
municípios na região de Trás-os-Montes e nas 
províncias de Zamora e Salamanca 

(12 em Portugal, 75 em Espanha -27 em 
Salamanca, 48 Zamora).

Integra total ou parcialmente:

• 6 áreas protegidas (3 Parques Naturais e 1 
Paisagem Protegida em Portugal e 2 Parques 
Naturais em Espanha), 

• 22 Zonas de Conservação Especial - ZEC (8 em 
Portugal e 14 em Espanha) 

• e 10 Zonas de Protecção Especial para o Aves -
ZEPA- (4 em Portugal e 6 em Espanha).



Objetivos

Objetivo geral

Promover a ecoeficiência dos recursos 
da paisagem cultural e patrimonial, bem 
como a proteção dos agroecossistemas 
na Área da Reserva da Biosfera do 
Planalto Ibérico.

Objetivos específicos

OE1.- Documentar as paisagens do 
planalto ibérico como uma experiência 
espacial de convivência em harmonia 
entre o homem e a natureza.

SO2. Investigar as potencialidades e os 
riscos, baseadas nas dinâmicas e 
tendências de evolução dessas 
paisagens, como recurso estratégico na 
cooperação em rede e o 
desenvolvimento sustentável desse 
território.

OE3.- Promover a transferência local de 
estratégias de gestão paisagística e sua 
disseminação ao nível regional e 
internacional



http://www.paisajeiberico.eu/pt/



6 aldeias em estudo
Atenor Bemposta Rio de Onor

Fariza San Martin de Castañeda Riomanzanas





Está online um inquérito de tendências de 
evolução da Paisagem

E é ainda avaliado:

• O equilíbrio ecológico

• Ordenamento da Paisagem

• Bem-estar





LINK PORTUGUÊS:
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

tgEMMAmplTpgBAh5qVdMA7KuWCK1e3HN-
GZ2ZMuFQdDQkg/viewform?c=0&w=1

LINK ESPANHOL:
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_hiJwP_ugniG-

oX7uV77FUTcQarigliTKO4FBZdJ_gMvcw/viewform?c=0&w=1

LINK INGLÊS:
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5c6yMsKHW1WNdnU6_Dj

Fo6I_qEab52iacusMGMrYOXDY9A/viewform?c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-tgEMMAmplTpgBAh5qVdMA7KuWCK1e3HN-GZ2ZMuFQdDQkg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_hiJwP_ugniG-oX7uV77FUTcQarigliTKO4FBZdJ_gMvcw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy5c6yMsKHW1WNdnU6_DjFo6I_qEab52iacusMGMrYOXDY9A/viewform?c=0&w=1


Candidatura submetida:
Definição, Gestão e Valorização das 

Paisagens Transfronteiriças Galego Portuguesas

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP)



Objetivos

Objetivo Geral
Promover o conhecimento, a gestão sustentada e a valorização dos recursos 
paisagísticos, culturais e patrimoniais da região transfronteiriça galego-
portuguesa. Para o efeito, e assente nos princípios da Convenção Europeia 
da Paisagem (CEP), procura-se promover a proteção, a gestão e o 
ordenamento das paisagens transfronteiriças, organizando a cooperação 
entre a Galiza e o Norte de Portugal em torno destes temas, estabelecendo 
um quadro conceptual e principios comuns para a ação coordenada das 
regiões e dos municpios transfronteiriços 
Objetivo Específico
Classificar e documentar as paisagens transfronteiriças galego-portuguesas e 
promover a definição coletiva e participativa das Diretrizes de Paisagem da 
região



ENTIDADES:

• UTAD

• FUNDACIÓN JUANA DE VEGA

• INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

• UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(USC)

• INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (I.E.T)


