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A paisagem, enquanto dimensão espacial, é transformada a cada dia por ações que lhe são exógenas,
nomeadamente as humanas que procuram os recursos naturais indispensáveis ao desenvolvimento e ao
crescimento da humanidade.
O conceito simplista de que o Homem não deve interferir na paisagem mais não é do que um pragmatismo
defensor da imutabilidade da mesma. Sendo o ser humano parte integrante da paisagem é legítimo que a
transforme em prol das suas necessidades, explorando assim os seus recursos naturais. Atente-se à capacidade
imensa de resiliência da paisagem, que não cessa a busca por um equilíbrio que implique o menor dispêndio
energético e também às dinâmicas dos ecossistemas que a compõem, confirmando a sua recetividade às
transformações.
Todavia, muitas das ações que o Homem enceta na paisagem, pela sua magnitude, influenciam o seu equilíbrio
de forma mais ou menos permanente, mais ou menos gravosa, causando distúrbios que tantas vezes podem
comprometer a sobrevivência das gerações vindouras, assim como dos ecossistemas.
Sem dúvida, é o Homem que mais contribui para a alteração dos fluxos energéticos da paisagem. Atente-se, por
exemplo, à exploração dos recursos naturais (pedreiras, minas etc.), ao próprio fenómeno de urbanização, à
interferência nos recursos hídricos (barragens, alteração dos cursos de água), a determinadas práticas agrícolas
(agricultura intensiva, rega, desflorestação), atividades que se traduzem em profundas alterações em todas as
componentes da diversidade paisagística, tais como os fatores climáticos, geomorfológicos, hídricos etc.,
comprometendo, num futuro mais ou menos próximo, as relações sociais e económicas vitais à sobrevivência da
humanidade.
A recuperação da paisagem é um processo que procura minimizar os efeitos adversos de tantas ações nela
implementadas. Sendo várias as opções de recuperação, importa que este processo seja considerado sempre que
a alteração dos fluxos energéticos é perentória. Para o efeito é essencial para uma área a recuperar: a análise
biofísica e sociológica da região onde se insere; a seleção dos usos futuros; as ações de proteção dos recursos
existentes (solo, vegetação, recursos hídricos etc.); o desenvolvimento do plano de modelação topográfica do
terreno e de preparação e correção dos solos; a seleção, aquisição e/ou produção de espécies vegetais que aí
serão introduzidas; a execução do plano de manutenção e conservação da área de intervenção; o plano de
monitorização que prevê a avaliação do comportamento das ações anteriormente descritas.
Em suma, é fundamental que se definam instrumentos de gestão territorial que prevejam a execução de ações
de recuperação da paisagem e salvaguardem o usufruto pelas gerações futuras das regalias de que hoje ainda
desfrutamos.
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