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Mensagens chave

 Esses serviços incluem a produção de alimento, a 
produção de água, a produção de madeira e cortiça, a protecção do solo, a regulação da 
qualidade da água e do ciclo hidrológico, o sequestro de carbono, o valor estético e cultural 
da paisagem, o recreio e o turismo. Na base de todos esses serviços está a biodiversidade, 
que em Portugal Continental inclui mais de 3000 espécies de plantas vasculares, cerca de 
400 espécies de vertebrados, e um número desconhecido de espécies de invertebrados. Nos 
Açores e na Madeira ocorrem mais de 1700 espécies de organismos endémicos, isto é, que 
não existem em mais nenhuma parte do mundo.

O domínio progressivo dos ecossistemas pelas populações humanas, principalmente no sen-
tido de melhorar a produção de alimento, levou ao declínio da +oresta e de várias espécies de 
grandes mamíferos. No ,nal do século -.-, só cerca de 10% do território nacional era coberto 
por +oresta e havia graves problemas de erosão nas montanhas. Para mitigar esses problemas 
e para aumentar a produção de produtos +orestais, o Estado Português fomentou várias cam-
panhas de +orestação, principalmente com pinheiro-bravo. Simultanea mente, a crescente pro-
cura de cortiça e de carne de porco de raça Alentejana levou ao aumento da área de montado 
de sobreiro e azinho. Em meados do século -- a área +orestal tinha já triplicado.
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A economia aumentou mais 
de seis vezes, o número de agricultores diminuiu mais de 60% e a área agrícola reduziu-se em 
40%. Ocorreu a intensi!cação agrícola e a "orestação com monocultura de eucalipto, com 
impactes negativos na biodiversidade e nos serviços de regulação dos ecossistemas. Os nossos 
rios sofreram modi!cações dramáticas com a construção de barragens e com o aumento da 
poluição proveniente da agricultura e da indústria. O problema das espécies exóticas invasoras 
agravou-se nas ilhas e aumentou a pressão sobre os ecossistemas costeiros. Em muitos ecossis-
temas manteve-se ou agravou-se o nível de sobre-caça e sobre-pesca.

 As "orestas naturais 
no Norte do país têm uma distribuição escassa, embora no Sul o montado de sobro e azinho, 
um sistema agro-"orestal semelhante à "oresta natural desta região, esteja relativamente em 
bom estado. O sistema nacional de áreas protegidas e a Rede Natura 2000 cobrem algumas 
das áreas mais importantes para a biodiversidade. Outras opções de resposta para proteger a 
biodiversidade incluem a condução da regeneração da "oresta em áreas agrícolas abandona-
das, a conversão parcial das "orestas monoespecí!cas em "orestas biodiversas, a utilização 
de práticas agrícolas que promovam a biodiversidade, o controlo das espécies invasoras, a 
protecção da integridade dos sistemas de água doce em bom estado, o controlo das fontes de 
poluição aquática e a expansão do sistema de áreas protegidas marinhas.

Menos de 10% do valor da precipitação anual é utilizada. Há 
no entanto uma grande variabilidade espacial e temporal na disponibilidade dos recursos 
hídricos, com a maior parte da precipitação a ocorrer no Norte do país de Outubro a Março. 
Em 2000 o valor de mercado do abastecimento de água era de cerca de 2 mil milhões #/ano, 
equivalente a cerca de 2% da economia portuguesa. Cerca de 3/4 do consumo de água é des-
tinado ao sector agrícola e mais de metade do consumo provém de aquíferos subterrâneos. 
Alguns aquíferos estão sobreexplorados o que leva à diminuição do nível piezométrico e a 
situações de intrusão salina nas zonas costeiras.

Alguns dos produtos de que somos importadores líquidos incluem pescado, soja, milho, 
trigo e a carne. A produção por unidade de área aumentou nos últimos 20 anos, devido ao 
abandono de áreas marginais e à intensi!cação da produção. Houve também uma subs-
tituição de culturas anuais por pastagens permanentes. Os sectores agrícola e das pescas 
representam actualmente cerca de 3% e 0,3% da economia portuguesa, respectivamente (a 
indústria alimentar representa adicionalmente cerca de 2%). Uma grande parte dos  stocks 
em Portugal estão em situação de sobrepesca e a quantidade pescada tem diminuído nos 
últimos 25 anos. O futuro deste serviço passa, entre outras medidas, pela certi!cação e 
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valorização dos produtos agrícolas e pela adopção de técnicas e quotas de pesca mais 
sustentáveis.

O sector !orestal é 
responsável por 10% das exportações nacionais; a "leira !orestal emprega 228 000 trabalha-
dores e representa cerca de 3% da economia portuguesa. Cerca de metade da !oresta por-
tuguesa de produção tem como função principal a produção de madeira (nomeadamente 
pinheiro-bravo e eucalipto) e a outra metade a produção de cortiça e a produção animal 
(nomeadamente sobreiro e azinheira). As principais ameaças à produção de madeira e cor-
tiça incluem o ataque do nemátodo de pinheiro, o declínio do sobreiro e da azinheira, os 
incêndios !orestais e a redução do preço dos produtos !orestais.

 Os montados, os eucaliptais e os pinhais apresentam valores de produ-
tividade líquida durante o crescimento equivalentes a 1-5 t CO2/ha/ano, 15-32 t CO2/ha/ano 
e 15-26 t CO2/ha/ano, respectivamente. Em áreas agrícolas, o sequestro de carbono no solo 
pode ser obtido através da implementação da sementeira directa de culturas anuais e de pas-
tagens permanentes semeadas biodiversas ricas em leguminosas. O sequestro com sementeira 
directa é cerca de 8 t CO2/ha/ano e 2 t CO2/ha/ano, com e sem permanência de resíduos no 
solo, respectivamente. O potencial unitário de sequestro de carbono pelas pastagens semeadas 
biodiversas é em média de 5 t CO2/ha/ano.

 Também os aquíferos subter-
râneos enfrentam ameaças à qualidade da água por contaminação com poluentes de origem 
agrícola e intrusão salina. No entanto, nos últimos anos as zonas costeiras têm apresentado 
melhorias na qualidade das águas balneares. Opções disponíveis para melhorar a capacidade 
dos ecossistemas de regularem a qualidade da água e o ciclo hídrico incluem: um maior con-
trolo das fontes de poluição provenientes da agro-pecuária, a restauração dos ecossistemas 
aquáticos, e uma gestão integrada dos recursos hídricos. Portugal é o país europeu onde 
o risco de degradação irreversível do solo, por erosão, é mais elevado. A degradação dos 
solos implica uma diminuição na capacidade de retenção hídrica potenciando, entre outros 
efeitos, a ocorrência de cheias. A adopção de práticas agrícolas com mobilização de solo 
reduzida é uma das respostas possíveis a este problema.

O turismo de natureza, que inclui actividades como o pedestrianismo, a canoagem, e a obser-
vação de aves, é indicado como uma motivação primária por 6% dos turistas em Portugal. 
Os Açores (36%) e a Madeira (20%) são as regiões onde esta actividade é mais importante.  
O turismo e o recreio constituem um meio privilegiado de promoção dos recursos exis-
tentes e de revitalização do tecido económico e social local. Estudos de disposição a pagar 
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indicam que os portugueses valorizam signi!cativamente a paisagem e a protecção da bio-
diversidade.

A tendência para aumentar os serviços de produção à 
custa da degradação dos serviços de regulação e culturais só será contrariada se a sociedade 
se aperceber das implicações negativas para o bem-estar humano. No cenário mais favorá-
vel o desenvolvimento económico assentará no investimento cientí!co e tecnológico e na 
valorização e criação de mercados para uma gama alargada de serviços dos ecossistemas. 
No cenário mais desfavorável assistiremos a um afastamento dos níveis de desenvolvimento 
económico de Portugal em relação ao resto da UE, e ao agravamento dos problemas da 
intensi!cação agrícola e à manutenção do "agelo dos fogos "orestais. 

20.1 Introdução

O Millennium Ecosystem Assessment (MA) fez uma avaliação mundial das consequências das 
alterações nos ecossistemas para o bem-estar humano e identi!cou as acções necessárias para 
melhorar a gestão dos ecossistemas (MA, 2005a). O MA demonstrou que nos últimos 50 anos 
os humanos modi!caram os ecossistemas mais rapida e extensivamente que em qualquer outro 
período da história humana. Estas alterações foram feitas no sentido de responder ao cresci-
mento rápido da procura de alimento, água, madeira, e combustível, induzido pelo crescimento 
demográ!co e económico. Os ganhos de produtividade obtidos nos serviços de produção dos 
ecossistemas trouxeram benefícios importantes ao bem-estar da maioria da população humana, 
mas foram feitos à custa da perda de biodiversidade e da degradação dos serviços de suporte 
e de regulação dos ecossistemas, tais como a regulação do clima e a regulação da qualidade da 
água, pondo em causa a sustentabilidade a médio prazo dos ganhos realizados.

A Avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem Assessment (ptMA) analisou estas 
questões no contexto português. A ptMA foi uma das 18 Avaliações Sub-Globais do Millen-
nium Ecosystem Assessment (ver Capítulo 2). A ptMA analisou o estado da biodiversidade 
e dos serviços dos ecossistemas em Portugal, identi!cou as causas das principais alterações 
nos ecossistemas, comparou as opções para responder aos problemas existentes, e desen-
volveu cenários para o futuro da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas. A análise 
à escala nacional foi estruturada, tal como no MA, por categorias de ecossistemas: "oresta 
(Capítulo 6), agricultura (Capítulo 7), montado (Capítulo 8), montanha (Capítulo 9), águas 
interiores super!ciais (Capítulo 10), águas subterrâneas (Capítulo 11), ambientes costeiros 
(Capítulo 12), oceano (Capítulo 13) e ilhas oceânicas (Capítulo 14). Temas estruturantes 
como os promotores de alterações nos ecossistemas, cenários para o futuro, e a biodiver-
sidade, foram tratados a nível nacional em capítulos próprios (Capítulos 3 a 5). Por !m, e 
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no sentido de se perceberem as dinâmicas socioecológicas a diferentes escalas foram ainda 
analisados alguns estudos de caso, desde o nível da bacia hidrográ!ca (Bacia do Mondego, 
Capítulo 15), passando pelo nível do município (Castro Verde, Capítulo 16), pelo nível da 
freguesia (Sistelo, Capítulo 17), até ao nível da exploração agro-"orestal (Herdade da Ribeira 
Abaixo, Capítulo 18, e Quinta da França, Capítulo 19). 

Este capítulo pretende integrar as análises sectoriais feitas ao longo do livro. Começamos por 
comparar as análises nacionais dos promotores de alterações e da biodiversidade com as análises 
realizadas em cada categoria de ecossistemas. De seguida analisamos um conjunto de serviços 
dos ecossistemas de forma transversal às várias categorias de ecossistemas: produção de água, 
produção de alimento, produção de madeira e cortiça, protecção do soloe regulação do ciclo 
hídrico e da qualidade da água, sequestro do carbono, e recreio e turismo. Analisamos as opções 
de resposta identi!cadas em cada categoria de ecossistemas. Comparamos os cenários nacionais 
com as adaptações dos cenários para cada categoria de ecossistema e para cada escala. Por !m, 
discutimos os resultados da avaliação dos serviços dos ecossistemas da ptMA. 

20.2 Promotores de alterações

Os promotores de alterações são factores naturais ou induzidos por acção humana, que 
directa ou indirectamente causam alterações nos ecossistemas e afectam o fornecimento dos 
seus serviços (MA, 2003). De acordo com a tipologia adoptada no MA, um promotor directo 
in"uencia inequivocamente os processos dos ecossistemas ou altera a biodiversidade num 
local. Por seu lado, um promotor indirecto opera de forma mais difusa, frequentemente alte-
rando um ou mais promotores directos, sendo a sua in"uência determinada de acordo com 
o seu efeito no promotor directo. Um promotor de alteração que pode ser in"uenciado por 
um decisor é de!nido como uma força endógena enquanto que um promotor de alteração 
sobre o qual o decisor não tem controlo é de!nido como uma força exógena (Capítulo 3). 

A ptMA identi!cou um conjunto de promotores principais (Capítulo 3): alterações do 
uso do solo – "orestação, abandono, intensi!cação e urbanização; integração na UE; PAC 
e acordos de comércio mundiais; crescimento económico; legislação e atitudes perante o 
ambiente; incêndios; consumo e poluição dos recursos hídricos; e turismo. Todos estes pro-
motores actuam à escala nacional, com excepção de dois que actuam à escala da União 
Europeia: a legislação e atitudes ambientais, e a Política Agrícola e Mercado Comum.  
A actua ção dos vários promotores identi!cados e das suas interdependências é feita em 
torno de dois pólos desencadeadores de alterações (Capítulo 3). 

Por um lado, o crescimento económico, ao longo da década de 1960 e depois da inte-
gração de Portugal na CEE nos anos 1980 e 1990, criou uma atractividade crescente para 
as actividades nos sectores industrial e de serviços que, como é habitual no processo de 
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desenvolvimento económico, crescem muito mais rapidamente que o sector agrícola (Capí-
tulo 3). Esta alteração implicou custos crescentes do trabalho na agricultura, quer custos da 
mão-de-obra assalariada, no caso de empresas agrícolas, quer custos de oportunidade, para 
agricultores por conta própria. 

Por outro lado, a entrada no Mercado Comum e as reformas nos acordos de comércio 
mundiais levaram a um decréscimo nos preços agrícolas, só parcialmente compensado pela 
introdução ou aumento de subsídios. 

Estes processos levaram a um conjunto de alterações do uso do solo: !orestação, aban-
dono ou intensi"cação. A !orestação pode ser problemática quando é realizada em mono-
culturas, nomeadamente de pinheiro bravo ou eucalipto (Capítulos 5 e 6). A intensi"cação 
pode incluir conversão para regadio, aumento da aplicação de fertilizantes, aumento do 
encabeçamento, entre outros (Capítulo 7).

A maior importância na economia dos sectores industriais e dos serviços também 
aumenta a atractividade das áreas urbanas. A inexistência de mecanismos de ordenamento 
do território e"cazes em Portugal leva a que não exista um controlo adequado em relação a 
esta pressão (Capítulo 3).

O crescimento económico leva também a um aumento do consumo energético, com o cor-
respondente aumento do consumo de água em centrais termoeléctricas e com a construção 
de albufeiras para aproveitamentos hidroeléctricos. Estas últimas estão também associadas ao 
aumento do consumo de água para rega com a intensi"cação da agricultura (Capítulos 10 e 11).

Outra característica generalizada tem sido o sobre-uso de serviços extractivos em situações 
com características de bens públicos ou recursos comuns: a sobre-pesca (Capítulos 12 e 13), o 
excesso de extracção de águas subterrâneas (Capítulo 11); o excesso de actividade cinegética 
(até à regulamentação nas últimas décadas dos regimes de actividade cinegética, Capítulo 5); 
o excesso de extracção de inertes nos sapais, estuários e costas. Este sobre-uso deve-se a uma 
combinação dos efeitos do crescimento económico (por exemplo, consumo de inertes para 
materiais de construção) com a falta de aplicação de regulamentação adequada.

O crescimento económico tem conduzido também ao aumento da poluição: nos ocea-
nos, poluição pelos transportes marítimos (Capítulo 13); nas águas interiores e subterrâ-
neas, poluição devido à fertilização excessiva ou aplicada inadequadamente e à erosão dos 
solos (Capítulos 10 e 11).

20.3 Biodiversidade

A condição da biodiversidade em Portugal encontra-se profundamente relacionada com as 
opções de gestão dos ecossistemas e de ordenamento do território. A destruição directa do 
habitat (nomeadamente devido às alterações do uso do solo e à construção de barragens), a 
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!orestação com espécies exóticas (nomeadamente o eucalipto), a sobre-pesca, e a poluição, 
encontram-se entre os principais factores de degradação e destruição dos habitats naturais 
e das comunidades que albergam.

Os ecossistemas !orestais e agro-!orestais são particularmente importantes, nomeada-
mente devido à sua actual representatividade no país e ao seu papel na história do uso do 
solo. Na ptMA foram analisadas três classes principais de !orestas: as !orestas de produção 
lenhosa, de pinheiro e eucalipto (Capítulo 6), os ecossistemas de montado (Capítulos 6, 8 e 
18), e as !orestas semi-naturais (Capítulo 5).

Os pinhais e eucaliptais representam actualmente cerca de 50% da !oresta portuguesa, 
constituindo as !orestas dominantes a norte do Tejo. Pela sua estrutura, composição e ges-
tão intensiva, as !orestas de produção tendem a apresentar limitações no que respeita à 
manutenção e promoção da biodiversidade. Destacam-se os ciclos de produção curtos, que 
limitam o desenvolvimento de comunidades estáveis, e a estrutura monótona, contínua e 
densa, que aumenta a vulnerabilidade destas !orestas à acção de agentes patogénicos e à 
perturbação pelo fogo (Capítulos 5 e 6).

Os montados, embora geridos numa perspectiva de produção de bens de mercado, 
constituem sistemas agro-!orestais de elevada importância para a biodiversidade. Domi-
nantes a Sul do Tejo, os ecossistemas de montado suportam comunidades biodiversas, 
desde os níveis tró"cos mais baixos, com comunidades de invertebrados ricas e caracte-
rísticas, até aos níveis tró"cos mais altos, sendo habitats importantes para a conservação 
de várias espécies de aves de rapina e mamíferos carnívoros (Capítulo 8). O modelo de 
gestão extensiva dos montados, dirigido à manutenção de funções agro-silvo-pastoris, 
contribui para a formação de habitats estruturalmente diversos e de grande longevidade, 
favoráveis à permanência de comunidades estáveis e diversas (Capítulo 8). Mais de 130 
espécies de vertebrados frequentam, embora não exclusivamente, os habitats de mon-
tado, tornando-o um dos ecossistemas terrestres mais ricos do país. Esta elevada riqueza 
especí"ca é também explicada pela extensa área de distribuição dos montados e pela sua 
continuidade. O montado não está no entanto isento de problemas, sendo actualmente 
preocupante o nível insu"ciente de regeneração e o declínio do sobreiro e da azinheira, 
causados, entre outros, por gestão inadequada do solo e pelo excesso de encabeçamento 
(Capítulos 6 e 8).

Em contraste com as !orestas de produção lenhosa e com os montados, as !orestas semi- 
-naturais (i.e., !orestas autóctones resultantes de processos de regeneração secundária) são 
essencialmente geridas com "ns de conservação. Estas !orestas apresentam actualmente 
uma distribuição muito fragmentada e esparsa (os carvalhais caducifólios, o grupo mais 
representativo, correspondem a apenas 4% da !oresta portuguesa), e a maioria persiste em 
áreas protegidas onde desempenham um papel essencial do ponto de vista da conservação 
da biodiversidade e dos processos dos ecossistemas (Capítulo 5). As !orestas semi-naturais 
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nativas suportam comunidades biodiversas, constituem habitats críticos para várias espé-
cies de ecologia !orestal, como o lobo e o corço, sendo também refúgios de biodiversidade 
para várias espécies de !ora. 

O reconhecimento ao longo dos últimos anos do valor da biodiversidade para o bem- 
-estar humano tem induzido mudanças nos paradigmas de gestão das !orestas. Assim, a 
transição de uma gestão !orestal centrada na produção para uma gestão centrada na sus-
tentabilidade e multifuncionalidade é actualmente um desígnio ao nível nacional e europeu 
(MCPFE, 2007; DGRF, 2007a). Esta transição poderá traduzir-se num saldo positivo para 
a biodiversidade. A gestão !orestal sustentável implica o uso das !orestas como fontes de 
múltiplos serviços de ecossistema, assegurando simultaneamente a conservação da biodi-
versidade e das funções do ecossistema (i.e. serviços de suporte) a longo prazo. Existem 
neste sentido várias propostas de gestão que podem contribuir para conduzir a !oresta por-
tuguesa a uma condição de sustentabilidade, mas há ainda uma implementação limitada 
destas propostas. Nomeadamente, a promoção de povoamentos mistos, o aumento de uma 
"leira de produção de folhosas de madeiras nobres e a valorização dos serviços de ecossis-
tema das !orestas, como a protecção do solo e a regulação do ciclo hídrico e a protecção da 
biodiversidade (DGRF, 2007a). 

Paralelamente aos impactos das plantações !orestais na biodiversidade, as consequên-
cias associadas ao abandono agrícola e à redução da intervenção humana nos ambientes 
naturais, são igualmente relevantes no contexto nacional. A temática do abandono rural é 
abordada em vários capítulos, sendo analisada com maior atenção no caso de estudo da fre-
guesia de Sistelo (Capítulo 17) e no âmbito dos ecossistemas de montanha (Capítulo 9). Se, 
por um lado, o abandono rural abre uma janela de oportunidade para a regeneração de !o-
restas nativas, criando condições para a persistência das comunidades e espécies que delas 
dependem, por outro lado, o aumento da densidade do coberto vegetal, nomeadamente as 
fases intermédias de sucessão, com desenvolvimento de espécies arbustivas, não só aumenta 
o risco de incêndio como afecta negativamente a persistência de espécies de áreas abertas, 
que bene"ciam da existência de habitats agrícolas.

Os mosaicos de agricultura tradicional, de que fazem parte os lameiros e as pseudo-
estepes cerealíferas, são utilizados por cerca de metade das espécies de vertebrados em 
Portugal, e constituem habitats críticos para a persistência de algumas espécies, em parti-
cular de avifauna (Capítulos 7, 16, 19). Em Portugal, os ecossistemas e as suas comunida-
des resultam em parte de uma história milenar de uso humano da paisagem. A presença 
humana afectou os padrões de distribuição e abundância das espécies, causando a regres-
são de espécies de ecologia !orestal e adaptadas a grandes espaços selvagens (i.e. wilder-
ness) e promovendo espécies que bene"ciam de áreas abertas e de ambientes humaniza-
dos. O caso de estudo da pseudo-estepe cerealífera de Castro Verde (Capítulo 16), é um 
bom exemplo de como o uso humano da paisagem criou condições propícias ao estabele-
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cimento de uma comunidade de avifauna diversa e característica, que agora se encontra 
ameaçada pelo declínio das práticas agrícolas tradicionais. É importante notar que, de um 
modo geral, as espécies de vertebrados observadas em habitats agrícolas, e agro-!orestais 
no caso do montado, não ocorrem exclusivamente nestes habitats, mas bene"ciam da sua 
existência à escala da paisagem. Por outro lado, existe uma larga diversidade de cultivares 
de espécies vegetais cuja existência depende da continuidade da agricultura extensiva e 
que se encontram ameaçadas pela generalização da agricultura intensiva. Os ambientes 
de agricultura intensiva, não obstante o seu valor para a produção de alimento e "bra, 
encontram-se associados a baixos índices de diversidade de espécies, e muitas vezes a 
impactos negativos na diversidade de outros ecossistemas, nomeadamente de águas inte-
riores, devido à poluição de solos e aquíferos (Capítulo 7).

Os ecossistemas aquáticos continentais (Capítulos 10 e 11) são, tal como os ecossiste-
mas terrestres, de grande importância para a biodiversidade. Por um lado, são ecossistemas 
fundamentais para a manutenção da diversidade ao nível da paisagem, sendo usados por 
um grande número de espécies. Por outro lado, albergam comunidades muito diversas e 
singulares, de elevado valor ecológico. Os ecossistemas de águas interiores são afectados e 
muito vulneráveis aos efeitos da poluição, às alterações de caudal, em particular as causadas 
por barragens, e à perturbação directa de leitos e margens (e.g. dragagens). Re!exo disso é 
o facto de 69% das espécies de peixes dulçaquícolas e migradores avaliados no âmbito da 
mais recente versão do Livro Vermelho dos Vertebrados se encontrarem em categorias de 
ameaça ou quase ameaçadas. A introdução de espécies exóticas, em muitos casos devido a 
actividades de pesca, é igualmente uma ameaça à estabilidade das comunidades.

Na transição entre os ecossistemas continentais e marinhos, as zonas húmidas costeiras, 
como os estuários e sapais (Capítulos 12 e 15), são caracterizadas por uma elevada produti-
vidade, que serve de base a comunidades complexas e diversas. São habitats críticos para a 
nidi"cação e refúgio de muitas espécies de aves residentes e migradoras, e funcionam ainda 
como maternidades (nurseries) de muitas espécies de peixes (Capítulo 15). O crescimento 
urbanístico ao longo do litoral, as alterações ao abastecimento sedimentar causadas pelas 
barragens, a poluição e a extracção de inertes encontram-se entre os principais factores de 
ameaça às comunidades destes ecossistemas (Capítulo 5).

A diversidade de espécies no oceano é também muito elevada, resultado da localização 
biogeográ"ca da costa portuguesa na transição entre as zonas temperadas quente e fria e da 
própria dimensão da Zona Económica Exclusiva portuguesa, a terceira maior da Europa. 
Estudos recentes identi"caram cinco comunidades faunísticas ecologicamente distintas 
dentro dos limites da Zona Económica Exclusiva portuguesa (Sousa et al., 2005). Os princi-
pais factores de ameaça à biodiversidade em zonas oceânicas são a sobrepesca e a poluição 
causada pelo trânsito de navios comerciais, e no futuro as alterações climáticas, que levarão 
à alteração da composição das comunidades.
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Por !m, os ecossistemas de montanha e as ilhas oceânicas (Capítulos 9 e 14) carac-
terizam-se por uma grande riqueza de espécies e partilham aspectos comuns do ponto 
de vista da biodiversidade. Um primeiro ponto é o facto de os ecossistemas de monta-
nha serem elementos importantes das ilhas oceânicas; um segundo aspecto é o facto das 
montanhas constituírem efectivamente ambientes insulares para espécies não tolerantes 
às condições de baixa altitude. Assim, as montanhas, tal como as ilhas, suportam bioce-
noses distintas, marcadas por uma grande riqueza de espécies ou sub-espécies endémi-
cas. No caso das ilhas, acresce o facto de existir um isolamento espacial real que afecta 
todas as comunidades no interior da ilha e que contribui para valores muito elevados de 
endemismo (420 taxa endémicos no arquipélago dos Açores e 1.286 no arquipélago da 
Madeira, Capítulo 14). A grande diversidade de espécies em ecossistemas de montanha é 
potenciada pelo gradiente de altitude, que promove o desenvolvimento de comunidades 
distintas adaptadas às condições abióticas características dos vários degraus altitudinais. 
Entre os principais factores de ameaça à biodiversidade, notam-se as alterações ao uso do 
solo, em particular as decorrentes do abandono rural, e o fogo em ambientes de montanha 
(em especial no continente) e a introdução de espécies exóticas em ilhas oceânicas. Em 
ambos os ecossistemas, bem como na generalidade dos ecossistemas terrestres, a des"o-
restação e conversão dos habitats em campos agrícolas e pastagens causou no passado 
grandes perdas de biodiversidade.

20.4 Serviços dos ecossistemas

Os serviços dos ecossistemas são os benefícios directos e indirectos que as pessoas recebem 
dos ecossistemas (MA, 2003). Os serviços de ecossistema analisados pela Avaliação para 
Portugal compreendem: serviços de suporte, como a produtividade primária; serviços de 
produção, como a produção de alimento, madeira e a disponibilização de água; serviços de 
regulação, como a protecção do solo, o sequestro de carbono e a regulação do ciclo hídrico; 
e serviços culturais, como oportunidades de recreio e lazer. Aqui procedemos a uma aná-
lise integrada destes serviços, que tinham sido analisados independentemente para cada 
categoria de ecossistemas nos Capítulos 6 a 14. Note-se que nem todos os serviços foram 
avaliados em todas as categorias de ecossistemas. Por vezes porque tal não fazia sentido (por 
exemplo, produção de madeira no oceano), em outros casos porque a informação disponí-
vel era de!ciente, e ainda em alguns casos por opção dos autores. A avaliação dos serviços 
de ecossistema conduzida nem sempre permitiu gerar informação sobre o valor económico 
dos serviços de ecossistema estudados, embora tal tivesse sido identi!cado junto dos utiliza-
dores como uma necessidade de informação. Na verdade, os processos de decisão ignoram 
ou subestimam muitas vezes o valor económico dos serviços dos ecossistemas, nomeada-
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mente daqueles que constituem bens públicos (tal como discutido abaixo) A utilização dos 
métodos de valorização económica como instrumento de apoio à tomada de decisão é enfa-
tizada no Capítulo 16.

20.4.1 Produção de água

A água doce é essencial para a vida, e a sua produção é considerada como um serviço fun-
damental prestado pelos ecossistemas. A água providenciada pelos ecossistemas é usada 
não só para consumo e abastecimento público, como também para actividades agrícolas 
e industriais, na produção de energia, quer renovável (como fonte de energia nas centrais 
hidroeléctricas), quer não renovável (como fonte de arrefecimento nas centrais termoeléc-
tricas), e em actividades de turismo e lazer. 

Os ecossistemas de montanha (Capítulo 9), juntamente com a !oresta (Capítulo 6), 
desempenham um papel fundamental na manutenção do ciclo hidrológico devido à fre-
quente precipitação nas regiões montanhosas e ao papel das !orestas na diminuição da 
velocidade de escorrência super"cial, aumentando a capacidade de retenção hídrica dos 
solos e contribuindo para a recarga dos aquíferos subterrâneos. Ambos são por isso ecossis-
temas determinantes na qualidade, quantidade e regularidade com que a água é aprovisio-
nada. Também os aquíferos subterrâneos, juntamente com as águas super"ciais associadas 
(ecossistemas !uviais, zonas húmidas e massas de água arti"ciais ou modi"cadas) são fontes 
essenciais para o aprovisionamento de água doce e abastecimento público (Capítulos 10  
e 11). 

De um modo geral, a contribuição dos ecossistemas para o ciclo hidrológico varia de 
acordo com a sua exposição à precipitação. A quantidade total de água doce resultante da 
queda pluviométrica em Portugal num ano médio é de cerca de 92 km3, mas o regime de 
precipitação apresenta uma grande variabilidade temporal, com mais de 70% da precipi-
tação a ocorrer no semestre húmido (Outubro a Março), e espacial. Na região norte do 
país, com um clima marcadamente atlântico, a precipitação média ronda 2000 mm /ano nas 
cadeias montanhosas; e na região sul, com clima mediterrânico, a precipitação em ano nor-
mal é de cerca de 570 mm/ano (Capítulo 10). Esta variabilidade no regime de precipitação 
conduz a um escoamento também ele muito variável, e a assimetrias na disponibilidade da 
água no território nacional. 

A procura da água para abastecimento em 2000 era de cerca de 8 km3/ano o que se 
traduzia num custo global de 1,9 # 109 $/ano, equivalente a 1,7% do PIB nacional à data 
(Capítulo 10). Os valores mais elevados de consumo registam-se nas bacias hidrográ"cas do 
Tejo, Sado e Douro. O sector agrícola é aquele que requer um maior volume de água (cerca 
de 76% do consumo total nacional), seguido do sector de produção energética, que mobiliza 
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cerca de 14% do consumo nacional, em contraste com os sectores de abastecimento público 
e industrial que representam cerca de 7% e 4%, respectivamente (INAG, 2002).

As condições actuais dos recursos hídricos disponíveis em Portugal permitem satisfazer as 
necessidades correntes e futuras dos consumidores portugueses (Capítulo 10). No entanto, a 
qualidade de alguns recursos hídricos super!ciais encontra-se comprometida como resultado 
das alterações induzidas nos ecossistemas responsáveis pelo abastecimento de água (ver secção 
20.4.4). Os aquíferos subterrâneos, responsáveis por mais de metade do abastecimento de água, 
enfrentam alguns problemas de poluição, como também uma crescente pressão e em alguns 
casos sobre-exploração, com consequente declínio dos níveis piezométricos e situações de intru-
são salina (e.g. orla costeira algarvia, Capítulo 11). Já os sistemas de águas interiores estão a ser 
directamente afectados pela regulação dos caudais, destruição das galerias ripícolas, alterações 
dos per!s longitudinais e transversais e contaminação resultante das actividades agrícola e indus-
trial. Há também alguma incerteza sobre o futuro dos recursos hídricos a médio-longo prazo 
(meados deste século) devido às alterações climáticas, incertezas que são mais preocupantes nas 
zonas do país com disponibilidade hídrica naturalmente limitada (Capítulo 10).

20.4.2. Produção de alimento

A produção de alimento é um dos benefícios que o Homem extrai dos ecossistemas e terá 
sido uma causa primária da conversão de muitas áreas naturais em ecossistemas dominados 
pela acção do homem como o são os agro-ecossistemas. A produção de alimento é analisada 
em detalhe no capítulo dedicado à agricultura (Capítulo 7), mas há outros ecossistemas 
importantes para a produção de alimento, como o montado (Capítulo 8), os ambientes cos-
teiros (Capítulo 12) e o oceano (Capítulo 13).

No período de 1984 a 2005, a produtividade agrícola da terra, isto é, a produção física por 
unidade de área, cresceu a um ritmo médio anual de 1,4%. Para este desempenho contribuiu, 
para além da intensi!cação, a diminuição da superfície agrícola utilizada, igual a –0,76%/ano 
(MADRP, 2007a), principalmente devido ao abandono de áreas com produtividade marginal. 
Assim, o valor global do produto agrícola manteve-se estável (Capítulo 7). Nos últimos 25 anos, 
veri!cou-se ainda uma profunda alteração na repartição das principais componentes da pro-
dução agrícola, com a substituição de culturas anuais por pastagens permanentes, devido às 
alterações na PAC (Capítulo 7). A estrutura da produção agrícola, no triénio 2002-2004, cobria 
um leque diversi!cado de sectores, nomeadamente o vinho (15%), as hortícolas frescas (16%), 
a fruticultura (11%), o azeite (2%), as carnes (21%) e o leite (11%) (MADRP, 2007a). O sector 
agrícola representa 2,7% do Valor Acrescentado Bruto1 de Portugal (MADRP, 2007a). 

1  O Valor Acrescentado Bruto (VAB) é igual ao Produto Interno Bruto (PIB) subtraído dos impostos líquidos 
de subsídios.
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A produção nacional tem sido incapaz de responder ao crescimento da procura, acen-
tuando-se o afastamento entre a produção e o consumo, e entre os valores das importações e 
das exportações (MADRP, 2007a). Em 2008, o saldo exportador do sector agrícola foi de!ci-
tário, num valor de cerca de 2 mil M" (INE, 2009). Este dé!ce é a soma dos saldos exportado-
res dos diferentes produtos agrícolas, tendo alguns saldo exportador positivo e alguns saldo 
exportador negativo. Os maiores saldos exportadores negativos são da soja (21% de 2 mil M"), 
do milho (16%), do trigo (18%), da carne de bovino (16%), do açúcar (15%), da carne e gado 
de suíno (14%), dos lacticínios (13%), do chocolate e outros preparados com cacau (8%), do 
café (5%) e do arroz (5%)1. Em contraponto, temos os produtos com saldo exportador posi-
tivo: o vinho (69%), a cerveja (7%) e o tomate e conservados sem vinagre (6%).

Relativamente ao montado, é de salientar a produção pecuária extensiva, uma das activi-
dades que caracteriza a diversidade de serviços de ecossistema providenciados pelo montado 
(Capítulo 8). A área dedicada a produção de cereais no montado, que atingiu um pico em mea-
dos do século ##, tem vindo a ser substituída por pastagens, à semelhança do padrão que tem 
ocorrido no país em geral. As pastagens do sobcoberto do montado são utilizadas pelos gado 
bovino e ovino em regime de pecuária extensiva. O porco alentejano alimenta-se ainda das 
bolotas da azinheira e do sobreiro. O porco alentejano é assim um dos produtos mais caracte-
rísticos do montado, e a sua produção tem vindo a subir, mas está ainda abaixo do potencial 
produtivo do montado (Capítulo 8). A diferenciação dos produtos da actividade pecuária, 
nomeadamente carne e seus derivados e queijo, tem sido crescente, com a criação de várias 
Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográ!ca Protegida (MADRP, 2007b).

A produção de alimento é igualmente um importante serviço providenciado pelo oceano 
e pelos ambientes costeiros (Capítulos 12 e 13). A produção nacional per capita de pescado é 
da ordem de 21 kg, valor próximo da média de consumo comunitária mas bastante inferior 
ao consumo per capita dos produtos da pesca em Portugal, próximo de 56 kg/ano (MADRP- 
-DGPA, 2007). A produção de pesca de arrasto tem vindo a diminuir acentuadamente desde 
meados da década de 70 (Capítulo 13) e a quantidade total de pescado diminuiu também nos 
últimos 25 anos (IGP, 2002; APA, 2008). Aliás, uma grande parte dos stocks em Portugal estão 
em situação de sobrepesca (Capítulo 13). Em 2005, o sector das pescas representou cerca de 
0,29% do PIB e a produção total de pescado foi cerca de 218 mil toneladas, correspondentes 
a 481 M" (MADRP-DGPA, 2007). A aquacultura nas zonas costeiras representa um pouco 
menos de 5% dessa quantidade de pescado, mas a tendência é para um aumento de produção 
(Capítulo 12). As principais espécies, em quantidade, comercializadas foram: sardinha (57,5 kt); 

1  Note-se que estas percentagens expressam o quociente entre o saldo exportador de cada produto e o valor 
de 2 mil milhões de euros do saldo exportador global (que é igual à soma dos saldos exportadores de todos 
os produtos, em que alguns desses saldos exportadores são positivos e alguns são negativos), não somando 
portanto 100%.

Ecossistemas.indd   699 09-12-2009   16:28:43



700 Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

cavala (14 kt); carapau (13,3 kt) no continente; atuns e similares (5,2 kt), peixe-espada-preto 
(3,5 kt), esparídeos diversos (1,5 kt) nas regiões insulares (MADRP-DGPA, 2007). No mesmo 
ano, as principais espécies comercializadas, em valor, foram: polvos (40,5 M!), sardinha (37,4 
M!), carapau (19,7 M!) no continente; esparídeos diversos (11,4 M!), peixe-espada-preto (6,9 
M!) e atuns e similares (5,6 M!) nas regiões insulares (MADRP-DGPA, 2007). Por "m, diga- 
-se que a pesca nos estuários é intensa, incidindo em grande parte sobre juvenis e com níveis 
elevados de rejeição ao mar e mortalidade, o que limita o papel que os estuários poderiam ter 
na manutenção dos stocks pesqueiros (Capítulo 12). 

20.4.3. Produção de madeira e cortiça

As três principais componentes da actual #oresta de produção do Continente são pinhal 
bravo e eucaliptal, para produção de madeira, e montado de sobro, para a produção de cor-
tiça, que no total representam mais de 85% da área de #orestas do Continente (Capítulo 6). 
Cerca de 55% da área #orestal portuguesa destina-se à produção de madeira (principalmente 
pinheiro bravo e eucalipto), sendo o resto utilizado principalmente para a produção de 
produtos não-lenhosos, nomeadamente cortiça e produtos animais.

A produção de madeira e cortiça para exportação tem uma contribuição positiva consi-
derável para a balança comercial portuguesa. A "leira #orestal em 2003 representava cerca 
de 3% do VAB e 10% das exportações (valor só ultrapassado na Europa dos 15 pela Finlân-
dia e Suécia) (DGRF, 2007a). Analisando a exportação de produtos #orestais, constata-se 
que a cortiça e o papel apresentam uma tendência geral de crescimento desde 1990 (DGRF, 
2007b). No caso da cortiça, o valor de exportações estabilizou a partir de 2000. O papel tem 
aumentado o seu peso na balança comercial, atingindo nos últimos anos valores semelhan-
tes ao da cortiça.

Em 2005 os preços médios ponderados de venda de pinheiro em pé com casca foram de 18 
!/m3 para o destino trituração, de 36 !/m3 para o destino postes/esteios, e de 37 !/m3 para o des-
tino serração (SICOP, 2005). Estes preços têm vindo a declinar na última década, seguindo aliás 
a tendência dos mercados internacionais (ver Capítulo 6, e DGRF, 2007b). O ataque do nemá-
todo da madeira do pinheiro, que levou a que todo o território do Continente esteja declarado 
como afectado pelo nemátodo, instituindo importantes restrições ao comércio da madeira, veio 
acentuar esta tendência de decréscimo de preços. A produção de madeira de pinho tem também 
vindo a diminuir. O efeito combinado da desvalorização do preço da madeira, da elevada vulne-
rabilidade dos pinhais ao fogo, e da expansão do nemátodo do pinheiro, resultará numa tendên-
cia futura de redução da área de pinhal e forte redução do interesse na produção de madeira de 
pinheiro. A viabilidade económica e a continuidade da #oresta de produção do pinheiro bravo 
no século $$% depende de melhorias substanciais na gestão destas #orestas. 
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O eucaliptal pode atingir, nas regiões com chuva abundante e Inverno ameno, como no 
litoral a Norte do Tejo, produções de 30 m3/ha/ano nas melhores zonas, mas o valor médio na 
área de produção lenhosa de!nida na Estratégia Nacional para as Florestas !ca-se pelos 16 m3/ 

/ha/ano (Soares et al. 2007), o dobro do pinheiro bravo (Capítulo 6). A produção de madeira de 
eucalipto sustenta uma das mais importantes indústrias transformadoras em Portugal (Capí-
tulo 6): a pasta e o papel, cujo peso na balança comercial externa é elevado, correspondendo 
a cerca de 6% do valor total da exportação nacional e a 40% do valor da exportação "orestal. 
Segundo o último inventário "orestal a área de eucaliptal adulto diminuiu e, à semelhança do 
que acontece com o pinhal, é provável que este decréscimo seja consequência do aumento da 
área ardida (Capítulo 6). Embora seja notória a diminuição dos preços da madeira entre 2003 
e 2006, a tendência actual é para um aumento da produção através da intensi!cação em bons 
solos, incluindo em antigas áreas agrícolas (esta situação é favorecida pela alteração da lei da 
Reserva Agrícola Nacional). O preço à porta da fábrica foi em Portugal, no ano de 2004, pró-
ximo de 40 #/m3 para Eucalyptus globulus (CELPA e Pöyry, 2005). O preço médio ponderado 
para venda em pé com casca para o destino trituração foi de 18,80 #/m3 (SICOP, 2005).

A área de montado de sobro em Portugal é de cerca de 700 mil hectares (a maioria dos quais 
no Alentejo), o que representa a maior (mais de um quarto) área mundial de sobreiro. Portu-
gal detém 54% da produção mundial de cortiça e produtos de cortiça. Ainda assim, apesar de 
tendência positiva de valorização da cortiça nas últimas décadas, nos últimos anos o valor da 
exportação de cortiça tem vindo a diminuir ligeiramente, devido a uma diminuição da pro-
dução e do preço (DGRF, 2007b). A produtividade de cortiça é da ordem de 180 kg/ha/ano 
(Marques et al., 2005). O preço da cortiça na pilha é da ordem de 30 # por arroba (SICOP, 2005), 
cerca de 2 #/kg. O principal sector de destino dos produtos de cortiça é a indústria vinícola que 
absorve 69% da produção, seguido do sector da construção civil com 13%. 

A "oresta tem sido a base de uma !leira de produção que gera cerca de 113 mil empregos 
directos ou seja 2% da população activa. Este número tem-se mantido mais ou menos constante 
durante as últimas duas décadas o que, com o nível de produção que se tem veri!cado, sugere um 
crescimento na produtividade do trabalho no sector (DGRF, 2007a). A !leira da pasta e papel 
contribui para cerca de 4 mil empregos directos. No entanto, as estatísticas o!ciais são criticadas 
por excluírem algumas pequenas e médias empresas e muitas empresas de serviços relacionadas 
com o sector da "oresta. Tendo isto em consideração, foi estimado, para o ano de 1995, que o 
emprego na !leira "orestal fosse na realidade de 228 mil empregos (Mendes, 2005). 

20.4.4 Protecção do solo e regulação do ciclo hídrico e da qualidade da água
Cerca de 70% do território português não tem aptidão agrícola, e nem sempre temos asse-
gurado a protecção dos poucos bons solos existentes, quer ao nível do ordenamento do 
território quer ao nível de práticas de mobilização do solo (Capítulos 3 e 7). De forma gené-
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rica, a mobilização do solo para !ns agro-"orestais implica a remoção do coberto vegetal 
original, conduzindo a fenómenos erosivos e à libertação da matéria orgânica acumulada 
(Capítulo 16). O custo de reposição do solo perdido na região de Castro Verde, por fenó-
menos erosivos favorecidos pela inadequação das práticas agrícolas aos solos e condições 
climatéricas dominantes, varia entre 9 #/ha e 87 #/ha, considerando só o custo de reposição 
do substrato mineral e dos principais nutrientes – o verdadeiro custo deverá incluir itens 
adicionais (Capítulo 16). Há contudo sistemas e práticas agrícolas e "orestais que favorecem 
a protecção do solo e promovem o sequestro de carbono, como a sementeira directa de 
culturas anuais, as pastagens permanentes semeadas biodiversas ricas em leguminosas e a 
conversão de sistemas de controlo de mato por gradagem para controlo com desmatador.

A degradação do solo implica não só uma diminuição na fertilidade e capacidade de 
suporte das comunidades vegetais, mas também uma diminuição na capacidade de retenção 
hídrica, potenciando a escorrência de águas em situações de forte precipitação e em última 
instância a ocorrência de cheias (Capítulo 3). A impermeabilização dos solos com urbaniza-
ção e infra-estruturas impede a recarga dos aquíferos subterrâneos, que intervêm na puri!-
cação da água, através da degradação microbiana dos compostos orgânicos e da eliminação 
dos contaminantes químicos (Capítulo 11).

Os sistemas de montanha (Capítulo 9) e a "oresta (Capítulo 6) contribuem para a regula-
ção do ciclo hidrológico, regulando os processos de evapotranspiração, escorrência e recarga. 
A "oresta desempenha também um papel muito importante na conservação e protecção do 
solo, estabilizando o solo contra os processos de erosão. As alterações ao uso do solo e o fogo 
são dois dos promotores de alteração com in"uência directa na qualidade de água que "ui 
dos ecossistemas de montanha e "oresta.

A prevenção de cheias de origem "uvial é igualmente efectuada pelos sistemas de águas 
interiores super!ciais (Capítulo 10), por meio da acumulação de água em áreas húmidas 
naturais e albufeiras. As zonas costeiras são outro ecossistema que contribui para a protec-
ção de cheias de origem costeira, provocadas por variações no nível do mar (Capítulo 12). 
Uma das grandes alterações introduzidas nos sistemas costeiros resulta do aumento da 
 ocupação e arti!cialização da linha da costa, comprometendo os sistemas dunares, arribas 
fósseis e plataformas rochosas. Do ponto de vista da regulação e renovação da água, a costa 
é a interface entre os ecossistemas terrestres e o oceano, onde vão desaguar as águas "uviais 
que transportam poluentes. 

De uma forma geral, a avaliação da condição actual da qualidade da água em Portugal 
revela que as águas interiores apresentam níveis de poluição particularmente preocupan-
tes como resultado do escoamento de fertilizantes provenientes da agricultura e resíduos 
domésticos e industriais originados nas áreas urbanas. Cerca de 40% dos meios hídricos 
super!ciais estão num estado mau ou muito mau (Capítulo 10). No que respeita à condição 
dos aquíferos subterrâneos, também estes enfrentam ameaças à qualidade da água, por con-

Ecossistemas.indd   702 09-12-2009   16:28:43



20. Uma avaliação dos serviços dos ecossistemas em Portugal 703

taminação com nitratos e outros poluentes resultantes da actividade agrícola, como é o caso 
dos aquíferos da Campina de Faro, dos Gabros de Beja e dos aluviões do Tejo, onde os níveis 
de concentração de nitratos ultrapassam o valor paramétrico de 50 mg/L (Capítulo 11). Por 
!m, as zonas costeiras têm conhecido melhorias signi!cativas na qualidade das águas balne-
ares nos últimos 20 anos devido ao aumento da rede de drenagem e tratamento de e"uentes 
urbanos, embora ainda muito esteja por fazer no que respeita aos e"uentes industriais e 
agro-pecuários (Capítulo 12). Com o objectivo da conservação ambiental e da manutenção 
da integridade das zonas hídricas, está prevista no Plano Nacional da Água a aplicação de 
um conjunto de medidas que focam a conservação e reabilitação dos ecossistemas aquáticos 
e da biodiversidade a eles associada. 

20.4.5 Sequestro de carbono

O papel dos ecossistemas terrestres no sequestro do carbono pode ser dividido em três 
grandes componentes: biomassa aérea (particularmente importante nas "orestas), biomassa 
subterrânea e matéria orgânica do solo.

A expansão "orestal das últimas décadas favoreceu o sequestro de carbono. A título de 
exemplo, re!ram-se os valores medidos de produtividade líquida de ecossistemas durante 
o crescimento para montados e eucaliptais de, respectivamente, o equivalente a 1,0-5,1 e  
15-32 t CO2/ha/ano (Pereira et al., 2007). Já para pinheiro bravo, os valores, obtidos por 
modelação, são de 15-26 t CO2/ha/ano (Correia et al., 2005). Para o carvalho-negral, valo-
res obtidos pelo método de inventário apontam para um sequestro de carbono médio de 
cerca de 5.3 t CO2/ha/ano, do qual cerca de 65% na biomassa (aérea e raízes) e o restante 
na matéria orgânica do solo (Capítulo 19). Esta capacidade de sequestro de carbono pro-
videnciada pelas "orestas é contudo afectada pela ocorrência de incêndios, causadores de 
destruição de biomassa e «manta morta», equivalente a um corte prematuro de árvores. 
Encontra-se neste momento em curso uma avaliação nacional do balanço de carbono na 
"oresta a partir de 1990, integrada nos trabalhos do Inventário Nacional de Emissões.  
O mais recente Inventário indica que a "oresta portuguesa foi responsável, em 2007, pelo 
sequestro de 5,44 Mt CO2 e (Pereira et al., 2009). Desta quantidade, cerca de 4,86 Mt CO2 
e deveram-se a áreas "orestais já existentes e 0,58 Mt CO2 e à conversão de outros usos do 
solo para "oresta.

Na área agrícola, a sementeira directa e as pastagens permanentes semeadas biodiversas 
ricas em leguminosas (PPSBRL) promovem a melhoria da estrutura e qualidade do solo 
por aumento do nível da matéria orgânica e, simultaneamente, o sequestro de carbono. Nos 
sistemas sujeitos à utilização destas técnicas, o sequestro vai diminuindo ao longo do tempo, 
tendendo assimptoticamente para zero.
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No que toca à sementeira directa, o seu potencial de sequestro estima-se em 1,9-2,1 t 
CO2/ha/ano para culturas onde não permanecem resíduos no terreno após colheita e de 
7,7-8,5 t CO2/ha/ano no caso de permanecerem (Capítulo 9). Este valor, válido durante pelo 
menos 4 a 6 anos após o início da prática, representa o acréscimo obtido em relação à situa-
ção de referência, que é a mobilização tradicional, e na qual todo o carbono sequestrado 
pela cultura é mineralizado devido à mobilização do solo. Podemos admitir que a primeira 
situação (sem resíduos) se veri!ca em culturas de Outono/Inverno (trigo, triticale) e que a 
segunda situação (com resíduos) diz respeito a culturas de Primavera/Verão (milho, giras-
sol) ou a culturas de Outono/Inverno em que é feita a opção de gestão de deixar os resíduos 
no terreno. Embora seja difícil conhecer a área exacta de sementeira directa no país, pode 
estimar-se que em conjunto a sementeira directa represente 15 000 ha destes sistemas, divi-
didos em 7500 ha para culturas em que os resíduos permanecem e igual área caso contrário. 
Neste caso, e escolhendo os valores médios dos intervalos atrás apresentados, obteríamos 
um sequestro anual médio total no país de 75,8 kt CO2/ano.

Para as PPSBRL, o potencial unitário de sequestro de carbono estima-se em média como 
sendo 5 t CO2/ha/ano durante os primeiros 10 anos, a partir de um modelo de dinâmica da 
matéria orgânica calibrado com análises de solo realizadas em 8 parcelas de demonstração 
durante 5 anos (Teixeira et al., 2008a). Este potencial é determinado em relação ao uso 
alternativo do solo, que são as pastagens naturais com controlo de matos com mobilização 
do solo ou um sistema (muito semelhante) de rotação cerealífera longa. Para o primeiro 
destes sistemas alternativos, estima-se também que ocorre sequestro de carbono de aproxi-
madamente 1,8 t CO2/ha/ano (Teixeira et al., 2008b), se bem que este carbono é tipicamente 
re-emitido como resultado de (no mínimo) operações de controlo de matos. Estes valores 
foram obtidos por análises de solo, mas os resultados pelo método de medição de "uxos são 
concordantes: Aires et al. (2008) enquadram o sequestro de carbono em pastagens naturais 
entre uma emissão de 1,8 t CO2/ha/ano num ano de seca e um sequestro de 7,0 t CO2/ha/ 
/ano num ano normal subsequente. Considera-se que existiam em 2008 mais de 70 000 ha de 
PPSBRL em Portugal, e que a área instalada a cada ano passou por um período de aumento 
até cerca de 2004, tendo posteriormente abrandado (David Crespo, comunicação pessoal). 
Para esta área, o sequestro ocorrido em 2008 pode assim estimar-se como igual a 350 kt 
CO2/ano, tal como considerado no Plano Nacional para as Alterações Climáticas.

20.4.6 Recreio e turismo

A importância dos serviços culturais no âmbito da ptMA foi reconhecida pelos utilizadores 
da ptMA que identi!caram a sua valorização como uma prioridade (Capítulo 2). O poten-
cial de recreio e turismo de uma determinada área, embora possa em alguns casos ser moti-
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vado por uma componente em particular (por exemplo formações geomorfológicas raras ou 
a presença de determinadas espécies de plantas ou animais), é, regra geral, determinado por 
um conjunto de factores como sejam, para além dos já referidos, a paisagem, a gastronomia, 
os monumentos históricos, o folclore e o artesanato, entre outros (Capítulos 7 e 8).

Em Portugal, a procura das áreas rurais para recreio é um fenómeno emergente e com 
tendência de evolução positiva (Capítulo 7). São indicadores desta tendência a crescente 
procura e oferta de alojamento turístico no espaço rural. Em 2006 registavam-se já meio 
milhão de dormidas em empreendimentos no espaço rural (Capítulo 7) Os serviços de ecos-
sistema culturais em meio rural constituem um meio privilegiado de promoção dos recur-
sos existentes nestes territórios e de revitalização do seu tecido económico e social. 

O turismo de natureza, aqui de!nido como o conjunto de actividades de desporto de 
natureza (e.g. pedestrianismo, canoagem, ra"ing, escalada, etc.) e actividades de observação 
da natureza (e.g. observação de aves), é uma das razões para a procura dos espaços rurais 
e áreas naturais1. A importância do desporto de natureza é atestada pelo crescente número 
de livros dedicados a percursos de natureza, e o crescente número de empresas licenciadas 
pelo ICNB para actividades de turismo de natureza. Em 2006 o turismo de natureza repre-
sentava em Portugal 6% das motivações primárias dos turistas que nos visitam (AEP 2008). 
As regiões onde este produto é mais importante são os Açores (36%) e a Madeira (20%).  
O turismo cinegético é também uma actividade de recreio e lazer de elevado valor pro-
porcionada pelos sistemas agro-#orestais. O valor económico anual da caça em áreas com 
#oresta foi estimado em 21,4 M$ por Mendes (2005). 

O valor cultural da paisagem e dos habitats é discutido no estudo de caso de Castro 
Verde (Capítulo 16). Foi realizado um estudo da disposição a pagar, indicador de preferên-
cias numa abordagem económica, para que se mantenha a qualidade visual da paisagem da 
estepe cerealífera e a diversidade local de espécies com estatuto de conservação desfavorável. 
A disposição a pagar média estimada para os portugueses, obtida como pagamento volun-
tário único para preservar 1/3 da área da estepe cerealífera de Castro Verde, é de 30 $. Uma 
vez agregado para a população portuguesa, e assumindo uma relação linear entre a dispo-
sição a pagar e a área, o benefício estimado é de 446 $/ha/ano. Note-se que a disposição a 
pagar é muito superior ao valor da compensação associada à manutenção da prática agrícola 
extensiva que foi atribuída no contexto do Plano Zonal (73 $/ha/ano considerando o escalão 
que alberga a dimensão média da propriedade na região). A importância da biodiversidade 
local, que inclui espécies como o penereiro-das-torres, a abetarda, e o sisão, é ainda muito 
valorizada por birdwatchers, o que começa a permitir o estabelecimento de uma indústria de 
turismo desenvolvida em torno destas espécies estepárias. Outro estudo de caso que ilustra 
o valor cultural da paisagem é o estudo sobre o Sistelo (Capítulo 17).

1 Ver também Decreto-Lei 108/2009 que enquadra legalmente o turismo de natureza em Portugal.
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20.5 Opções de resposta
As opções de resposta são actuações que pretendem mitigar ou eliminar os efeitos negativos 
(ou potenciar os positivos) dos promotores de alterações no funcionamento dos ecossiste-
mas e consequentemente assegurar um nível desejável no fornecimento dos serviços.

A análise e identi!cação dos promotores de alterações e das opções de resposta deve 
contemplar, entre outros aspectos, as especi!cidades resultantes dos efeitos de escala versus 
actores e bene!ciários. Por exemplo, a preservação de determinadas espécies com estatuto 
de conservação especial à escala mundial mas de ocorrência restrita pode ser estimulada 
por planos de acção de abrangência local, condicionando os actores locais, mas resultando 
numa resposta com efeitos e bene!ciários à escala global. Os casos de estudo apresentados 
neste volume ilustram esta característica da interacção entre promotores de alterações e 
opções de resposta.

Muitas opções de respostas são destinada a resolver falhas de mercado associadas à ges-
tão dos serviços de ecossistema, que ocorrem por os serviços em causa exibirem caracte-
rísticas de bens públicos ou por as externalidades ambientais de certas decisões não serem 
devidamente contabilizadas. Na verdade, a degradação de muitos dos serviços de ecossis-
tema advém de estes serem não rivais e não exclusivos no consumo, isto é, a quantidade do 
bem consumida por um indivíduo não afecta o nível de consumo de outros, e a exclusão 
de um indivíduo do consumo desse bem é virtualmente impossível (Hagedorn et al., 2002). 
O caso das paisagens agrícolas ilustra estas propriedades: a paisagem pode ser consumida 
sem que o acesso à propriedade privada seja necessário – por exemplo através da circulação 
em estradas públicas ou pontos de observação estratégicos – e, salvo situações de extremo 
congestionamento, o consumo (observação) por um indivíduo não reduz a quantidade dis-
ponível da paisagem para usufruto visual.

As opções de resposta apresentadas neste volume podem ser sistematizadas nas quatro 
categorias seguintes: (a) intervenção governamental; (b) iniciativas privadas; (c) iniciativas 
da sociedade civil; e (d) respostas de conhecimento, tecnologia e investigação. 

A síntese das opções de resposta é aqui feita com referência aos principais promotores de 
alteração considerados sem ser feita referência particular aos serviços e ecossistemas visa-
dos. Para uma análise detalhada o leitor deve consultar o Capítulo correspondente a cada 
um dos sistemas analisados neste volume. 

20.5.1 Intervenção governamental

Esta categoria de respostas inclui mecanismos cuja efectivação acontece por via da imposi-
ção legislativa e regulamentar, de!nidos a nível central ou regional, por via de incentivos e 

Ecossistemas.indd   706 09-12-2009   16:28:43



20. Uma avaliação dos serviços dos ecossistemas em Portugal 707

desincentivos económicos, e ainda por via de mecanismos que permitam que as preferên-
cias dos consumidores sejam expressas nos mercados.

Entre as medidas legislativas destacam-se as várias Directivas da UE, como as Direc-
tivas Aves e Habitats (Capítulo 5), a Directiva Quadro da Água (Capítulo 10), a Directiva 
sobe Águas Subterrâneas (Capítulo 11). Um exemplo de regulamentação são os limites de 
captura de!nidos anualmente pelo Conselho de Ministros das Pescas da UE para todas as 
espécies (Capítulo 13). 

Uma análise integrada de opções de resposta é desenvolvida nos planos nacionais sec-
toriais, dos quais alguns exemplos são: o Plano Nacional de Alterações Climáticas (PNAC), 
programa nacional que tem por objectivo controlar e reduzir as emissões de gases de efei-
tos de estufa (GEE) no âmbito do protocolo de Quioto (Capítulo 7); o Plano Nacional da 
Água (PNA), que prevê um conjunto de medidas que focam a conservação e reabilitação 
dos ecossistemas aquáticos e a biodiversidade a eles associada com o objectivo da conser-
vação ambiental e da manutenção da integridade das zonas hídricas (Capítulo 5); o Plano 
de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (PDSFP), que contempla um con-
junto de medidas com vista ao desenvolvimento sustentável do sector "orestal quer numa 
óptica de competitividade quer numa perspectiva de salvaguarda e valorização dos recursos 
naturais e do ambiente (Capítulo 6). Estes planos de acção consagram estratégias que são, 
em alguns casos, vertidas em planos de acção regional e local e implementadas por via de 
regulamentação e legislação (por exemplo, os Planos de Gestão de Bacia Hidrográ!ca, Capí-
tulo 10). 

O Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2007-2013 (ProDeR, Capítulo 
7) é um instrumento agregador de diferentes mecanismos de actuação e que tem impacto 
sobre vários dos ecossistemas abordados neste volume, pelo que se apresenta de seguida 
com maior detalhe. 

A manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas é importante quer como 
factor de controlo do fogo quer como medida de conservação de algumas espécies (Capí-
tulos 5, 7 e 9). A ajuda à manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas pre-
vista no ProDeR, medida que já existia no RURIS (anterior Programa de Desenvolvimento 
Rural), é um importante mecanismo de controlo de abandono da actividade agrícola.  
A importância desta ajuda para a manutenção da actividade agro-pastoril nas comunidades 
rurais de montanha bem como o seu impacto na economia local é aparente no estudo de 
caso do Sistelo (Capítulo 17).

As Intervenções Territoriais Integradas (ITI’s) do ProDeR vão ainda mais longe, sendo 
dirigidas directamente à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas. As 
ITI’s são operacionalizadas por contratos voluntários entre o Estado e os produtores em que 
os produtores se comprometem a manter determinada actividade agrícola ou "orestal, ou a 
proteger um determinado habitat. No âmbito desta avaliação, as ITI’s podem ser identi!ca-
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das como importantes em particular nos contextos da Montanha (Capítulo 9) e de Castro 
Verde (Capítulo 16), onde vieram substituir o Plano Zonal de Castro Verde. As ITI’s incidem 
essencialmente sobre a Rede Natura 2000, ela própria uma resposta da UE à necessidade de 
protecção da biodiversidade (Capítulo 5). 

Outro dos mecanismos ao qual o ProDeR dá um impulso especí!co é a diferenciação dos 
produtos com recurso à certi!cação, mecanismo através do qual serão os consumidores a 
pagar os serviços de ecossistema prestados pelos produtores, por exemplo, através do modo 
de produção biológico. O apoio a este modo de produção, tal como ao modo de produção 
integrada, constitui também um travão à intensi!cação da actividade agrícola.

20.5.2 Iniciativas privadas

Dentro desta categoria é de referir a iniciativa europeia Business and Biodiversity (B&B), com 
vista a travar o declínio da biodiversidade e que assenta no compromisso das empresas em 
incluir activamente a conservação da biodiversidade nas suas actividades (Capítulo 6). Esta 
iniciativa foi originalmente desenvolvida em Portugal, em 2007, pelo ICNB, contando já 
com 50 empresas aderentes (ver http://www.icnb.pt). Os compromissos assinados incluem 
medidas voluntárias de mitigação dos impactes das empresas na biodiversidade, a inclusão 
de aspectos relacionados com a biodiversidade nas estratégias de comunicação, e o apoio a 
projectos de restauração ecológica e de investigação.

Outro exemplo vem do mercado voluntário de carbono. O estudo de caso da Quinta da 
França apresenta o contrato entre a Terraprima e a EDP, para remuneração do sequestro de 
carbono (Capítulo 19). No âmbito deste contrato, a EDP comprometeu-se a !nanciar um 
projecto que permite !xar cerca de 7000 toneladas de CO2/ano, em sumidouros naturais 
de origem agro-"orestal, na Quinta da França ou noutras explorações sub-contratadas pela 
Terraprima. São explicitamente considerados projectos de quatro naturezas distintas: novas 
plantações "orestais, gestão "orestal, gestão agrícola e gestão de pastagens.

À medida que sejam criados mercados para outros serviços de ecossistema é expectável 
que este tipo de iniciativas ganhe maior fôlego. Por exemplo, a aquisição de áreas de "oresta 
por parte de companhias de abastecimento de água no sentido da protecção de qualidade 
da água poderá vir a ser uma realidade, à semelhança do que já aconteceu noutros países 
(Vörösmarty et al., 2005).

20.5.3 Iniciativas da sociedade civil
As respostas nesta categoria incluem em grande medida mudanças de atitude no comporta-
mento dos consumidores. As acções de sensibilização, quer governamentais quer promovi-
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das por ONGs, têm contribuído para a consciencialização da sociedade para a necessidade 
de racionalizar a utilização dos recursos naturais e dos serviços dos ecossistemas. A adopção 
de hábitos de consumo sustentável (por exemplo, com o aumento do consumo de produtos 
com certi!cação ambiental) é uma opção de resposta à crescente degradação dos ecossis-
temas. A certi!cação da gestão "orestal (Capítulo 6) vem ao encontro destas preocupações 
dos consumidores, bem como as certi!cações referentes aos modos de produção agrícola, 
nomeadamente o biológico (Capítulo 7).

Um exemplo do envolvimento da sociedade civil na resposta à degradação dos ecossis-
temas e dos seus serviços é apresentado no estudo de caso de Castro Verde (Capítulo 16). 
A Liga para a Protecção da Natureza (LPN) é proprietária de várias herdades no concelho 
de Castro Verde, adquiridas parcialmente com donativos de cidadãos e empresas angaria-
dos numa campanha lançada por esta ONG. A aquisição destas herdades, maioritariamente 
concretizada na segunda metade da década de 90, surgiu como resposta à ameaça da "ores-
tação com eucalipto cujo impacto na biodiversidade local é indesejável.

20.5.4 Respostas de conhecimento, tecnologia e investigação

Este tipo de respostas inclui o desenvolvimento tecnológico e os projectos de investigação 
e demonstração conduzidos pelo Sistema Cientí!co e Tecnológico Nacional de forma autó-
noma ou em parceria com empresas e outras instituições. Exemplos incluem: o sistema de 
pastagens semeadas biodiversas e ricas em leguminosas que permite melhorar a produtivi-
dade e o sequestro de carbono (Capítulos 7, 8, 16 e 19); o projecto INVADER, liderado pela 
Universidade de Coimbra, que consiste no desenvolvimento de métodos para a recuperação 
de ecossistemas invadidos por Acacia, uma das espécies invasoras mais problemáticas em 
Portugal (Capítulo 5); projectos entre o INAG e universidades para a determinação dos 
caudais ecológicos apropriados para várias barragens (Capítulo 5); e a injecção de lamas de 
ETAR como facilitador de meteorização da rocha e consequente aumento da taxa de forma-
ção de solo (Capítulos 7 e 16).

20.6 Cenários

Um cenário é uma descrição de um futuro plausível (Alcamo, 2001). A ptMA construiu 
cenários socioecológicos para Portugal para os próximos 50 anos (Capítulo 4). Numa pri-
meira fase os cenários foram desenvolvidos em conjunto pela equipa cientí!ca e pelos uti-
lizadores e independentemente dos cenários globais do MA (MA, 2005b). Numa segunda 
fase foram associados aos cenários globais do MA e enriquecidos com dados destes e outros 
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dados para Portugal (ver Capítulo 4). Os quatro cenários são: Orquestração Global, que 
descreve um mundo com ênfase em políticas globais de desenvolvimento socioeconómico; 
Ordem a partir da Força, que se desenvolve num mundo regionalizado e fragmentado, em 
que a protecção e a segurança através de fronteiras são as principais preocupações; Mosaico 
Adaptativo, que se desenrola num mundo em que a gestão local e regional de ecossistemas 
é a preocupação dominante; Jardim Tecnológico, que se passa num mundo globalizado em 
que se desenvolve a gestão dos ecossistemas através de tecnologias que maximizem os ser-
viços dos ecossistemas. Estes cenários foram depois interpretados e adaptados de forma 
sectorial para cada categoria de ecossistema (Capítulos 6 a 14) e de forma local para cada 
estudo de caso (Capítulos 15 a 19). Foi também desenvolvida uma análise das implicações 
dos cenários para a biodiversidade (Capítulo 5).

Diferentes cenários podem ser preferidos por diferentes pessoas e em diferentes contex-
tos. No entanto, o cenário Ordem a partir da Força foi considerado o mais negativo, numa 
análise global, e os cenários Mosaico Adaptativo e Jardim Tecnológico os mais positivos 
para a biodiversidade, os serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano. Daqui ressalta 
claramente a importância da atitude proactiva em relação ao ambiente. Ilustra também o 
risco do isolacionismo, mais visível no cenário Ordem a partir da Força, associado à atitude 
reactiva da sociedade em relação às questões ambientais.

Os cenários adaptados para cada categoria de ecossistemas exploram mais detalhada-
mente aspectos relacionados com os ecossistemas em causa. Por exemplo, o Capítulo 6 
 analisa como diferentes comportamentos dos mercados a várias escalas (desde locais a 
internacionais) poderão in!uenciar as !orestas de pinheiro, de eucalipto, de sobreiro e azi-
nheira, e de carvalhos, com consequências mais negativas ou positivas para a biodiversidade 
e os serviços dos ecossistemas.

Há promotores de alterações que aparecem recorrentemente como determinantes em 
vários ecossistemas, incluindo a dinâmica dos mercados, as alterações climáticas e as migra-
ções populacionais. Aliás, de uma forma geral os cenários para cada categoria de ecossis-
tema são coerentes entre si e com os cenários nacionais. Há no entanto algumas excepções 
que re!ectem a incerteza na evolução de uma dada variável. Por exemplo, o montado recu-
pera nas narrativas nacionais do Mosaico Adaptativo e do Jardim Tecnológico (Capítulo 4) 
e também na narrativa do capítulo do montado (Capítulo 8), mas na análise dos cenários 
do capítulo da !oresta (Capítulo 6), esta recuperação é considerada difícil. É ainda de referir 
que a análise dos cenários para a Herdade da Ribeira Abaixo (Capítulo 18) é mais optimista 
em relação à área de montado para todos os cenários. Estas diferenças re!ectem a incerteza 
em relação ao futuro do mercado da cortiça e ao futuro da gestão da produção agrícola e 
pecuária no montado.

A diferentes escalas, as percepções dos promotores e das suas interacções com a biodiver-
sidade e os serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano foram diferentes. Por exemplo, 
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a biodiversidade, que no cenário nacional da Orquestração Global diminui devido às con-
sequências negativas da intensi!cação agrícola, da aposta em monoculturas "orestais e das 
alterações climáticas, recupera na Bacia do Mondego devido à correcta implementação de 
legislação ambiental comunitária relativa à protecção da qualidade da água. E, enquanto nos 
cenários nacionais, a biodiversidade tem uma recuperação mais favorável no Jardim Tecno-
lógico do que no Mosaico Adaptativo, passa-se a situação inversa em Castro Verde (Capítulo 
16). Estas observações corroboram a ideia de que os cenários globais ou nacionais, fazem 
retratos de conjunto, sintetizando e generalizando informação relativa a um mosaico de 
realidades, realidades estas que são diferentes e especí!cas (Lebel et al., 2005). É necessário 
ter em conta estas especi!cidades quando se trata de encontrar respostas para diferentes uti-
lizadores às várias escalas (Lebel et al., 2005). Mesmo a escalas semelhantes, existem varia-
ções consoante a região ou o tipo de ecossistema analisado, como ilustrado pelas tendências 
diferentes para a biodiversidade e para a produção de alimento nos cenários da Bacia do 
Mondego, Castro Verde e Sistelo (Quadro 15.11, Figura 16.5, Figura 17. 9). 

Para o Sistelo (Capítulo 17) foram elaborados inicialmente dois cenários independen-
tes dos nacionais, pela equipa cientí!ca em conjunto com os utilizadores, os quais foram 
desenvolvidos posteriormente pela equipa cientí!ca. Estes cenários foram, numa fase pos-
terior, sobrepostos com os nacionais. É interessante observar as semelhanças nos processos 
de elaboração dos cenários nacionais face aos cenários globais do MA (Capítulo 4) e de 
Sistelo face aos nacionais da ptMA (Capítulo 17). Em ambos os casos um dos dois eixos 
de incerteza está relacionado com as atitudes da sociedade em relação às questões ambien-
tais, reactiva versus proactiva, e o outro com o abandono agrícola, políticas agrícolas e a 
conectividade dos socioecossistemas, reforçando a relevância das incertezas identi!cadas a 
diferentes escalas.

20.7 Conclusões

As alterações humanas aos ecossistemas portugueses começaram há milhares de anos, pri-
meiro com a caça de grandes mamíferos, e mais tarde com a intensi!cação do uso do fogo, 
o início da pastorícia e a introdução da agricultura. As "orestas de quercíneas, que domina-
vam a paisagem de Portugal após o !m da ultima glaciação (há cerca de 10 000 anos), foram 
sendo progressivamente convertidas em zonas abertas, sendo que dois dos períodos de 
maior declínio da "oresta ocorreram com a ocupação romana e a seguir ao início da nacio-
nalidade. No !nal do século #$#, apenas cerca de 10% do território nacional era coberto por 
"oresta, e havia graves problemas de erosão nas montanhas, causando inundações das zonas 
de várzea e assoreamento dos rios. Em resposta, o Estado Português desenvolveu uma cam-
panha de "orestação com pinheiro-bravo. Simultaneamente a crescente procura de cortiça e 
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de carne levou ao aumento da área de montado de sobreiro e azinho. Assim, em meados do 
século !! a área "orestal tinha já triplicado.

Nos últimos 50 anos assistimos a alterações signi#cativas nos ecossistemas portugueses 
impulsionadas por profundas modi#cações socioeconómicas. O produto interno bruto (a 
preços constantes) aumentou mais de seis vezes enquanto que a população aumentou ape-
nas 20%, o que levou a uma convergência efectiva dos rendimentos médios dos portugueses 
com o resto da Europa. Este desenvolvimento económico contribuiu para uma diminuição 
para um terço do número de agricultores, o que levou a uma diminuição de 40% da área 
agrícola, particularmente marcada nas zonas de montanha. O abandono agrícola abriu a 
possibilidade para a expansão de áreas naturais. No entanto, a intensi#cação da agricultura 
e as arborizações monoespecí#cas de eucalipto tiveram impactos negativos na biodiversi-
dade e nos serviços de regulação de qualidade da água e de resiliência ao fogo, apesar dos 
benefícios que trouxeram em termos de manutenção dos níveis de produção de alimento e 
do aumento da produção "orestal. 

Para responder aos problemas dos ecossistemas terrestres algumas soluções são: a condu-
ção da regeneração natural em áreas agrícolas abandonadas favorecendo a evolução para "o-
resta; a conversão de parte da área de "oresta de monocultura em áreas de "oresta biodiversa 
composta por espécies nativas e prestando uma gama diversi#cada de serviços de ecossistema; 
a manutenção de alguns sistemas e práticas agrícolas tradicionais; e a integração de preocupa-
ções com os serviços dos ecossistemas nos processos de produção "orestal e agrícola, demons-
tráveis por exemplo por processos de certi#cação. O montado é um excelente exemplo de um 
sistema com uma biodiversidade elevada que fornece uma gama bastante alargada de serviços 
de ecossistema: serviços de produção (agro-pecuária e cortiça), serviços de regulação (seques-
tro de carbono, protecção do solo, regulação do ciclo hídrico) e serviços culturais (turismo, 
valor cultural da paisagem e valor de existência da biodiversidade). 

A construção de barragens para produção de energia e para o abastecimento de água 
levou à fragmentação e a alterações dos habitats dos rios portugueses, com consequências 
negativas para a fauna aquática. A biodiversidade aquática foi também afectada negativa-
mente pela introdução de espécies exóticas. A situação dos ecossistemas de águas interiores 
super#ciais foi ainda agravada com a intensi#cação agro-pecuária e com o desenvolvimento 
de indústrias que despejavam os seu e"uentes sem tratamento, estando actualmente 40% 
dos meios hídricos super#ciais num estado mau ou muito mau. Mais de metade do abasteci-
mento de água provém de aquíferos subterrâneos, com alguns casos de sobre-exploração e, 
na zonas costeiras, de intrusão salina. Os sistemas de drenagem e tratamento de águas resi-
duais têm sido uma das respostas mais e#cazes para o problema da degradação dos sistemas 
de água doce. O uso racional de fertilizantes e pesticidas, a restauração de áreas húmidas 
como sapais e pauis, e uma aproximação do regime de caudais das barragens aos regimes 
naturais são também opções de resposta importantes.
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No oceano e na costa, uma grande parte dos stocks estão em situação de sobrepesca. 
A redução da produção de pesca dos ecossistemas marinhos tem sido ligeiramente atenu-
ada pelo aumento da produção de aquacultura. A expansão do diminuto sistema nacio-
nal de áreas protegidas marinhas, a diminuição do esforço de pesca, e a utilização de prá-
ticas menos danosas são essenciais para melhorar a situação da biodiversidade marinha.  
Os ecossistemas costeiros têm sofrido um impacto crescente com a litoralização da popu-
lação portuguesa e é aparente a necessidade de desenvolver uma gestão costeira integrada 
que considere não só a pressão urbanística e turística mas também as interligações entre os 
ecossistemas terrestres, de águas interiores, e marinhos.

Os ecossistemas das ilhas oceânicas estão ameaçados pelas espécies de !ora e fauna inva-
soras e pela intensi"cação da produção agro-pecuária, esta última com consequências nega-
tivas sobre os recursos hídricos. Um futuro mais sustentável para estes ecossistemas deverá 
passar pelo desenvolvimento da produção animal em regime extensivo e pela aposta no 
turismo de natureza.

Podemos concluir que, de forma semelhante ao que foi encontrado pela avaliação global 
do MA, temos obtido alguns ganhos de produtividade nos serviços de produção à custa da 
degradação de serviços de regulação, culturais e de suporte, pondo em causa a sustentabi-
lidade a médio prazo daqueles ganhos. Isto acontece porque normalmente os processos de 
decisão que levam a optar por um dado uso do solo consideram apenas o valor económico 
de mercado dos serviços de produção dos ecossistemas, como a produção de alimento e de 
madeira. No entanto o valor económico dos serviços de regulação e dos serviços culturais é 
também elevado. Considere-se por exemplo a produção de cortiça, o produto mais valioso do 
montado, rondando os 400 #/ha/ano (não considerando custos de extracção), ou o caso do 
eucalipto, com um rendimento de cerca de 600 #/ha/ano (não considerando custos de plan-
tação, manutenção e corte). Em comparação considere-se os seguintes valores de serviços de 
regulação e culturais: o valor da protecção do solo foi estimado no caso de Castro Verde como 
podendo atingir 90 #/ha/ano; o valor da paisagem cultural e da protecção da biodiversidade 
foi estimado também para Castro Verde na ordem dos 450 #/ha/ano; o valor do sequestro de 
carbono (considerando um preço de 5 #/t) pode atingir 25 #/ha/ano no montado e 125 #/ha/ 
/ano num pinhal. Para alem destes impactos económicos há outros aspectos essenciais para 
o bem-estar humano que estão dependentes dos serviços de regulação, como por exemplo 
a segurança e a saúde.

As duas principais incertezas identi"cadas pelo MA na evolução dos sistemas sócioeco-
lógicos nos próximos 50 anos são o grau de globalização e a atitude da sociedade em relação 
aos problemas ambientais. Um cenário de uma politica de isolacionismo e de uma sociedade 
que ignore os problemas ambientais tem riscos económicos e ecológicos elevados para Por-
tugal, que "caria ainda mais afastado em termos de nível de desenvolvimento do resto da 
UE. Já os cenários em que a sociedade tem um atitude proactiva na gestão dos ecossistemas 
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numa abordagem que assegure a manutenção da biodiversidade e do bom funcionamento 
dos serviços dos ecossistemas tenderão a assegurar um desenvolvimento mais sustentável, 
e que no caso de um mundo globalizado estará associado também a um desenvolvimento 
económico forte com convergência com a UE, enquanto que um mundo que valorize a 
gestão local dos ecossistemas dará origem a um futuro rico em termos da manutenção dos 
saberes e tradições locais.
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