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Tal implica custos crescentes do trabalho na agricultura, quer custos da mão-de-obra assa-
lariada, no caso de empresas agrícolas, quer custos de oportunidade, para agricultores por 
conta própria. Ao mesmo tempo, a entrada no Mercado Comum e as reformas nos acordos 
de comércio mundiais levaram a um decréscimo nos preços agrícolas, só parcialmente com-
pensado pela introdução ou aumento de subsídios. 

 A escolha entre as duas é essencialmente controlada 
pelas características dos factores de produção à partida (trabalho e terra, compreendendo 
esta a área da exploração agrícola, a qualidade do solo e a disponibilidade de água) e pela 
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capacidade !nanceira do agricultor. A escolha pela intensi!cação tende a aumentar com a 
diminuição da dimensão das propriedades e com o aumento da quali!cação do trabalho, da 
qualidade do solo, da disponibilidade de água e da capacidade !nanceira. Na ausência de 
níveis adequados destes factores, irá ocorrer extensi!cação. A extensi!cação pode signi!-
car uma transição de agricultura para produção animal extensiva, mas também "orestação. 
Caso a extensi!cação também não seja possível, nomeadamente devido à falta de dimensão 
das explorações agrícolas, ocorre o abandono agrícola.

Tal ocorre nas zonas do interior do país, 
para manter o ecossistema numa etapa inicial da sucessão ecológica, dominada por espécies 
herbáceas. Este é um factor que certamente contribui para o aumento das ignições de fogos.

Contudo, este risco é muito mais elevado quando não existe gestão activa da "oresta 
ou em sistemas de "oresta de produção caracterizada pela associação com matos piró!tos, 
como é o caso do pinheiro bravo. Os fogos "orestais promovem a erosão do solo, o que reduz 
a produtividade da "oresta na área ardida (e reduz a qualidade das águas super!ciais).

 O aumento nos custos do trabalho torna 
economicamente inviável o corte de mato para a cama do gado, eliminando um dos factores 
tradicionais de controlo dos matos. Todos estes efeitos criam condições para o desenvol-
vimento de ciclos de fogo frequentes e severos, especialmente quando são criadas grandes 
áreas contínuas de material combustível. 

A maior importância dos sectores industriais e dos 
serviços também aumenta a atractividade das áreas urbanas. A ine!cácia dos mecanismos 
de ordenamento do território em Portugal leva à inexistência de um controlo adequado da 
consequente pressão de urbanização. 

 Pelo contrário, mantém-se a tendência do carácter privado da 
iniciativa da urbanização que a Administração não faz mais do que sancionar. Os mecanis-
mos de localização correcta da edi!cação, embora estejam contidos na lei (municipalização 
do solo através de aquisição, permutas, etc.) não são accionados e a Administração continua 
a reboque da iniciativa privada que, por sua vez, depende do mercado livre de terrenos.  
O sistema de planeamento ainda não inclui uma visão integrada, aos vários níveis espaciais, 
pelo que as infraestruturas não servem essa visão, desenvolvendo-se como consequência do 
processo de urbanização, ao invés de o anteciparem para melhor o servirem.
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minoritária, em parte pela ausência de formação ecológica em muitas das disciplinas interve-
nientes no ordenamento do território. A área verde por habitante, que deveria salvaguardar os 
solos de melhor qualidade, e outros serviços de ecossistema, em especial nas zonas urbanas, 
apresenta dos valores mais baixos da Europa, em especial nas duas grandes metrópoles de 
Lisboa e Porto, mas também nas zonas litorais. As normas relativas à necessidade de integrar 
as zonas de cheia, os solos de melhor qualidade e outros recursos para implantação de estru-
turas verdes urbanas e em especial a Estrutura Ecológica Urbana, deveriam contribuir para o 
estabelecimento de um continuum naturale, mas não são seguidas, na maior parte dos casos.

 (por 
exemplo, auto-estradas). A importância do sector da construção civil revela-se também na 
abordagem tradicional ao turismo, baseada na construção, com a exploração intensa de áreas 
costeiras, reduzindo a sua atractividade paisagística e ambiental, precisamente a base do seu 
valor turístico. Cria-se, assim, uma espiral descendente, onde o decrescente valor acrescentado 
por turista leva a um aumento no número de turistas, e a permanente «colonização» de novos 
locais para turismo, no que pode ser descrito como turismo de slash and burn.

Não é claro que isto seja verdade em geral e, em qualquer 
caso, estas atitudes mais favoráveis podem ser compensadas pela acrescida pressão ambien-
tal de uma economia maior. No caso de Portugal, ainda não é possível um veredicto sobre o 
saldo destes efeitos. No entanto, para a UE como um todo, tem-se veri!cado em geral que o 
aumento de bem-estar económico leva a uma crescente consciencialização ambiental. Isto 
re"ecte-se em legislação ambiental cada vez mais exigente, que tem que ser adoptada por 
Portugal (nalguns casos, baseada em situações médias da UE, e portanto inadequada para 
a situação especí!ca de Portugal). Actualmente, embora a legislação ambiental tenha a sua 
origem principalmente ao nível da UE, a sua aplicação e controlo é levada a cabo a nível 
nacional. Este é de!ciente em Portugal, e não existe su!ciente pressão dos cidadãos nacio-
nais, devido à insu!ciente consciencialização ambiental.

3.1. Introdução

O quadro conceptual do Millennium Ecosystem Assessment (MA) de!ne promotor de alte-
rações como qualquer factor natural ou antropogénico que directa ou indirectamente cause 
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uma alteração num ecossistema (ver Capítulo 1). Esta é também a de!nição utilizada na 
ptMA. 

Um promotor directo in"uencia directamente processos dos ecossistemas e pode, por-
tanto, ser identi!cado e medido com graus variáveis de precisão. Os promotores indirec-
tos actuam de uma forma mais difusa, à distância, frequentemente alterando um ou mais 
promotores directos. Os promotores de alteração indirectos são primordialmente demo-
grá!cos, económicos, sociopolíticos, cientí!cos e tecnológicos, ou culturais e religiosos; os 
promotores directos são primordialmente físicos, químicos e biológicos. 

De acordo com o quadro conceptual do MA, os promotores endógenos são aqueles que 
estão sob o controlo directo de um decisor a um certo nível, enquanto os promotores exó-
genos não estão. A escala de um promotor descreve a extensão (no espaço) e a duração (no 
tempo) típicas, relativamente às quais tem impacte. A velocidade de um promotor é uma 
medida da taxa a que ele se altera.

Para avaliar promotores é importante ter, simultaneamente, contributos da equipa cien-
tí!ca e dos utilizadores. Os utilizadores podem dar contributos signi!cativos relativamente 
a quais são os promotores mais importantes dado que, em alguns casos, controlam as polí-
ticas e as decisões que afectam esses mesmos promotores.

Na ptMA, os promotores de alterações foram obtidos de três formas: (1) aplicação de juízo 
de especialista nas reuniões de trabalho da equipa cientí!ca com os utilizadores; (2) relatório 
de necessidades de informação e opções de gestão dos utilizadores; (3) revisão da literatura 
pela equipa cientí!ca. O Quadro 3.1 apresenta a síntese dos resultados dos passos (1) e (2).

 Promotores de alterações considerados prioritários pelos utilizadores. Fonte: Pereira et al., 2003.

consumo

CONFAGRI X X X X
ICN X X X X
MOPTH X X X X
MADRP X
LPN X X X X X X
CELPA X X X X
INAG X X X X X
EXTENSITY X
PNPG X X
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Nas reuniões de trabalho foi pedido aos participantes que identi!cassem os promotores 
e os ordenassem por ordem de importância. O resultado !nal desta avaliação está apresen-
tado no Quadro 3.2, o qual apresenta apenas os promotores considerados mais importantes. 
A maioria dos promotores são indirectos. O único promotor cuja velocidade foi conside-
rada rápida é o fogo. Quase todos os promotores actuam à escala nacional.

 Promotores de alterações nos ecossistemas mais importantes em Portugal. Abreviaturas:  
Ex – Exógeno; En – Endógeno; D – Directo; I – Indirecto; N – escala nacional; UE – escala da União Europeia;  
Imp. – importância, de 1 (mais alto) a 3 (mais baixo). Fonte: Pereira et al., 2004.

Promotor

Regime de fogo Ex/En D N Rápido 1
Estrutura de propriedade En I N Lento 2
Alterações do uso do solo En D N Médio 1
Turismo Ex/En I N Médio 2
Espécies exóticas En D N Médio 3
Crescimento económico Ex/En I N Médio 1
Distribuição da população e migrações Ex/En I N Médio 2
Legislação e attitudes ambientais Ex/En I N/EU Médio-Lento 2
Política Agrícola Comum e Mercados Globais Ex I EU Médio 1

De uma forma geral os itens abordados neste capítulo, assim como as relações entre 
os mesmos, encontram-se sistematizados na Figura 3.1. O presente capítulo organiza-se 
em torno deste esquema conceptual, devendo ser lido tomando em conta a informação de 
enquadramento biofísico e demográ!co apresentada nos anexos.

 Ilustração das interacções entre promotores.
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3.2. Crescimento Económico
O comportamento da economia portuguesa na década de 60 foi ditado por vários factores, 
entre os quais devem salientar-se a emigração, a urbanização, a liberalização de mercados, 
assim como a maior abertura ao exterior resultante da adesão à EFTA (European Free Trade 
Association), o incremento simultâneo do comércio internacional em geral, resultante dos 
acordos do GATT (General Agreement on Tari!s and Trade), e a política industrial de subs-
tituição de importações. 

O consequente crescimento económico, nos anos 60, e depois da integração de Portugal 
na União Europeia (UE), nos anos 80 e 90 (Figura 3.2), criou uma atractividade crescente 
para as actividades nos sectores industrial e de serviços.
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A integração de Portugal na UE provocou o crescimento económico por duas razões: o 
aumento das possibilidades de exportação, devido à abertura dos mercados (associado a um 
aumento da produção de sectores de mão-de-obra intensivos, com investimento na capaci-
dade produtiva frequentemente associado ao investimento directo estrangeiro); os apoios ao 
investimento proporcionados pela UE.
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3.3 Alterações nos Usos dos Solos Agro-Florestais

3.3.1 Políticas Comunitárias

É habitualmente referido que a introdução da Política Agrícola Comum (PAC) da UE em 
Portugal, nos !nais da década de 1980, levou a alterações signi!cativas na agricultura por-
tuguesa, tais como ajustamento estrutural, modernização e intensi!cação.

Depois desta data, a própria PAC sofreu alterações signi!cativas. Por um lado, deu-se uma 
importância crescente às questões ambientais, com a criação das Medidas Agro-Ambientais 
(no quadro do Programa de Desenvolvimento Rural) e mais recentemente com a implemen-
tação do cumprimento cruzado (o acesso ao pagamento único, descrito de seguida, requer o 
cumprimento de uma série de obrigações ambientais). Por outro lado, a transição do apoio 
à produção para o apoio ao rendimento, culminando com o pagamento único, baseado na 
utilização histórica da terra pelo agricultor e independente da utilização actual.

Ao mesmo tempo, e de um modo geral, a entrada no Mercado Comum e a globaliza-
ção dos mercados de produtos agrícolas e "orestais, associadas a acordos internacionais 
de comércio (tornando os preços internos da UE mais próximos dos preços dos merca-
dos mundiais e assim reduzindo os preços para os produtos agrícolas), reduzem as receitas 
de produtos agrícolas e "orestais, redução essa só parcialmente compensada por subsídios 
(Avillez et al., 2004). Em 1986-1994, o preço real, no produtor, do total dos produtos agrí-
colas, diminuiu 28% e os subsídios directos aumentaram 480,4%1; o efeito conjunto foi uma 
redução de 24% nas receitas dos agricultores (Avillez et al., 2004). Note-se que, a nível regio-
nal, este padrão nem sempre se veri!ca. Por exemplo, no caso da freguesia do Sistelo, o efeito 
líquido da entrada na UE foi aparentemente positivo (Pereira et al., este volume).

O crescimento económico signi!ca também o aumento nos custos do trabalho na agri-
cultura, quer trabalho assalariado, para as empresas agrícolas, quer custos de oportunidade, 
para a agricultura familiar. 

3.3.2 Condições Económicas, Emprego e Demogra!a Agrícolas

Note-se, por outro lado, que não existiu um efeito de perda de competitividade devido 
a aumentos nos custos dos bens intermédios. Este efeito é medido através das chamadas 
razões de troca, entendidas como o quociente entre o índice de preços dos produtos agríco-
las e o índice de preços dos meios de produção utilizados (Soares, 2005). Tal como se pode 

1  Um valor muito alto porque, antes da integração na UE, os subsídios directos eram muito baixos (Avillez et al., 
2004).
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observar na Figura 3.3, e contrariamente ao que é a!rmado por Soares (2005), estas relações 
de troca têm-se mantido aproximadamente constantes.
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 Evolução das razões de troca dos produtos agrícolas, 1983-2000. 1985 = 100. Fonte: Soares, 2005.

Como se vê pela Figura 3.4, existe uma tendência geral de diminuição do emprego no 
sector agrícola. Esta tendência é interrompida por períodos de estabilidade, em meados da 
década de 70, em meados da década de 80 e em meados da década de 90. Estes períodos 
correspondem a períodos de crise económica. No entanto, Alves et al. (2003) apresentam 
explicações alternativas:

portugueses do ultramar, em que muitos, na ausência de outras oportunidades de trabalho, 
iniciaram uma actividade agrícola, normalmente de subsistência;
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-
sequência da atribuição de ajudas muito atractivas aos jovens que pretendiam iniciar a sua 
actividade agrícola, a partir da entrada na CEE, em 1986.

Por outro lado, a Figura 3.5 diferencia-nos dois grandes períodos na relação entre PIB 
per capita e emprego no sector agrícola. Até um PIB per capita de cerca de 560, atingido em 
1986 (a data da adesão à CEE), a taxa de diminuição do emprego no sector agrícola, em 
função do PIB, é muito superior àquela que ocorre depois dessa data. A hipótese que se pode 
colocar para explicar este fenómeno é que a diminuição do emprego do sector agrícola se 
deve ao abandono dos trabalhadores mais jovens (ou estes trabalhadores mais jovens não 
chegam a ingressar no trabalho no sector agrícola). Na origem deste fenómeno pode estar a 
migração de população entre 1960 e 1974 para território estrangeiro. A partir de meados da 
década de 80, a população agrícola vai envelhecendo progressivamente, e portanto a taxa de 
abandono passa a ser menor (e essencialmente igual à taxa de mortalidade). Nas décadas de 
80 e 90, as taxas de mortalidade para o conjunto da população foram da ordem de 1%. Esta 
taxa claramente subestima a mortalidade de uma população com uma estrutura etária enve-
lhecida. Entre 1986 e 1995, o emprego no sector agrícola diminuiu 13%, o que corresponde 
a uma taxa anual de diminuição de 1,4%.
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De acordo com Alves et al. (2003), na década de 90, o envelhecimento dos agricultores 
agravou-se, atingindo uma expressão sem paralelo em qualquer dos restantes países da 
União Europeia. A maioria dos jovens agricultores, instalados na década anterior, aban-
donaram a actividade, por inviabilidade das explorações, ausência de apoio técnico e!caz 
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ou porque foram aliciados por salários atractivos num sector terciário em grande cresci-
mento.

A situação presente é descrita pelos seguintes indicadores (Alves et al., 2003):

as pequenas explorações;

signi!cativamente (145 mil ha, ou 3,72%). Contudo, aumentou consideravelmente a 
área de pastagens pobres, o que pressupõe a extensi!cação ou abandono de vastas áreas 
do território. A SAU aumentou nas regiões onde a estrutura agrária é predominante-
mente constituída por médias e grandes explorações e reduziu-se nas regiões caracte-
rizadas por minifúndio.

3.3.3. Estrutura da Propriedade e Capital Humano

O regime da propriedade e a estrutura das explorações agrícolas é um problema a norte do 
Tejo, associado a propriedades rurais muito pequenas, com proprietários que dispõem de 
pequenas parcelas dispersas. A dimensão e regime de propriedade no Norte e no Centro do 
território, o elevado número de proprietários (muitas vezes desconhecidos) e a ausência de 
cadastro, têm repercussões negativas ao nível da gestão "orestal, em particular da gestão de 
combustíveis, e da capacidade de responsabilização do proprietário (ISA, 2005).

Apesar da migração para áreas urbanas, a área média das explorações não aumentou 
su!cientemente (de 6 ha para 9 ha, ainda longe da área média de 26 ha em França ou 70 
ha no Reino Unido). A propriedade "orestal, de pequena dimensão, permanece sem ges-
tão activa. O aumento lento na área das explorações agrícolas e "orestais limita um factor 
essencial na viabilidade destas actividades: as economias de escala. Adicionalmente, os agri-
cultores têm baixas quali!cações e baixa capacidade de inovação, quando comparado com 
a média europeia (ISA, 2005).

3.3.4. Efeitos da Necessidade de Manutenção da Viabilidade Económica

A manutenção da viabilidade económica requer um aumento na produtividade do trabalho 
através de (1) extensi!cação, isto é, substituição do trabalho por terra, ou (2) intensi!cação, 
isto é, substituição do trabalho por capital !xo (máquinas, infra-estruturas) e consumos inter-

Ecossistemas.indd   66 09-12-2009   16:27:22



3. Promotores de alterações nos ecossistemas 67

médios (água, fertilizantes, material genético melhorado). A escolha entre os dois é essencial-
mente controlada pelas características dos factores de produção à partida (trabalho e terra, 
compreendendo esta a área da exploração agrícola, a qualidade do solo e a disponibilidade 
de água). A escolha pela intensi!cação tende a aumentar com a diminuição da dimensão das 
propriedades e com o aumento da quali!cação do trabalho, da qualidade do solo, da disponi-
bilidade de água e capacidade !nanceira. Na ausência de níveis adequados destes factores, a 
intensi!cação não se apresenta economicamente viável. Caso a extensi!cação não seja possí-
vel, devido à dimensão da exploração agrícola, assiste-se ao abandono agrícola. 

A intensi!cação leva a um aumento do consumo de água e do risco de poluição. Contudo, 
existem excepções, como sistemas de pastagens semeadas biodiversas, que conjugam aumen-
tos de encabeçamento com benefícios ambientais, obtidos principalmente a partir do aumento 
da matéria orgânica do solo (Teixeira et al., 2008). A extensi!cação pode signi!car uma tran-
sição de culturas anuais para pastagens, mas também "orestação ou simplesmente abandono.

3.3.5 Intensi!cação

Tal como se passou na agricultura praticada no Norte da Europa, as alterações tecnológicas tra-
duziram-se num modelo de produção apelidado de químico-mecânico: uso crescente de pro-
dutos químicos, nomeadamente !tofármacos, herbicidas e adubos químicos, motomecanização 
das operações culturais e progressos no melhoramento animal e vegetal (Fernandes, 2005). 

A produtividade teve uma tendência geral de aumento ao longo do século ## (Figura 3.6), 
com uma subida muito acentuada durante a Campanha do Trigo (1931-1935), rapidamente 
voltando aos níveis anteriores, devido ao esgotamento dos solos. Começa a subir outra vez a 
partir da década de 50, com uma subida constante até à década de 90, com uma interrupção 
no período da revolução democrática.
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3.3.6. Florestação

Um tipo especial de transição está relacionado com plantações !orestais com espécies de 
crescimento rápido (eucalipto e também pinheiro). É extensi"cação no sentido de ser uma 
!oresta e de reduzir as necessidades de mão-de-obra por unidade de área; é intensi"cação 
no sentido de aumentar a produtividade económica por unidade de área.

A partir da entrada na CEE, parte da !orestação passou a estar inserida nas medidas de 
!orestação dos terrenos agrícolas, promovidas pelo regulamento 2080. Em seis anos permi-
tiu !orestar cerca de 166 400 ha, o que corresponde a um acréscimo de mais de 5% da área 
!orestal existente em 1995 (Alves et al., 2003). Este crescimento deveu-se, essencialmente, 
à substituição dos sistemas culturais de cereais de sequeiro e pastagens e à ocupação de 
pousios de natureza agrícola, que no seu todo representam 86% dos usos substituídos pela 
!oresta (Alves et al., 2003) (ver Figura 3.7). O sobreiro foi a espécie que mais se expandiu, 
originando cerca de 71 000 ha de novos povoamentos, seguindo-se o pinheiro manso e a 
azinheira (compreendendo estas três espécies um total de 78% da área !orestada).
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 Alterações do uso do solo em Portugal no período 1870-2000 (1000 ha). Chama-se a atenção para 
as alterações das de"nições das classes de ocupação do solo, especialmente entre 1874 e 1902. Fonte: Mendes, 
2002.

Globalmente (incluindo a !orestação em terrenos agrícolas e a restante !orestação), entre 
1981 e 2003, o País investiu fortemente na arborização, tendo subvencionado publicamente 
a constituição de perto de 460 000 ha de novos povoamentos, a uma média aproximada de 
20 000 ha por ano.
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3.3.7. Abandono Agrícola e Rural

Devido ao nexo de causalidade apresentado acima, nos inícios da década de 1970 já era visí-
vel o abandono de áreas signi!cativas do território, designadamente nas regiões de minifún-
dio, sendo que a superfície semeada anualmente no Continente já baixara 23% relativamente 
a 1960/64, tendo atingido 45% em 1985/88 relativamente a 1960/64 (Fernandes, 2005).

As zonas de risco elevado de abandono são predominantemente constituídas por explo-
rações de muito pequena e pequena dimensão, ou seja, a pequena agricultura, a qual persiste 
no !m do século como a mais determinante em termos de emprego (Fernandes, 2005).

A baixa produtividade do trabalho agrícola é considerado, por Alves et al. (2003), uma 
das principais causas do abandono agrícola nestas explorações. Tal é particularmente visível 
nas regiões de montanha, nas quais os handicaps naturais, designadamente a topogra!a, 
associados à pequena dimensão das explorações e à baixa produtividade dos solos, determi-
nam uma reduzida produtividade do trabalho.

A !m de melhor se entender a dinâmica subjacente ao êxodo das populações de certos 
locais, GPPAA (2004) salienta a existência, para um dado concelho, de alternativas à agri-
cultura, um elemento que acentua a saída da actividade agrícola nesse concelho. No caso da 
não existência dessas alternativas, a saída da actividade agrícola, embora em menor escala, 
dá-se pela mudança de local de residência.

É importante distinguir entre abandono agrícola como alteração do uso do solo e aban-
dono agrícola como diminuição do nível de emprego na actividade agrícola. Como vimos 
acima, este último tem uma tendência de longo prazo, e que di!cilmente poderá ser alterado.

De acordo com Alves et al. (2003), o relatório «Farming at the Margins – Abandonment 
or Redeployment of Agricultural Land in Europe», do Institute for European Environmental 
Policy, escolhe os indicadores de abandono agrícola apresentados de seguida. 

por unidade de trabalho agrícola familiar.
standard por ha; a SAU por 

exploração; a percentagem dos produtores agrícolas com idade superior a 55 anos.

3.4. Urbanização, Infra-estruturas e Turismo

3.4.1. Urbanização

Considerando que o maior crescimento urbano se deu a partir dos anos 30, vale a pena 
tentar perceber as causas que levaram ao desordenamento actual da paisagem. De facto, 
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a paisagem é o re!exo da aplicação directa ou indirecta das políticas geradas por planos e 
normativas.

Para além dos planos pombalinos, do Plano Geral de Melhoramentos das Cidades e Vilas 
do Reino (DL 31 de Dezembro de 1864 - MOPCI), obrigatório só para Lisboa e Porto, e do 
Plano de Lisboa de Ressano Garcia, que ainda revelam a importância da rua como ponto de 
partida para o desenvolvimento da edi"cação, importa analisar a política de planeamento, 
sobretudo a partir do Estado Novo (anos 30), pois foi a partir daí que se formou a cidade 
modernista até à situação actual.

O Plano Geral de Urbanização (DL nº 24802 de 1934) instituído por Duarte Pacheco foi 
inspirado nos planos de embelezamento das cidades francesas e era ainda retrógrado rela-
tivamente aos princípios que informavam a cidade modernista. Era obrigatório para todas 
as localidades com mais de 2.500 habitantes e atribuía aos municípios a competência da sua 
elaboração. 

Os Planos Gerais de Urbanização e Extensão (DL nº 33 921 de 5 de Setembro de 1944) 
reformulam os Planos Gerais de Urbanização de 1934, acrescentando-lhes as áreas rurais 
envolventes dos aglomerados, revelando assim uma nova preocupação de integração destes 
na paisagem.

O Plano Director de Lisboa, aprovado em 1948, introduz uma nova sensibilidade 
ambiental, ao incluir os princípios higienistas da necessidade de vegetação e de sol na 
cidade, com uma espacialidade originada na cidade-jardim e na sua evolução, através de 
estruturas concêntricas e radiais. A metodologia de De Gröer, no entanto, já regulamen-
tava o uso do solo pelo estabelecimento do zonamento monofuncional modernista (Lobo, 
1995)

Durante o período em que Duarte Pacheco teve responsabilidades ao nível da Câmara 
Municipal de Lisboa e do Ministério das Obras Públicas, o Estado iniciou uma política 
de urbanização, através dos Planos de Urbanização e dedicou-se, para além das grandes 
Obras Públicas que incidiram sobretudo em infra-estruturas e equipamentos, à constru-
ção de habitação social. Entre 1933 e 1948 foram construídas 6000 casas económicas pelo 
Estado (3500 em Lisboa, 1500 no Porto). O Plano do Sítio de Alvalade, iniciado em 1945, 
no entanto, para além da habitação de renda moderada, inclui também habitação de renda 
livre com o objectivo de obter uma miscigenação social. 

Após a morte de Duarte Pacheco (1943), os Planos de Urbanização foram in!uenciados 
pela escola francesa de Auzelle, o que signi"cava um papel preponderante dado à arquitec-
tura civil e um dé"ce de contribuições interdisciplinares. No entanto, a partir daqui, tam-
bém como consequência do baby-boom do pós-2.ª Guerra, o processo de urbanização em 
Portugal começa a in!ectir no sentido da redução do controlo exercido pela Administração, 
através dos Planos de Urbanização. É criado o Ante-Plano de Urbanização (DL n.º 35 931 
de 4 de Novembro de 1946) que não está sujeito à aprovação pelo Governo, centralizando na 
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Direcção Geral dos Serviços de Urbanização a competência do licenciamento urbanístico. 
Como consequência desta !gura de Plano, o sistema de planeamento instituído por Duarte 
Pacheco perdeu a sua e!cácia. A Administração começou a perder a iniciativa e a remeter- 
-se ao papel de licenciadora da actividade dos particulares, arbritrariamente, pois, de todos 
os Planos de Urbanização realizados ao longo de quase 40 anos (entre 1944 e 1971), só dois 
foram aprovados, o que signi!ca que não existiam planos plenamente e!cazes para orientar 
o licenciamento.

Nas décadas de 50 e 60, o Estado constrói habitação social ou comparticipada (Olivais- 
-Sul e Norte, Chelas) e apoia a construção de habitação nos aglomerados rurais (Lei 2092 de 
1958) mas praticamente entrega à iniciativa privada a construção de habitação destinada ao 
mercado livre. O DL n.º 46 673 de 29 de Novembro de 1965 vem consubstanciar a demissão 
da Administração na condução do processo de urbanização, ao criar o Regime de loteamen-
tos urbanos, promovidos por particulares que passam a estar dependentes do licenciamento 
pelos municípios e pela Direcção Geral dos Serviços de Urbanização.

Quando Marcelo Caetano toma o poder, num colóquio realizado sobre Política de Habi-
tação, conclui-se que a situação era a seguinte:

As reformas marcelistas tiveram uma componente institucional (criação do Fundo de 
Fomento da Habitação (1969) e implementação dos Planos Integrados de Habitação Social, 
criação da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (1971) e reestruturação da Direcção 
Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU).

A componente legislativa é marcada por uma Lei de Solos (DL 567/70) que permite a 
expropriação sistemática e a expropriação por utilidade pública; pelo DL n.º 560 de 1971 que 
revoga os Planos de 1944 e de 1946 e repõe algumas características do Plano Geral de Urbani-
zação de Duarte Pacheco, mas retira aos Municípios a possibilidade de planeamento das áreas 
rurais adjacentes, o que representa um retrocesso na abrangência com que o planeamento 
urbanístico é encarado; por um reforço do apoio à promoção de urbanização pelos particu-
lares, através do (DL n.º 289/73 de 6 de Junho) que determina que as Câmaras Municipais 
só poderão indeferir os pedidos de loteamentos e os pedidos de aprovação dos projectos das 
obras de urbanização, com determinados fundamentos; com a Portaria n.º 678/73 de 9 de 
Outubro que de!ne as áreas mínimas a ceder às Câmaras Municipais e ainda com a instituição 
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do Deferimento Tácito que ainda hoje compromete a utilização legal do território por motivos 
inconfessados pelas autarquias.

A «urbanização» promovida pelos loteamentos privados, não resultava de qualquer pla-
neamento mas sim da disponibilidade de solos, obtidos no mercado livre, pelos promotores, 
o que originava a máxima densidade de construção possível e um mínimo de equipamentos 
colectivos ou de qualidade do espaço público e espaços verdes.

Desde o século !"! que, sempre que o emprego na cidade atraía a população rural, a 
construção clandestina tinha-se manifestado sob a forma de habitações trogloditas (furnas), 
bairros de lata (Casal Ventoso) ou ilhas (Porto), mas neste período assumiu proporções 
inimagináveis. Desde 1936-40 que o Código Administrativo proibia aos particulares o frac-
cionamento para construção e remetia essa competência para as Câmaras Municipais. Ou 
seja, o direito de propriedade não inclui o direito de edi#cação e este último depende de 
licenciamento do Estado a um nível que variou do Central ao Local, conforme a legislação 
o determinava.

Os loteamentos clandestinos, em muitos casos recorreram (e ainda recorrem) ao processo 
que #cou denominado por «quintinhas» e que constituía um atropelo à lei, na medida em 
que usava um critério de racionalização da exploração agrária para a promoção de urbani-
zação. Com efeito, o DL 2116 de 1962 de#ne a unidade mínima de parcelização da proprie-
dade rústica, com o objectivo de evitar a redução da dimensão da propriedade até valores 
inviáveis, do ponto de vista da produção agrária. A unidade mínima é de#nida por distrito 
e em função da natureza da exploração (regadio ou sequeiro). O valor mais generalizado, 
no país, é o de 5000 m2 em condições de sequeiro. Com o pressuposto de que cada parcela 
de 5000 m2 pode ser considerada uma exploração agrícola, o agricultor poderá aí construir 
a sua habitação. Deste modo se procedeu ao loteamento de milhares de hectares. O DL 289 
de 1973 instituiu a nulidade das operações de loteamentos e de quaisquer negócios jurídicos 
sobre lotes sem alvará, impedindo o registo de propriedade, constituindo assim uma pri-
meira tentativa para impedir os loteamentos clandestinos.

À data do 25 de Abril (1974) que marca uma mudança signi#cativa de ciclo, em termos 
das «maneiras de fazer», Portugal re$ectia o resultado de uma política liberal e centrali-
zada, em que a iniciativa privada promovia a urbanização (à excepção da habitação social), 
balizada por uma Administração Central que decidia sem ter por base um planeamento 
legalmente e#caz.  

O problema dos loteamentos clandestinos era gravíssimo, pois a sua legalização impli-
cava o pagamento, por parte das autarquias, de metade do custo das infra-estruturas, o que 
era incomportável para a maioria das mesmas.

A falta de autoridade do Estado, no período que se seguiu à revolução do 25 de 
Abril, e o retorno de gente das ex-colónias provocaram novas carências de habitação e 
de emprego.
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Com uma nova orientação de descentralização, o Governo faz uma importante reforma 
institucional, entregando às autarquias locais muitas das competências que, até então, eram 
exercidas pela Administração Central, nomeadamente no domínio do licenciamento urba-
nístico.

A reforma legislativa incluiu uma nova Lei de Solos (Urbanos) (DL 794/76) que revoga 
parte do DL 560/70 de 24 de Novembro. Esta Lei de Solos, que estabelece a abolição da expro-
priação sistemática, mantendo a de utilidade pública, admite um princípio que já vigorava 
na maior parte da Europa – a melhor maneira da Administração ter sucesso na orientação 
da expansão urbana para as áreas com melhor aptidão para tal, é através da municipalização 
da propriedade do solo, recorrendo aos instrumentos da aquisição, permuta ou expropriação 
por utilidade pública. Este princípio ainda hoje não é aplicado, à excepção de casos isolados 
e pouco representativos. Por isto mesmo, o DL 152/82 de 3 de Maio, constatando a falta de 
terrenos para expansões urbanas em locais adequados, submete o direito de propriedade 
privada a regras destinadas a propiciar o aumento da oferta de terrenos a preços não espe-
culativos, sem passar pela municipalização dos terrenos; obriga à constituição de Áreas de 
Desenvolvimento Prioritário (ADUP) nos concelhos com mais de 30 000 habitantes e de 
Áreas de Construção Prioritária (ACP) nas aglomerações com mais de 2500 habitantes. Este 
diploma representa um retrocesso na capacidade que a Administração tem de tomar posse 
de terrenos com aptidão à edi!cação, invocando o desejo de não «ofender o direito de pro-
priedade privada». No entanto, nem assim foram constituídas reservas de solo urbanizável, 
mantendo-se a liderança pelos particulares, em localizações determinadas pela propriedade 
do terreno e não pela sua adequação à implantação de edi!cação.

Em termos de planeamento dá-se um salto qualitativo importante, pois inicia-se o desen-
volvimento de um sistema que tem vindo a consolidar-se, até à data, com avanços e recuos 
conceptuais. 

Extrapolando os anteriores Planos de Urbanização para um território mais vasto, inicial-
mente a nível concelhio, são criados os Planos Directores Municipais (DL n.º 208/82) e res-
pectiva regulamentação (Portaria 989/82 - conteúdo técnico e Decreto Regulamentar 91/82 
- processo). Este Plano incidia sobre toda a área do município, pelo que não era um mero 
Plano de Urbanização, mas sim um plano programático que previa estimativas de custos (a 
integrar no orçamento municipal), previa a participação das populações, era aprovado pela 
Assembleia Municipal e apenas Rati!cado pela Administração Central.

Tinha-se iniciado uma nova era de gestão democrática do território. No entanto, sur-
giram as di!culdades inerentes: exigia composição técnica diversi!cada; não estabelecia a 
ligação a orientações de nível Regional ou Nacional e não estava relacionado com os Planos 
de Urbanização ou os Planos de Pormenor. Estas di!culdades re"ectiram-se no balanço da 
execução pois, em 1990, apenas 4 tinham sido rati!cados, encontrando-se 164 em elabo-
ração.
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Do ponto de vista da concepção técnica, este plano tinha o objectivo de «proceder à 
classi !cação do uso e destino do território municipal», através do zonamento. Esta metodo-
logia que ainda hoje se mantém, produz um plano muito rígido e incapaz de servir a normal 
dinâmica de alteração de usos do solo. No entanto !caram implícitos dois conceitos inexis-
tentes até essa data na legislação portuguesa:

especí!ca).

Só em 1983 são instituídos os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 
(DL n.º 338/83 de 20 de Julho) como um instrumento programático, normativo e não ope-
rativo. Este plano foi amplamente contestado pelo Poder Local, uma vez que, na ausência de 
um nível regional, politicamente e!caz, o PROT seria gerido pela Administração Central. 

O PROT foi reformulado pelo DL n.º 176 - A/88, com o objectivo de optimizar as implan-
tações humanas e os usos do espaço, de!nir opções e estabelecer critérios de uso do espaço, 
tendo em conta, de forma integrada, as aptidões e as potencialidades. O conceito de aptidão 
ecológica é aqui introduzido, o que constituiu um marco para uma orientação mais susten-
tável do planeamento. As normas exaradas no PROT eram, neste diploma, vinculativas para 
todas as entidades públicas e privadas e a desconformidade de Planos e Projectos com o 
mesmo acarretava a sua nulidade.

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei n.º 48/98 de 11 de 
Agosto) com o seu desenvolvimento, através do Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-
tão Territorial (RJIGT) (DL n.º 380/99) cria um novo nível de plano de ordenamento do  
território - o nacional, embora o Programa Nacional para a Política de Ordenamento do 
Território surga ainda com a ambiguidade sobre se deve ou não ser um documento espa-
cializado, daí a designação de Programa. Aqueles diplomas tentam compatibilizar todos os 
níveis de planos e de!nir a hierarquia e as relações entre os mesmos. No entanto, o anterior 
carácter estático do Plano Director Municipal é mantido e o sistema continua confuso, às 
vezes redundante e mesmo contraditório, constituindo um labirinto com elevado peso pro-
cessual e passível de ser contornado.

A nível da sustentabilidade ecológica, a grande inovação do Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial está na criação de uma Estrutura Ecológica, a todos os níveis 
de planeamento, vertendo na lei o conceito de Contínuo Natural, anteriormente de!nido na 
Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87) (Magalhães, 2001; 2007).

Aliás, as medidas que visam a protecção dos recursos naturais e a introdução de critérios 
de sustentabilidade ecológica e cultural no processo de ordenamento do território e da urba-
nização, para além da criação de Áreas Protegidas (Lei n.º 9/70), surgem sobretudo após o 
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25 de Abril. Entre estas contam-se a protecção do solo e do coberto vegetal (1975), a protec-
ção de sítios e lugares com interesse cultural (1976) e, de um modo mais efectivo, a criação 
da Reserva Agrícola Nacional (1982) e da Reserva Ecológica Nacional (1983).

Estas preocupações, alargadas a outros objectivos ambientais são consagrados na Lei de 
Bases do Ambiente e, mais recentemente, corroborados pela Convenção Europeia da Paisa-
gem (Decreto 4/2005 de 14 de Fevereiro).

Actualmente, continua a veri!car-se uma di!culdade de integração entre os grupos de 
opinião que defendem uma abordagem ao ordenamento do território pela sustentabilidade 
ecológica e os que defendem a abordagem pela edi!cação e as infraestruturas. Esta clivagem 
revela-se na ocupação da Paisagem pela edi!cação, que continua a ser liderada pelos lotea-
mentos promovidos por particulares e pela construção individual, sendo esta última evi-
dente sobretudo na edi!cação dispersa que surge independentemente da existência de infra-
estruturas, de critérios desejáveis de aglomeração e da protecção dos recursos naturais.

Não obstante as circunstâncias !nanceiras e económicas actuais que limitaram o crédito 
à compra de casa própria e obrigaram muitos a desistirem dos já iniciados, a inércia do sec-
tor da construção civil continua a construir habitações que !cam por vender.

Embora o discurso político tenha evoluído positivamente no sentido de substituir a cons-
trução nova pela reabilitação da edi!cação existente, de adoptar métodos de mobilidade 
suave e de melhorar a e!ciência energética dos edifícios, a concretização destas medidas é 
ainda muito incipiente.

O próprio Estado toma decisões de implantação de grandes infraestruturas, públicas ou 
privadas, em contradição com as normas vigentes de sustentabilidade ecológica, criando, 
para tal, regimes de excepção.

3.4.2. Infra-estruturas

O aumento de importância dos sectores industriais e de serviços aumenta a atractividade das 
áreas urbanas. A inexistência de mecanismos de ordenamento do território adequados em 
Portugal não cria um controlo adequado sobre esta pressão. Adicionalmente, em Portugal o 
sector da construção tem um papel desproporcionado na actividade económica. Por exemplo, 
no espaço da UE – 25, para Portugal e para o ano de 2002, a proporção do total do valor acres-
centado do sector da construção foi de 1,8%. Este valor foi apenas ultrapassado pela Suécia 
(2,6%), Reino Unido (19,5%), Áustria (2,8%) e Holanda (5,9%) (Tolkki, 2005). Isto dá ao sec-
tor um poder político desproporcionado, permitindo-lhe in"uenciar a legislação sobre orde-
namento do território e levando o governo a investir fortemente em infra-estruturas.

Esta situação leva a um forte crescimento urbano e de infra-estruturas (por exemplo, 
auto-estradas). O crescimento urbano, tendo lugar em áreas costeiras, coloca fortes pressões 

Ecossistemas.indd   75 09-12-2009   16:27:22



76 Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

sobre ecossistemas importantes, tais como estuários e áreas costeiras. As infra-estruturas 
afectam importantes ecossistemas terrestres. A importância do sector da construção leva a 
uma abordagem de «construção civil» ao turismo, baseada na exploração intensiva de áreas 
costeiras, com a destruição da atractividade destas áreas, ela própria a base da actividade 
turística. Isto leva a uma espiral decrescente, com um valor acrescentado decrescente por 
turista levando a um aumento crescente no número de turistas, e com a «colonização de 
novas áreas turísticas», naquilo que podemos designar como turismo de slash and burn.

3.4.3. Turismo

O turismo tem vindo a aumentar consistentemente em Portugal, essencialmente nas áreas 
costeiras (no Algarve e na costa de Lisboa e agora também na costa alentejana) onde tem 
impactes muito sérios. A pressão de aumento do turismo tem uma componente exógena, 
dos mercados de turismo internacionais, mas é principalmente endógena, devido à pro-
cura interna por casas de férias e aos interesses económicos do sector da construção civil.  
Os dois primeiros factores podem ser caracterizados através do aumento das despesas com 
turismo das famílias. De acordo com EEA (2001), os gastos das famílias com turismo na 
Europa aumentaram 16% entre 1990 e 1997, sendo este aumento parcialmente explicado 
pela contínua diminuição dos preços dos serviços turísticos. Para Portugal, o aumento foi 
de 40% (EEA, 2001).

3.5. Legislação Ambiental e Atitudes perante o Ambiente

Diz-se frequentemente que o crescimento económico, levando a um crescente nível de vida, 
leva a atitudes crescentemente favoráveis em relação ao ambiente. Não é claro que isto seja 
em geral verdade, e, em qualquer caso, estas atitudes mais favoráveis podem ser compen-
sadas pela acrescida pressão ambiental de uma economia maior. Relativamente a Portugal, 
não se conhece ainda o saldo destes efeitos. No entanto, para a UE como um todo, tem-se 
veri!cado em geral que o aumento de bem-estar económico leva a uma crescente conscien-
cialização ambiental. Isto re"ecte-se em legislação ambiental cada vez mais exigente, que 
tem que ser adoptada por Portugal (nalguns casos, baseada em situações médias da UE, e 
portanto inadequada para a situação especí!ca de Portugal). 

Actualmente, embora a legislação e atitudes ambientais tenham a sua origem princi-
palmente ao nível da UE (ou ao nível internacional, como o Protocolo de Quioto), a sua 
aplicação e controlo é levada a cabo a nível nacional. O cumprimento da legislação é extre-
mamente de!ciente em Portugal, e não existe su!ciente pressão dos cidadãos nacionais, 
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devido à insu!ciente consciencialização ambiental. Adicionalmente, as políticas públicas 
são extremamente permeáveis aos interesses organizados, em particular associados ao sec-
tor da construção civil. As atitudes mudam lentamente, a legislação muda um pouco mais 
depressa. O que é necessário é uma melhoria signi!cativa no desempenho da administração 
pública, dos grupos de interesse e dos empreendedores. Isto implica uma afectação signi!-
cativa de recursos humanos e !nanceiros (por todos, incluindo o Estado) à implementação 
de legislação como a Directiva-Quadro da Água, a Rede Natura 2000 ou a Rede Nacional de 
Áreas Protegidas.

3.6. Efeitos sobre os Serviços de Ecossistema

3.6.1. Incêndios

O abandono da agricultura facilita a !xação de arbustos correspondentes aos estágios ini-
ciais da sucessão ecológica, afectando, tanto positiva como negativamente, a fauna e a "ora 
(isto é um efeito particularmente conhecido no montado de azinho). Adicionalmente, os 
custos crescentes do trabalho tornam inviável o corte de arbustos para as camas do gado, 
eliminando um dos factores de controlo daqueles. Em paralelo, o abandono da agricultura 
leva a um menor número de pessoas a ocupar e a tratar da paisagem, e a uma redução na 
compartimentação da paisagem. Produz-se assim uma expansão de áreas de "oresta e matos 
não geridas, que acumulam cargas crescentes de combustíveis, com múltiplas consequên-
cias relativamente à gestão e protecção da "oresta (ISA, 2005). Todos estes efeitos criam 
condições para o desenvolvimento de ciclos de fogo frequentes e severos, especialmente 
quando são criadas grandes áreas contínuas de matos.

É ainda de salientar que o abandono das culturas anuais levou à conversão para a pecuá-
ria extensiva, fazendo com que, em muitas regiões do interior, os pastores realizem quei-
madas para manter o ecossistema num estágio sucessional inicial, o que é um dos factores 
principais que leva ao aumento das ignições de fogos.

A transição da agricultura para "oresta leva a um aumento no risco de incêndio. Esse 
risco é muito mais alto quando a transição é devida ao abandono do que quando é devida 
a uma decisão activa do proprietário de instalar a "oresta. Um caso signi!cativo neste con-
texto, para o Norte do país, foi a "orestação dos baldios nos anos 1940 (Moreira et al., 2001, 
Pereira et al., Aguiar et al., este volume).

A média anual ardida de 2000 a 2004 foi cerca de 85% superior ao valor da década de 
1990, que, por sua vez, já tinha sido cerca de 40% superior à média da década de 1980 (ISA, 
2005). A percentagem de área ardida em Portugal é signi!cativamente superior aos valores 
registados em qualquer um dos restantes quatro países mediterrânicos da UE (Espanha, 
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França, Itália e Grécia). Enquanto naqueles países os valores parecem estar estabilizados, 
Portugal apresenta uma forte e preocupante tendência de agravamento da situação (ISA, 
2005).

Observando 10 anos de investigação de causas (de 1993 a 2003), constata-se que a quase 
totalidade das ignições que provocam incêndios !orestais têm origem na acção humana 
(97%).

3.6.2. Biodiversidade

Os efeitos da marginalização da agricultura ou do seu efectivo abandono podem variar 
consideravelmente e diversos estudos evidenciam que o processo de abandono e as suas 
consequências ecológicas podem ser complexas, especí"cas em cada local e de grande 
heterogeneidade mesmo numa relativamente pequena região geográ"ca (Baldock et al., 
2000).

Em áreas de montanha, as grandes perdas de biodiversidade ocorreram num passado 
já remoto (Aguiar et al., este volume). O abandono está a ter um efeito neutro a positivo 
na diversidade. Por exemplo, o retrocesso das actividades agrícolas e pastoris permitiu o 
regresso do veado, do corço, do esquilo e, mais recentemente, da cabra montesa (Aguiar et 
al., este volume). A diversidade de habitats está a aumentar graças a um incremento da área 
de ocupação de etapas mais avançadas da sucessão ecológica (por exemplo bosques, orlas 
herbáceas perenes, entre outros) (Aguiar et al., este volume). 

Em contraponto, na pseudo-estepe cerealífera, o abandono provoca garantidamente a 
perda de espécies de aves estepárias com importante estatuto de conservação.

3.6.3. Solos

O conceito de deserti"cação corresponde à perda de produtividade e diversidade biológica 
dos ecossistemas, resultante da degradação do solo, da vegetação e outros biota, ou alteração 
dos processos biológicos e hidrológicos desses ecossistemas, consequência das variações 
climáticas e das actividades humanas (Nações Unidas, 1994, Sequeira, 1998).

Esta degradação é irreversível quando acarreta a degradação do solo, situação que, na 
Europa, é resultante da erosão e salinização do solo (Giordano et al., 1992; Sequeira 1998). 
De facto, a erosão causa uma degradação irreversível, na escala temporal humana, isto é, no 
tempo de uma geração (cerca de 30 anos), uma vez que, mesmo os melhores métodos de 
recuperação da maioria dos solos de Portugal, podem reduzir em muito os danos mas não 
podem tornar reversível o processo de degradação (Sequeira, 1998).
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Por outro lado, Portugal (ver Quadro 3.3) é o país europeu com maior risco de degra-
dação irreversível do solo por erosão, quer causado pelo tipo de solos, isto é, pelo material 
litológico, quer pelo clima, quer pelo relevo (Giordano et al., 1992; Sequeira 1998).

 Risco potencial de erosão dos solos, dados por países da Europa do Sul (inclui apenas o Sul de 
França). Fonte: Giordano et al., 1992; Sequeira 1998a e b; Sequeira, 2001.

% % m2 % km2 %

França (Sul) 16 355 9 37 900 20 93 443 49 42 469 22

Itália 82 348 27 85 211 28 122 416 41 11 483 4

Grécia 57 414 43 27 436 21 27 027 21 20 113 15

Espanha 202 101 41 205 157 41 69 662 14 20 598 4

Portugal 61 120 68 21 890 25 4 918 6 1000 1

UE do Sul 419 338 35 377 594 31 317 466 26 95 477 8

De facto, o programa CORINE, ao estudar os riscos de erosão, e portanto de degradação 
(Giordano et al., 1992) aponta Portugal como o país da Europa do Sul com maiores riscos 
potenciais de erosão, como resultado da área de xisto e granito, dos declives acentuados e 
dos baixos teores em matéria orgânica. É ainda de salientar que o programa CORINE Land 
Cover aponta para um aumento de 50% da área impermeabilizada em Portugal de 1990 a 
2000.

3.6.4. Água

A degradação do solo, e portanto a deserti!cação, acarreta, para além da redução da ferti-
lidade e capacidade de suporte do nível !totró!co dos ecossistemas, uma redução da capa-
cidade de retenção de água, com o correspondente aumento dos escoamentos nas situações 
de fortes chuvadas, causando por isso uma redução do tempo de concentração, um aumento 
dos picos de cheia e, portanto, um aumento das cheias catastró!cas.

A impermeabilização do solo, sobretudo como consequência de uma urbanização dura e 
ignorante dos processos ecológicos, reduz o armazenamento da água nos aquíferos.
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O excesso de adubação azotada leva à contaminação dos aquíferos subterrâneos com 
nitratos (Ribeiro, neste volume).

3.9.5. Estrutura Ecológica

Os melhores recursos em terra, isto é, os melhores solos, profundos, com capacidade tam-
pão, com capacidade para retenção e puri!cação de água, pouco declivosos, e que corres-
pondem aos 6% melhores, são exactamente aqueles que são mais cobiçados (Tangarrinha, 
1986, Sequeira 1991) pela urbanização e infra-estruturas (estradas, auto-estradas, indús-
trias, barragens, etc.).

De facto as nossas mais importantes cidades desenvolveram-se em morros e colinas, mas 
perto de zonas com bons solos, boas vias de comunicação e água (Anónimo, 1965, 1972, 
Cardoso et al., 1973, Sequeira, 1991). São os casos de Lisboa com os Vertissolos vermelhos 
de basaltos e techenitos, os Fluvissolos das baixas de Loures e das colinas de Lisboa a Cascais 
e Sintra, de Beja com os Vertissolos vermelhos e negros de gabros, de Évora com os Luvisso-
los (para-Barros), de Braga com os Fluvissolos, ou de Chaves com os Fluvissolos (Anónimo, 
1965, 1972, Cardoso et al., 1973).
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Anexo I – Quadro Biofísico

Clima e Hidrologia

No território português convergem in"uências oceânicas que reforçam a precipitação e ate-
nuam os contrastes térmicos e in"uências continentais de efeito inverso. A passagem de 
uma in"uência a outra é gradual no sul onde a orogra!a não produz qualquer obstáculo. No 
norte, pelo contrário, a orientação dos relevos, perpendicular à trajectória das depressões de 
oeste, estabelece dois domínios climáticos distintos: o interior, onde os invernos são rudes e 
os estios muito quentes, e o litoral, onde as in"uências oceânicas predominam.

Assim, o norte do país é montanhoso, dominado por um clima húmido de in"uência 
predominantemente atlântica, enquanto o centro e o sul são menos acidentados, mais secos 
e mais quentes. No sentido norte-sul, à medida que a montanha é substituída pela planície, o 
clima atlântico húmido é progressivamente substituído por um clima de tipo mediterrânico 
cada vez mais seco.

Portugal tem, portanto, um clima temperado marítimo que varia de acordo com a alti-
tude e a proximidade do oceano. Estendendo-se por mais de 500 km no sentido norte-sul, 
o efeito latitudinal é também determinante. As maiores precipitações ocorrem no norte. 
A costa norte recebe (em média) cerca de 1500 mm de chuva anualmente. A pluviosidade 
aumenta com a altitude e nas encostas ocidentais das montanhas do norte a precipitação 
atinge os 2300 mm anuais, a maior precipitação da Europa ocidental. A região acidentada 
da Beira Alta, que culmina a quase 2000 m na Serra da Estrela, apresenta um clima húmido 
com precipitações sempre superiores a 1000 mm por ano. 

O nordeste é uma região de altos planaltos que ultrapassam os 700 m, e aqui o clima 
continental seco faz alternar estios muito quentes com invernos rigorosos. A profunda bacia 
hidrográ!ca do Douro constitui uma sub-região climática muito peculiar neste contexto, 
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pois é uma área de clima e coberto vegetal mediterrânico. Portanto, no noroeste os estios 
são mais curtos e húmidos, enquanto as temperaturas invernais são geralmente moderadas 
por in!uência marítima. No nordeste os verões podem ser escaldantes e os invernos são 
tipicamente longos, frios e com frequente queda de neve.

No sul, a pluviosidade tende a diminuir. O Alto Alentejo e a Beira Baixa são ainda regiões 
de planalto, mas muito menos elevados que a nordeste, e o clima aqui já é caracterizado pelas 
in!uências meridionais mediterrânicas, de longos e quentes estios e de regime irregular de 
chuvas. No extremo sul, no Algarve, a precipitação não ultrapassa, em média, os 380 mm 
por ano. Assim, no sul de Portugal os estios são longos e quentes e os invernos moderados. 
A temperatura anual média a norte do rio Douro ronda os 10 ºC, entre o Tejo e o Douro, 
cerca de 16 ºC, e no vale do Guadiana cerca de 18 ºC.

A maior parte dos grandes rios portugueses tem origem nas terras altas da Meseta Cen-
tral da Península Ibérica. O Tejo, que é o mais longo, banha Lisboa, a capital. O Douro tem 
o Porto junto à sua foz. O Minho corre para sul a partir das montanhas da Galiza espanhola 
e forma parte da fronteira norte de Portugal. O Guadiana, que tem origem no centro de 
Espanha, corre para sul e forma parte da fronteira sudoeste de Portugal. Desde 2002, depois 
de fechadas as comportas da barragem do Alqueva, que a bacia do Guadiana suporta o 
maior lago arti"cial da Europa ocidental. O Mondego, que corre para oeste desde a Serra da 
Estrela, é o maior rio com nascente em Portugal.

Solos

Este recurso resulta da modi"cação das rochas preexistentes por acção das condições mete-
orológicas (meteorização e pedogénese), alteradas pelos seres vivos (incluindo o homem), 
pelas condições climáticas e pela acção do tempo. Podemos considerar que o solo é uma 
função da rocha existente, do clima, das condições topográ"cas, da biologia e do tempo.

Os principais processos de meteorização das rochas são: hidrólise, oxidação e redução, 
hidratação e carbonatação. Os materiais resultantes destes processos, ou são insolúveis e 
"cam no local, ou são solúveis e ou são lavados para as águas de superfície e/ou subter-
râneas, ou são recombinados dando origem às neogéneses. Estes processos dependem da 
composição da rocha, do balanço hidrológico, considerando-se os seguintes processos ou 
tipos de pedogénese, simples ou combinados:

o ferro e o alumínio, restando a sílica (existentes nas areias e arenitos do Mio-Plio-
Plistocénico, nas moreias graníticas da Serra da Estrela e nos quartzitos em Portugal 
– Podzois);
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-
gem de alumínio, formando-se argilas não expansivas, sem grande capacidade de troca 
(processo típico do Norte de Portugal, nas zonas de xisto e de granito – Cambissolos 
mais ou menos húmicos);

alumínio su!ciente para formar argilas de grande expansibilidade e elevada capacidade 
de troca (processo típico do Centro e Sul de Portugal – Vertissolos, os antigos Barros 
de Lisboa e de Beja).

Têm lugar situações intermédias como os solos Vemelhos de xistos e de calcários, dos 
solos formados de dioritos, com formação de argilas nos horizontes (camadas) mais profun-
dos, mas com monossialitização nos horizontes super!ciais (processos típicos do Centro e 
Sul dando os Luvissolos).

Quando não houve tempo para que o processo de génese se mostrasse e não existe dife-
renciação vertical, com formação de horizontes, estão presentes Solos Incipientes. Neste 
caso teremos 3 tipos diferentes com características bem distintas:

uma !na camada (menos de 25 cm de profundidade, muitas vezes menos de 10); são 
solos muito pobres e de pouco uso;

(dunas recentes);

deposição aluvionar ou coluvionar.

Portanto, e em resultado destes processos, aparecem em Portugal Continental, entre 
outros, os solos referidos na «Referência Base Mundial para os Recursos em Solos» (IUSS 
Working Group WRB, 2006), como Cambissolos, Luvissolos, Vertissolos, Podzois, Fluvisso-
los, Andossolos (em especial nas zonas vulcânicas da Madeira e Açores), e ainda os Leptos-
solos (ver Quadro 3.4).

A qualidade do solo, ou melhor, a sua aptidão para os vários usos, depende da profun-
didade efectiva do solo, da capacidade de retenção de nutrientes imediata ou mediatamente 
disponíveis para as plantas, da capacidade de retenção de água, da capacidade depuradora 
para a água de abastecimento dos aquíferos, da existência de rochas e/ou de pedras que ini-
bam a sua mecanização e do declive, entre outros. A qualidade do recurso deve portanto ser 
avaliada para a, ou as, aptidões mais importantes para a situação em causa.
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 Áreas ocupadas em Portugal pelas várias unidades taxonómicas de solos, com distinção do teor em 
matéria orgânica (os solos com mais de 2,5% de matéria orgânica estão localizados a Norte nas zonas montanho-
sas ou em zonas mal drenadas). Fonte: IUSS Working Group WRB, 2006.

Unidades taxonómicas
Área 
103 ha

%
Horizonte orgânico

(> 2,5% M. O.)
Histossolos 1,50 0,02 Histico

Gleissolos húmicos hísticos 5,97 0,07 Hístico

Umbrissolos (Rankers) 215,31 2,42 Úmbrico

Cambissolos húmicos (+ crómicos) 1 348,16 15,18 Úmbrico

Pódzois gleizados 26,25 0,29 Úmbrico, espódico

Luvissolos gleizados 26,13 0,29 Úmbrico

Plaggen solos 1,50 0,02 Antrópico

Rendzinas 4,35 0,05 Mólico

Castanozems 17,08 0,19 Mólico

Luvissolos 2 171,98 24,44 –

Cambissolos não húmicos 1 766,46 19,89 –

Leptossolos líticos 1 342,66 15,11 –

Pódzois 628,37 7,07 Espódico

Fluvissolos 293,89 3,31 –

Regossolos 156,58 1,76 –

Vertissolos 90,30 1,02 –

Outros 791,61 8,91

A identi!cação da qualidade do solo para a sua valorização e salvaguarda é um tema de 
grande interesse utilizando-se hoje, não o sistema da USDA (land capability classi!cation) 
que foi a base da Carta de Capacidade de Uso do Solo em Portugal (Anónimo, 1965, 1972), 
mas o sistema da FAO (land suitability evaluation) que avalia a aptidão das terras para as 
várias utilizações (FAO, 1976, 1984; Blum 1988) (ver Quadro 3.5).
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 Aptidão dos solos, com base na carta dos solos de Portugal (Quadro I) e com base na carta de 
 capacidade de uso dos solos de Portugal. Fonte: Anónimo, 1965, 1972.

Área %

Solos muito férteis: Fluvissolos, Vertissolos, Luvissolos, Cambissolos, Antrossolos (solos 
fabricados pelo homem), planos, profundos e ricos em matéria orgânica.

405 4,5

Solos moderadamente férteis susceptíveis de agricultar: Cambissolos, Luvissolos, Podzois, 
Arenossolos, Regossolos, etc., profundos, não pedregosos, com declive moderado.

2000 20

Solos moderadamente férteis não susceptíveis de agricultar: muito declivosos, muito 
pedregosos e delgados.

2200 25

Solos muito pobres  
rochosos

45

Segundo o Ex CNROA (Anónimo, 1965, 1972, Tangarrinha 1986) somente 26% dos 
solos de Portugal eram susceptíveis de utilização agrícola (para a produção cerealífera ou 
outras culturas arvenses) e somente cerca de 6% não apresentavam sérias limitações ao 
uso. 

Anexo II – Demogra!a

Dinâmica

O Quadro 3.6 apresenta a evolução da população portuguesa entre 1911 e 1991, com os 
seguintes aspectos mais signi!cativos:

pneumónica, a partir de 1917 (Veiga, 2005), e ao surto migratório do início do século 
(Aguiar et al., este volume);

migratório fortemente negativo;
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 Evolução e ritmos de crescimento da população (1911-1991); TCAM – Taxa de Crescimento Anual 
Médio (do período intercensitário anterior). Fonte: Veiga, 2005.

Anos de Censos População total TCAM (%)

1911 5 960 056 0,86
1920 6 080 135 0,15
1930 6 802 429 1,13
1940 7 755 423 1,32
1950 8 510 240 0,93
1960 8 889 392 0,44
1970 8 663 252 –0,26
1981 9 833 014 1,24
1991 9 862 670 0,03

Actualmente, a população, incluindo os arquipélagos dos Açores e Madeira, é de 
10 524 145 (censo de 2004), sendo a densidade populacional média de 110 hab/km2. A idade 
média da população é de 37,9 anos para os homens e de 35,8 anos para as mulheres.

O crescimento da população portuguesa registado entre os Censos de 1991 e 2001, cerca 
de 319 mil pessoas, deveu-se, sobretudo, ao movimento migratório, tendo-se veri!cado um 
saldo positivo de cerca de 229 mil pessoas, já que, graças ao saldo natural, a população 
somente aumentou cerca de 90 mil pessoas (Caleiro, 2005). Sensivelmente a partir de 1993, 
o saldo migratório externo tornou-se positivo (Caleiro, 2005). Em 2001 existiam cerca de 
224 mil emigrantes legalizados enquanto em 1991 eram somente cerca 114 mil. Existe imi-
gração de africanos, europeus de leste, cidadãos da UE e brasileiros. A vasta maioria dos 
imigrantes vem para Portugal para trabalhar (INE, 2003), mas os cidadãos reformados são 
uma proporção signi!cativa da imigração a partir de alguns países da UE tais como o Reino 
Unido (cerca de 10%).

De um modo geral, as populações imigrantes são mais jovens do que as populações de 
acolhimento. Assim sendo, a população estrangeira parece ser um factor dinamizador da 
população portuguesa por ser consideravelmente mais jovem. Apesar de a imigração ate-
nuar o problema do envelhecimento demográ!co não o resolve totalmente: a população 
imigrante tende a assimilar os comportamentos da população de acolhimento, reduzindo a 
sua fecundidade, e, por bene!ciar de maiores cuidados de saúde ou de melhores níveis de 
vida, aumentando a sua esperança de vida (Caleiro, 2005).
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Distribuição Espacial

As regiões mais povoadas são as regiões costeiras do norte e centro, bem como a costa 
algarvia. De notar que 93% da população portuguesa vive a menos de 100 km do mar e 
65% vive a menos de 60 km (WRI, 2003). A transição demográ!ca é muito recente e fez- 
-se, em termos gerais, na direcção das regiões mais atractivas do ponto de vista econó-
mico (Caleiro, 2005). A análise de Caleiro (2005) não permite rejeitar a hipótese de que 
as migrações internas que se veri!caram no período intercensitário se !caram a dever, em 
grande parte, a factores económicos, em particular em resultado de disparidades regio-
nais nas taxas de desemprego.

A migração para os centros urbanos tem sido intensa, apesar de mais de um terço da 
população ser ainda rural. À medida que as populações rurais decrescem, torna-se menos 
viável a garantia de serviços públicos (por exemplo, escolas, ensino superior, hospitais), 
induzindo um diferencial de atractividade cada vez mais alto entre o interior e as áreas 
urbanas costeiras.
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