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Mensagens chave
6NDFOÈSJPÏVNBEFTDSJÎÍPEFVNGVUVSPQMBVTÓWFM. Os cenários não devem ser considerados previsões. Cada cenário consiste num conjunto de estados, eventos, acções e consequências que estão relacionados de forma causal e que são internamente consistentes.
As componentes de um cenário são: (1) uma descrição de alterações importantes na sociedade e ou nos ecossistemas; (2) as forças motrizes que influenciam essas alterações; (3) um
ano base que corresponde ao início do cenário; (4) um horizonte temporal; (5) uma narrativa. Os cenários são ferramentas que permitem ajudar os decisores a escolher estratégias
robustas face aos vários futuros possíveis
0TDFOÈSJPTHMPCBJTEP."BOBMJTBNEFGPSNBJOUFHSBEBPJNQBDUPEBFWPMVÎÍPEF
VN DPOKVOUP EF GPSÎBT NPUSJ[FT TPCSF PT FDPTTJTUFNBT F PT TFVT TFSWJÎPT Se bem que
outros cenários globais recentes tenham uma componente ambiental nenhum deles considera a dinâmica socioecológica analisada nos cenários do MA. Os cenários do MA utilizam
uma combinação de narrativas e modelos quantitativos, não incluem cenários base (i.e. não
examinam as tendências futuras na ausência de intervenções) e não são prescritivos (não se
adopta uma versão pré-definida do futuro e se analisa como é que se pode lá chegar).
0TDFOÈSJPTHMPCBJTEP."PSHBOJ[BNTFËWPMUBEFEPJTFJYPTEFJODFSUF[BT BBUJUVEF
EB TPDJFEBEF FN SFMBÎÍP BP BNCJFOUF F P HSBV EF DPOFDUJWJEBEF HMPCBM EB TPDJFEBEF 
EBOEPPSJHFNBRVBUSPDFOÈSJPTOrquestração Global, um mundo com ênfase em políticas globais de desenvolvimento socioeconómico; Ordem a partir da Força, um mundo
em que a protecção através de fronteiras se torna a principal preocupação; Mosaico Adaptativo, um mundo em que a gestão local e regional de ecossistemas é dominante; e Jardim
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Tecnológico, um mundo em que se desenvolve a gestão global dos ecossistemas através de
tecnologias que maximizem os serviços dos ecossistemas.
&YJTUFNBMHVOTFTUVEPTRVFEFTFOWPMWFSBNDFOÈSJPTTPDJPFDPOØNJDPTFBNCJFOUBJT
EF NÏEJPMPOHP QSB[P QBSB 1PSUVHBM O Departamento de Prospectiva e Planeamento
do Ministério do Ambiente, o Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa, e o
Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica do Ministério da Economia, desenvolveram
cenários económicos até 2025. O projecto SIAM (Climate Change in Portugal: Scenarios,
Impacts and Adaptation Measures) desenvolveu cenários climáticos e socioeconómicos, até
2100. O INE produziu cenários de evolução demográfica até 2060. O Plano Nacional para as
Alterações Climáticas apresenta cenários de emissões de gases de efeito de estufa até 2020.
O INAG desenvolveu cenários para as pressões sobre os recursos hídricos até 2020.
"TOBSSBUJWBTEPTDFOÈSJPTEBQU."SFTVMUBNEBBEBQUBÎÍPEPTDFOÈSJPTHMPCBJTEP
."ËSFBMJEBEF1PSUVHVFTBA ptMA produziu cenários socioecológicos para Portugal para
os próximos 50 anos. O desenvolvimento de cenários da ptMA começou com uma discussão entre a equipa científica e os utilizadores sobre a evolução provável dos serviços dos
ecossistemas em Portugal, e a preparação de resenhas das narrativas. Essas resenhas foram
depois enriquecidas com mais detalhe com dados dos cenários globais do MA e doutros
cenários para Portugal, resultando nas narrativas e nas previsões quantitativas para indicadores socioecológicos apresentadas aqui.
0DFOÈSJPEFOrquestração GlobalEFTDSFWFVNBTPDJFEBEFHMPCBMJ[BEB DPNMJWSFDJS
DVMBÎÍPEFQFTTPBTFCFOT FVNBDFTTPNBJTFRVJUBUJWPBCFOTFTFSWJÎPT Portugal estreita
a cooperação económica e social com os países lusófonos. A economia portuguesa prospera
devido à diversificação da base produtiva e ao investimento em tecnologias e formação, com
um crescimento acentuado dos serviços e do turismo. Continua a migração para o litoral e
os centros urbanos. A agricultura sofre redução da área de produção, especializa-se e intensifica-se. A área de matos expande-se e mantêm-se a aposta na floresta produtiva de pinhal
e eucaliptal. Os grandes incêndios florestais tornam-se recorrentes, o que limita a expansão
da floresta. O aumento de contaminação de aquíferos, a poluição do ar, e as alterações climáticas, tornam-se progressivamente as maiores ameaças à qualidade de vida das populações.
0DFOÈSJPEBOrdem a partir da ForçaSFQSFTFOUBVNNVOEPSFHJPOBMJ[BEPFGSBH
NFOUBEP QSFPDVQBEPDPNBTFHVSBOÎBFBQSPUFDÎÍP DPNQSJODJQBMÐOGBTFOPTNFSDB
EPTSFHJPOBJTFQPVDBBUFOÎÍPBPTCFOTDPNVOT A Europa fecha-se sobre si mesma. Portugal perde financiamentos comunitários e o seu crescimento económico é muito reduzido,
divergindo do resto da União Europeia. Na agricultura observa-se uma inversão ligeira do
abandono agrícola e o aumento da intensificação. No entanto a frequência de incêndios
não diminui significativamente devido à manutenção de uma floresta de produção baseada
em grandes áreas monoespecíficas vulneráveis ao fogo. A migração para o litoral e para os
centros urbanos sofre uma redução. No entanto, acentua-se o desordenamento do território.
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O isolacionismo reaviva algumas tradições culturais, mas a biodiversidade sofre uma redução notória, os solos sofrem erosão, e os aquíferos são contaminados.
/PDFOÈSJPEPMosaico AdaptativoPTFDPTTJTUFNBTËFTDBMBSFHJPOBMTÍPPDFSOFEB
BDUJWJEBEFQPMÓUJDBFFDPOØNJDB Aumentam as barreiras globais à circulação de pessoas
e bens, mas as barreiras à circulação de informação reduzem-se devido às tecnologias de
comunicação. A UE perde força e credibilidade e a regionalização é implementada em
Portugal. O crescimento económico abranda, mas investe-se no desenvolvimento de redes
de conhecimento e na formação. Observa-se uma diversificação da produção e dos serviços. Pratica-se uma agricultura sustentável baseada numa combinação de saberes locais
e de ciência agrícola, e promovida por associações locais de agricultores e consumidores.
Há uma substituição parcial da floresta de produção por uma floresta multifuncional nativa.
Os fogos florestais diminuem. Ocorre uma reversão da litoralização da população. A emissão de gases de efeito de estufa aumenta apenas ligeiramente. O baixo desenvolvimento
económico e a sobreposição do interesse local ao bem comum são os maiores desafios neste
cenário.
0 DFOÈSJP EP Jardim Tecnológico BQSFTFOUB VN NVOEP HMPCBMJ[BEP CBTFBEP OVNB
HFTUÍPEPTFDPTTJTUFNBTDPNWJTUBËNBOVUFOÎÍPFPQUJNJ[BÎÍPEPTTFVTTFSWJÎPT Em
Portugal observa-se um crescimento económico com convergência com a União Europeia.
Há investimento em desenvolvimento científico e tecnológico e formação. Desenvolvem-se
novos sectores da actividade económica, incluindo novas aplicações comerciais da cortiça.
É criado um sistema de pagamento de serviços dos ecossistemas. Observa-se o abandono de
áreas agrícolas marginais e uma intensificação agrícola sustentável. É incentivada a conversão de monoculturas florestais em floresta nativa multi-uso e aumenta a área de montado.
A intensidade dos fogos reduz-se. As emissões de gases de efeito de estufa diminuem.
Melhora o ordenamento do território. A perda de biodiversidade é estancada. No entanto,
há perdas de bem-estar humano resultantes da homogeneização cultural. Por outro lado, a
aposta nas soluções tecnológicas acarreta novos problemas e os custos da gestão dos ecossistemas são elevados.

4.1. Introdução
Estamos a assistir a alterações dos ecossistemas a taxas sem precedentes na história humana
(Duraiappah et al. 2005). Essas alterações, associadas às grandes incertezas sobre a evolução
social e económica global durante o século xxi, levantam novos desafios para os decisores.
Uma ferramenta importante é o desenvolvimento de cenários que abranjam os vários futuros possíveis, e que ajudem os decisores a escolherem estratégias robustas para esses futuros
(Raskin, 2005; Cumming et al., 2005; Kok et al., 2008). Este capítulo apresenta os cenários
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socioecológicos globais para o século xxi desenvolvidos pelo Millennium Ecosystem Assessment (Carpenter et al., 2005), e adapta-os a Portugal, com base em reuniões realizadas com
decisores e cientistas da Avaliação Sub-global para Portugal e com base na confrontação dos
cenários do MA com outros cenários desenvolvidos para Portugal.
Um cenário é uma narrativa de um futuro plausível e não deve ser considerado uma previsão (Carpenter, 2002). Cada cenário consiste num conjunto de estados, eventos, acções e
consequências que estão relacionados de forma causal e que são internamente consistentes
(Greeuw et al., 2000). As componentes de um cenário são (Alcamo, 2001): (1) uma descrição de alterações importantes na sociedade ou nos ecossistemas; (2) forças motrizes que
influenciam essas alterações; (3) um ano base que corresponde ao princípio do cenário; (4)
um horizonte temporal e os intervalos temporais do cenário; (5) a narrativa. As narrativas
são histórias que descrevem como é que as forças motrizes ao evoluírem num certo sentido
dão origem a alterações socioecológicas, que por sua vez podem influenciar as forças motrizes.
Os cenários podem ser essencialmente qualitativos, utilizando narrativas, diagramas e
outros símbolos visuais, ou essencialmente quantitativos, utilizado modelos que simulam,
a partir de um conjunto de pressupostos, a evolução de um conjunto de forças motrizes e
a sua influência nas variáveis socioecológicas de interesse (Alcamo, 2001). Podem também
seguir um modelo misto, combinando a facilidade de comunicação e a possibilidade de
representar os pontos de vista de vários actores das narrativas, com as previsões numéricas
dos modelos computacionais. Outra classificação dos cenários distingue cenários exploratórios, que consistem na projecção de tendências actuais para o futuro, e cenários prescritivos,
em que se define uma versão pré-definida do futuro (optimista ou pessimista) e se examina
como se pode lá chegar (Alcamo, 2001). Por fim, podemos classificar os cenários em termos
de cenários base, que examinam as tendências futuras na ausência de intervenções destinadas a controlar as variáveis de interesse, e cenários de políticas, que examinam o efeito de
intervenções (Alcamo, 2001; Kok et al., 2008). Os cenários do MA podem ser classificados
como mistos, utilizando narrativas e modelos, exploratórios, e não incluem cenários base a
priori.
A análise de cenários surge com o planeamento estratégico e os jogos de guerra durante
os primeiros anos da guerra fria (Raskin et al., 2005). No entanto, os cenários que podem
ser considerados precursores dos cenários actuais nascem mais tarde, na década de 70,
com o aparecimento dos primeiros cenários globais sobre a capacidade dos recursos naturais suportarem a expansão populacional e económica a longo prazo (Raskin et al., 2005).
Ao longo da última década o desenvolvimento de cenários ganhou uma expressão crescente,
incluindo estudos como o Global Environment Outlook - GEO (UNEP, 2003; UNEP, 2007),
o Special Report on Emission Scenarios – IPCC-SRES (IPCC, 2000; IPCC, 2007), os cenários
de desenvolvimento sustentável do World Business Council on Sustainable Development –
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WCBSD (WCBSD, 1997), o World Water Vision - WWV (Cosgrove e Rijsberman, 2000), os
cenários do Global Scenario Group – GSG (Raskin et al., 2002), e o Environmental Outlook
da OECD (OECD, 2001; OECD, 2008).
Se bem que todos estes cenários tenham uma componente ambiental, nenhum deles tem
como principal ênfase a dinâmica dos ecossistemas (Raskin, 2005, Cumming e Peterson,
2005). Por exemplo, os cenários do IPCC-SRES exploram alterações climáticas para as emissões de gases de efeito de estufa de diferentes cenários socioeconómicos. Aqui, os ecossistemas têm um papel na minimização ou amplificação das alterações climáticas, dependendo
das alterações do uso do solo, mas não são os ecossistemas, nem os seus serviços, a ênfase
principal dos cenários do IPCC-SRES. Foi para preencher esta lacuna que os cenários do
MA foram desenvolvidos. Os cenários do MA analisam de forma integrada o impacto da
evolução de um conjunto de forças motrizes sobre os ecossistemas e os seus serviços (Bennett et al., 2005a). Esta análise segue a estrutura conceptual do MA, considerando as retroacções dos ecossistemas de volta às forças motrizes e as várias consequências para o bemestar humano. É esta ligação intrínseca entre os processos socioeconómicos e a dinâmica
dos ecossistemas que gera a dinâmica socioecológica dos cenários do MA.
Neste capítulo começamos por apresentar os quatro cenários globais do MA. A seguir e
para estabelecer o contexto para a interpretação desses cenários para Portugal, fazemos uma
breve resenha dos cenários socioeconómicos e ambientais que têm sido desenvolvidos para
Portugal. A secção final apresenta a interpretação dos cenários do MA para Portugal, com
base nos cenários nacionais e nas narrativas e projecções dos cenários globais do MA.

4.2. Os quatro cenários globais do MA
O objectivo de uma avaliação como o MA é providenciar informação que seja útil aos utilizadores. Assim, o desenvolvimento dos cenários começou por um levantamento dos assuntos que os utilizadores gostariam de ver analisados nos cenários (Bennett et al., 2005a).
Os utilizadores convidados a pronunciarem-se incluíram representantes de convenções
internacionais, de governos nacionais, de ONG, do sector privado e da sociedade civil.
Exemplos de questões levantadas pelos utilizadores foram:
t2VBJTTFSÍPBTBMUFSBÎÜFTQMBVTÓWFJTOPTFDPTTJTUFNBTFOBQSPDVSBFQSPEVÎÍPEFTFSWJÎPTEPTFDPTTJTUFNBTFBTTVBTDPOTFRVÐODJBTQBSBPCFNFTUBSIVNBOP
t2VBJTTFSÍPBTDPOTFRVÐODJBTEBQFSEBEFCJPEJWFSTJEBEFQBSBPTTFSWJÎPTEPTFDPTTJTUFNBTFCFNFTUBSIVNBOP
t&NRVFDJSDVOTUÉODJBTÏQSPWÈWFMRVFPDPSSBNVMUSBQBTTBHFOTEFWBMPSFTEFMJNJBSF
USBOTJÎÜFTEFSFHJNFOPTFDPTTJTUFNBT
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t2VFPQÎÜFTEFSFTQPTUBFTUÍPEJTQPOÓWFJTQBSBNJOJNJ[BSBWVMOFSBCJMJEBEFEBTTPDJFEBEFTIVNBOBT

A fase seguinte consistiu em entrevistas com um grupo de líderes de ONG, governos
e sector privado em que se procurou obter a sua opinião no que respeita ao estado actual
da sociedade e dos ecossistemas e à sua evolução até 2050 (Benett et al., 2005a, 2005b).
A maioria dos entrevistados demonstrou preocupação em relação à condição actual e à
evolução dos ecossistemas, mas houve desacordo sobre quais são as causas directas dessa
situação, entre a pobreza, a desigualdade, a sobre-exploração dos recursos e a má gestão
dos ecossistemas. Alguns entrevistados defenderam que era imperativo a sociedade fazer
do ambiente o seu único ponto focal de atenção, enquanto outros defenderam que seria
mais importante melhorar o desenvolvimento socioeconómico, com a esperança que isto
levará mais tarde também à melhoria das condições ambientais (como acontece na curva de
Kuznet, Grossman e Krueger, 1995). Quando inquiridos sobre que factores iram determinar o nosso futuro nas próximas décadas, os entrevistados mostraram bastante desacordo
relativamente ao papel da globalização. Alguns defenderam que a globalização seria positiva por aumentar a troca de ideias, o comércio, e as oportunidades disponíveis às pessoas,
enquanto outros expressaram preocupação em relação à homogeneização da biodiversidade
e da cultura humana. Houve também desacordo em relação às melhores fontes de energia,
em relação à necessidade ou não de líderes mais fortes, e à forma e mesmo à necessidade
de reduzir a desigualdade. Outras questões levantadas incluem em que graus os serviços
dos ecossistemas podem ser substituídos por tecnologias e qual é a complexidade ecológica
mínima que é necessário manter para ter ecossistemas capazes de providenciar serviços de
forma resiliente.
Os cenários do MA exploram estas questões e tentam identificar os efeitos do caminho
de desenvolvimento que a sociedade tomar. Os cenários desenrolam-se até 2050 e baseiamse em evoluções plausíveis das forças motrizes. As narrativas são desenvolvidas retrospectivamente, isto é, são contadas a partir do futuro. Os cenários organizam-se à volta de dois
eixos que tentam abranger as incertezas associadas às forças motrizes identificadas pelas
entrevistas (Figura 4.1). Assim o eixo vertical diz respeito à atitude da sociedade em relação
ao ambiente: num extremo teríamos uma sociedade que faria das questões ambientais a sua
prioridade, no outro extremo teríamos uma sociedade que privilegiaria outros aspectos do
desenvolvimento humano e que reagiria aos problemas ambientais apenas quando estes se
tornassem incontornáveis. O eixo horizontal corresponde à conectividade global dos socioecossistemas: num extremo teríamos uma sociedade fragmentada com limites ao movimento
de pessoas, bens e conhecimento, e noutro extremo teríamos uma sociedade globalizada
e mais homogénea. Estes dois eixos dão origem a quatro cenários: Orquestração Global –
um mundo com ênfase em políticas globais de desenvolvimento socioeconómico; Ordem
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a partir da Força – um mundo em que a protecção através de fronteiras se torna a principal
preocupação; Mosaico Adaptativo – um mundo em que a gestão local e regional de ecossistemas é dominante; Jardim Tecnológico – um mundo em que se desenvolve a gestão global
dos ecossistemas através de tecnologias que maximizem os serviços dos ecossistemas.
~ Ecologicamente
Mosaico adaptativo

Proactiva

Jardim tecnológico

IPCC: SRES B2

IPCC: SRES B1

GSG: great transitions

GSG: policy reform

GEO: sustainability first

GEO: policy first

WWV: lifestyles and values

WWV: technology and economics

WBCSD: Jazz

OECD: policy variants
WBCSD: GEOpolity
~ Globalizada

~ Regionalizada
Ordem a partir da força

Orquestração global

IPCC: SRES A2

IPCC: SRES A1

GSG: barbarization

GSG: market forces

GEO: security first

GEO: markets first
WWV: business as usual
OECD: reference
~ Ecologicamente

WBCSD: FROG!

Reactiva

'JHVSB Organização dos quatro cenários do MA em relação aos dois eixos de incerteza. Os cenários resultantes de outras avaliações globais foram equiparados a cada cenário do MA de acordo com as semelhanças
exibidas em termos de grandes forças motrizes. Fonte: Raskin et al. 2005.

O resto desta secção resume as narrativas curtas de cada um dos cenários do MA (Bennett e Carpenter, 2005), fazendo também referência aos valores quantitativos das forças
motrizes e de alguns serviços de ecossistema (Quadro 4.1). Narrativas mais longas podem
ser consultadas em Cork et al. (2005). Embora a maioria dos valores quantitativos sejam
dados para 2050, em alguns casos as consequências das decisões na primeira metade do
século tornam-se mais aparentes na segunda metade do século (e.g. alterações climáticas), e
assim apresentamos também valores para 2100.
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2VBESP Valores quantitativos para indicadores socioecológicos em 1995 (ano base dos cenários do MA) e
para os quatro cenários globais. Todos os valores dos cenários são para o ano 2050 excepto quando indicado o
contrário. Os valores são dados para o mundo e sempre que relevante para a OCDE (em itálico). Note-se que a
percentagem de espécies extintas em equilíbrio não corresponde a espécies extintas em 2050, mas sim a espécies
que se viriam a extinguir mais tarde caso a área de habitat natural que resta em 2050 não se alterasse posteriormente. Fonte: Alcamo et al., 2005.

1995

Orquestração
Global (OG)

Ordem a partir
da Força (OF)

Mosaico
Adaptativo
(MA)

Jardim
Tecnológico
(JT)

5,7
1,0

8,1
1,3

9,6
1,0

9,5
1,1

8,8
1,2

Alta

Baixa

Baixa

Média

5102
22657

2,7%
2,2%

1,2%
1,6%

1,7%
1,8%

2,2%
2,0%

Consumo carne/capita (kg/ano)

36
88

70
131

41
116

41
112

42
101

Consumo cereais/capita (kg/ano)

161
126

172
131

152
121

151
119

171
135

Crianças malnutridas (106)

166

65

184

145

105

10%
-5%

25%
10%

10%
0%

10%
–10%

População (109)
Migração
PIB/capita
($US, aumento %/ano)

Área agrícola, incluindo cultivo
e pastagens (aumento %)
Consumo água (1000 Km3/ano)

3,6
0,9

5,1
1,0

6,6
1,2

5,5
1,0

4,4
0,8

Área de solo com risco
de erosão hídrica (MKm2)

21
5,0

28,1
5,4

31,1
6,6

28,7
6,2

28,3
5,3

Fluxos de azoto dos rios para
os oceanos em 2030 (Mton)

44

57

50

54

40

Emissões de GEE (GtC equiv.)

9,8
4,8

26
7,8

20
6,8

18
5,2

7
1,5

Energias renováveis1 (%)

3%

11%

7%

17%

42%

Subida média temperatura (ºC),
2050-2100

2–3,5

1,7–3,3

1,9–2,8

1,5–1,9

Espécies extintas após equilíbrio

14%

16%

12%

10%

1

1
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4.2.1. Orquestração Global
No princípio do século xxi a agenda mundial era dominada pelos temas da pobreza, desigualdade, e degradação ambiental. Havia grandes debates sobre a melhor forma de ultrapassar estes problemas, mas com o passar dos anos uma estratégia de reformas políticas
orquestradas globalmente acabou por emergir. Estas reformas tinham como objectivo criar
mercados que facilitassem a participação de todos os países e produtores e que permitissem
um acesso equitativo a bens e serviços, bem como uma maior transparência nos processos
governativos. As nações mais ricas estabeleceram também programas de cooperação que
ajudaram os países mais pobres a satisfazer as necessidades básicas. A remoção de subsídios
e a diminuição do proteccionismo levou a um aumento global do comércio. Como resultado
desta globalização, organizações internacionais como as Nações Unidas e a Organização
Mundial do Comércio reforçaram a sua influência.
O crescimento económico mundial foi notável, e houve um aumento significativo da
riqueza dos países em vias de desenvolvimento, com uma redução significativa da desigualdade entre países ricos e pobres (Quadro 4.1). A ênfase colocada pelos países em desenvolvimento na educação levou a um fortalecimento da sociedade civil e a um crescimento da
classe média, o que por sua vez levou a novas reformas. Deu-se também uma redução da
taxa de natalidade, o que levou a que a população tenha atingido apenas 8 mil milhões em
2050, e que se projecte uma redução para menos de 7 mil milhões em 2100.
Em meados dos anos 2020, a crescente classe média começou a exigir maior atenção aos
problemas ambientais urbanos. No entanto, as consequências da intensificação e da expansão agrícola, incluindo a perda de biodiversidade, a eutrofização e o aumento do consumo
de água (Quadro 4.1), não ganhavam a mesma atenção. Esta expansão agrícola era especialmente vincada nos países em vias de desenvolvimento e foi alimentada pelo crescimento
populacional e pelo aumento do consumo de carne (Quadro 4.1). O uso de variedades agrícolas industriais com grande produtividade generalizou-se em detrimento da conservação
de variedades adaptadas localmente. Nos anos 2030, os ganhos de produtividade agrícola
devidos à mecanização, irrigação e outras técnicas levaram a um abrandamento da expansão da área agrícola.
Nos países mais ricos, e em comparação com o princípio do século, deu-se uma diminuição da área agrícola e o reforço da economia noutros sectores de actividade, pois a globalização da economia tornou a importação de comida mais rentável. Isto acentuou a tendência
do século anterior de crescente litoralização e urbanização, e levou ao abandono de grandes
áreas agrícolas. Estas começaram a recuperar a floresta nativa, em parte através de programas de restauração ecológica, destinados a melhorar serviços de ecossistema tais como o
recreio e a produção de madeira. Em contraste, os ecossistemas costeiros e as zonas húmidas
degradaram-se.
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Em termos de saúde humana, o aumento de riqueza e da produção agrícola per capita
(Quadro 4.1) permitiu em 2050 reduzir para 1/3 o número de crianças subnutridas. No
entanto, o aumento do consumo de alimentos e uma dieta pouco cuidada levou a que o
aumento da obesidade e doenças associadas, algo que já vinha preocupando os especialistas
nos finais do século xx, se tenha tornado num problema ainda mais sério e global.
A deterioração dos processos naturais de regulação de pragas, a conversão de florestas
tropicais para usos agrícolas, e o aumento de visitas a essas zonas levou a que novos agentes patogénicos aparecessem. Se, por vezes, os impactos desses agentes patogénicos foram
locais, a grande mobilidade de pessoas e bens levou a que alguns desses agentes se tornassem
epidemias regionais e globais. Uma outra consequência negativa do aumento da mobilidade
foi o aumento do número de espécies invasoras, com consequências muito negativas sobre
a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas.
O desenvolvimento económico generalizado levou ao aumento do consumo de combustíveis fósseis, com as emissões anuais de GEE a atingirem o triplo em 2050 do que eram no
princípio do século (Quadro 4.1). Embora parte das consequências dessas emissões ainda
esteja para acontecer, em 2050 a temperatura já subiu 2 ºC em relação ao princípio do século
e houve uma subida significativa nos fluxos de azoto nos rios devido à deposição atmosférica (Quadro 4.1).
Em sumário, as pessoas nos países pobres estão melhor em 2050 do que estavam em
2000, mas é necessário reflectir se a política de desenvolvimento que está a ser seguida pode
hipotecar a médio prazo parte do capital natural que mantém a vida na Terra, ainda mais
que agora algumas variáveis ecológicas de dinâmica mais lenta, começam a dar sinais de
deterioração.

4.2.2. Ordem a partir da Força
No princípio do século xxi, o terrorismo, o clima de instabilidade e a perda de confiança nas
instituições globais levaram as pessoas a acreditar que as nações mais poderosas deveriam
tomar a iniciativa de manter a paz. Embora muitos governos tivessem dúvidas sobre essa
abordagem, os países com maior poder económico e militar acabaram por se tornar efectivamente os responsáveis pela manutenção da ordem global, no sentido de proteger os seus
estilos de vida. Em alguns países, o fundamentalismo religioso aliou-se ao nacionalismo,
fomentando uma política de isolacionismo. Isto levou a uma crise das instituições globais,
à medida que cada estado focava as suas atenções sobre si próprio. Progressivamente, as
políticas de trocas comerciais tornaram-se cada vez mais proteccionistas.
As políticas ambientais tornaram-se secundárias em relação ao reforço da segurança e
economia, e foram essencialmente dirigidas a assegurar os serviços de produção dos ecos-
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sistemas. O acesso a muitos dos recursos naturais foi privatizado, levando a uma grande
cumplicidade entre os governos e os grupos industriais a todas as escalas.
Como consequência destas políticas, o fosso entre os países ricos e pobres começou a
acentuar-se a partir da década de 2020 (Quadro 4.1) e o crescimento económico global foi
reduzido. Mas também dentro de cada nação, as desigualdades económicas agravaram-se
levando a uma maior estratificação da sociedade. Isto levou ao aumento da criminalidade,
a que o mercado imobiliário respondeu com a expansão das urbanizações do tipo condomínio fechado.
Apesar das taxas de fertilidade terem começado a cair nos países pobres no princípio
do século xxi, o aumento da desigualdade e o agravamento de problemas estruturais na
educação e nos sistemas de apoio social levou a uma nova subida das taxas de fertilidade,
e em 2050 a população mundial atingiu 9,5 mil milhões de pessoas, devendo continuar
a crescer na segunda metade do século. Para alimentar a população crescente, deu-se
uma expansão muito significativa da área agrícola nos países em vias de desenvolvimento
(Figura 4.2). Nos países ricos a instabilidade mundial levou a uma redução do abandono
agrícola e em alguns casos levou até à expansão da área agrícola (Figura 4.2). O aumento
populacional e a expansão agrícola levaram a um aumento elevado do consumo de água
(Figura 4.2), que é em 2050 o dobro do que era no princípio do século. Mesmo assim,
houve uma redução na disponibilidade de cereais per capita, tendo aumentado o número
de crianças malnutridas.
A erosão do solo e a poluição dos corpos de água (Quadro 4.1) agravou-se nas zonas
mais pobres, em parte por causa da expansão desenfreada da agricultura, em parte porque
os países mais poderosos exportaram os problemas ambientais através da deslocalização
de indústrias intensivas para os países em vias de desenvolvimento ou internamente para
as regiões mais pobres dos países ricos. Isto levou a uma deterioração ainda mais acentuada dos ecossistemas habitados pelos mais desfavorecidos. Por vezes, a deterioração
tornava-se de tal forma insustentável que as pessoas acabavam por deixar o seu sítio,
deslocando-se para um novo sítio até que esse também colapsasse, e assim sucessivamente. Para piorar ainda a situação, a incidência de doenças contagiosas aumentou nas
zonas pobres, mas a subida das taxas de mortalidade não cancelou os efeitos das subidas
de taxa de natalidade.
Ironicamente, as alterações climáticas, apesar de significativas, foram menores do que se
pensava, porque a maioria da população mundial foi forçada a viver com condições materiais simples, levando a uma subida intermédia das emissões de GEE quando comparada
com outros cenários (Quadro 4.1). Em contraste, a perda de biodiversidade devido à expansão agrícola foi acentuada, esperando-se que mais de 16% das espécies de plantas que existiam em 2000 venham a extinguir-se caso os habitats perdidos durante os últimos 50 anos
não sejam recuperados.
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Vegetação e uso do solo (2000)

Alterações de vegetação e uso do solo (2050)

Ordem a Partir da Força

Jardim Tecnológico

Sem alterações

Alterações climáticas

Expansão agrícola

Expansão área natural

'JHVSB Distribuição actual de vegetação e uso de solo, e alterações previstas em dois cenários para o ano
2050, Ordem a partir da Força e Jardim Tecnológico. As alterações incluem expansão de áreas naturais, alterações do tipo de bioma causadas por alterações climáticas, e expansão de áreas agrícolas e de exploração madeireira. Fonte: Carpenter et al., 2005.
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4.2.3. Mosaico Adaptativo
No virar do século muitas pessoas nos países desenvolvidos opunham-se ao fenómeno da
globalização, e preconizavam a regionalização do comércio, o nacionalismo, e a gestão local
e regional dos recursos naturais. As políticas de desenvolvimento começaram assim a dar
ênfase ao comércio nacional e regional. Apesar de um esforço da diminuição das barreiras
comerciais em blocos regionais como a UE, NAFTA e a ASEAN, as barreiras globais para
bens e produtos foram aumentadas. Em contraste, as barreiras à troca de informação praticamente desapareceram, devido à expansão das tecnologias de comunicação, em particular
da internet. Ao mesmo tempo o turismo global encorajou o desenvolvimento da aprendizagem local como uma celebração da diversidade em reacção às tendências homogeneizantes
do final do século xx.
Um descontentamento com os resultados de iniciativas ambientais globais levou à
percepção generalizada de que as instituições globais eram pouco eficazes na gestão do
ambiente. Pouco depois de 2010, as negociações globais sobre alterações climáticas tinham
chegado a um impasse e foram interrompidas. Os acordos internacionais falharam no
que respeita à protecção dos bancos de pesca e à regulação de poluentes transfronteiriços.
A consequência destes falhanços foi uma má gestão de todos os recursos comuns. Por exemplo a temperatura média subiu 2 ºC e prevê-se que suba ainda mais 1 ºC até 2100.
Paralelamente ao processo de regionalização, o interesse no estudo e aperfeiçoamento
dos sistemas socioecológicos expandiu-se e passou a ser a tónica dominante da maior parte
da sociedade. Diferentes nações seguiram caminhos diferentes, incluindo a utilização de
incentivos económicos e de mercado (i.e. medidas agro-ambientais), a organização em burocracias centrais rígidas e a gestão adaptativa dos ecossistemas. Este processo de aprendizagem sobre como melhor gerir os sistemas socioecológicos teve vários sucessos mas também
vários falhanços. Assim, o crescimento do PIB/capita não foi muito acentuado durante os
últimos 50 anos (Quadro 4.1), tendo também havido um ligeiro agravamento da distância
entre os países pobres e ricos. Infelizmente, métodos que tinham funcionado numa região,
falharam ao serem importados para outra região, devido a diferenças inesperadas no comportamento dos ecossistemas ou da dinâmica sociopolítica local.
A produção de alimento destinou-se cada vez mais a mercados nacionais ou regionais,
e os consumidores têm vindo a valorizar produtos de agricultura sustentável e biológica.
O grau experimental de muitas das tecnologias de gestão dos socioecossistemas levou a um
crescimento insuficiente da produção de cereais, que não foi capaz de acompanhar o crescimento populacional, e ao agravamento dos problemas de eutrofização (Quadro 4.1). No
entanto, mais recentemente, o grande investimento em capital humano e social realizado ao
longo das últimas décadas começou a dar frutos e tem havido uma melhoria gradual na gestão dos sistemas socioecológicos. Este progresso é particularmente notório nas zonas mais
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desfavorecidas. Uma das consequências desta melhoria é a descida do número de crianças
malnutridas que está agora ligeiramente abaixo dos valores do princípio do século (Quadro
4.1). No entanto, e devido à inércia da dinâmica de crescimento populacional, estas melhorias recentes no capital humano só serão sentidas na taxa de crescimento populacional nas
próximas décadas, e actualmente a população atinge já um valor de 9,5 mil milhões de pessoas (Quadro 4.1).

4.2.4. Jardim Tecnológico
Após vários estudos efectuados no princípio do século terem demonstrado a importância dos serviços dos ecossistemas, a sociedade consciencializou-se da necessidade de uma
gestão sustentável dos ecossistemas. Isto deu origem à definição de um conjunto vasto de
direitos de propriedade ecológica, que foram conferidos a comunidades, estados, indivíduos e corporações. A atribuição destes direitos levou ao desenvolvimento da engenharia
de ecossistemas com o objectivo de manter e optimizar os serviços dos ecossistemas. Esta
engenharia advogava o controlo flexível, dinâmico e adaptativo dos ecossistemas.
A ideia de que se podia obter lucros trabalhando com a natureza deu origem àquilo a que
se veio a chamar o «capitalismo natural». Houve um grande investimento privado e público
na investigação em ecologia e ciências afins, que permitiu melhorar significativamente a
nossa capacidade de prever problemas ecológicos e ambientais e de intervir antecipadamente. Parte deste investimento foi subsidiado por taxas verdes colocadas pelos estados
sobre uma variedade de produtos.
A agricultura ecológica expandiu-se em resposta às consequências negativas da agricultura intensiva. Na agricultura ecológica, a ênfase é posta na produção integrada de serviços
dos ecossistemas, a chamada agricultura multifuncional, em contraste com a agricultura
tradicional em que a ênfase está na produção de alimento ou madeira à custa doutros serviços de ecossistema. Por exemplo, a agricultura ecológica valoriza a manutenção dos serviços
de aprovisionamento de água e de protecção do solo, levando a utilizações menores de adubos e pesticidas. A agricultura ecológica difere no entanto da agricultura biológica do final
do século xx, pois favorece o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados
(OGM) para aumentar níveis de produtividade e resistência a pestes naturais. A adopção da
agricultura ecológica respondeu à consciencialização ambiental dos consumidores e começou pelos países desenvolvidos.
Nos sistemas urbanos e suburbanos procurou-se também gerir o espaço construído de
forma a minimizar os seus impactos nos ecossistemas. Algumas ideias chave foram o desenvolvimento da arquitectura verde que utiliza menos energia e materiais mais sustentáveis do
que a arquitectura tradicional, o desenvolvimento de uma estratégia de transportes diversifi-
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cados (particularmente na América Latina e outros países em desenvolvimento), e o desenvolvimento de parques urbanos como ecossistemas funcionais. Os novos complexos urbanísticos passaram a incluir zonas verdes para processamento de efluentes (i.e. fito-ETAR),
para aproveitamento de águas pluviais e como habitat para fauna e flora.
A expansão da agricultura ecológica, em combinação com a eliminação progressiva
de parte dos subsídios proteccionistas nos países desenvolvidos, deu origem a melhores
oportunidades e a um acesso mais equilibrado aos mercados para os países em vias de
desenvolvimento. Associada à globalização do comércio, deu-se um crescimento rápido
da comunicação global, da transferência de tecnologia e da troca de trabalhadores altamente qualificados. A economia respondeu positivamente com um crescimento acentuado do PIB/capita e com uma diminuição significativa das desigualdades entre países
(Quadro 4.1). Isto levou também a que a população mundial tenha estabilizado abaixo
dos 9 mil milhões de habitantes (Quadro 4.1). Esta estabilização populacional, o sucesso
da agricultura ecológica, e o baixo consumo de carne associado às preocupações ambientais das pessoas, levou a que conversão de habitat nativo para usos agrícolas fosse menor
que o esperado. Assim a perda de biodiversidade foi menos acentuada do que era temido
no princípio do século (Quadro 4.1). Outra consequência do sucesso da agricultura ecológica foi o aumento limitado dos fluxos de azoto para os oceanos e das zonas com erosão
hídrica (Quadro 4.1).
A concertação entre políticas internacionais destinadas a resolver problemas ambientais
globais e o activismo ambientalista das populações e governos levou a uma atenuação desses
problemas. Por exemplo, a diminuição do consumo energético, associado ao desenvolvimento de transportes menos poluentes e a poupanças energéticas dos edifícios, levou a que
a emissão de GEE fosse menor que o temido e prevê-se actualmente uma subida da temperatura em 2100 inferior a 2 ºC (Quadro 4.1).
Mas a globalização também trouxe consigo a destruição da cultural local e hoje olha-se
com alguma nostalgia para um passado em que se podia experimentar culturas e tradições diferentes nas viagens. Houve também alguns falhanços da engenharia de ecossistemas
associada à excessiva simplificação dos ecossistemas e a uma sobreconfiança na capacidade
de modelar o seu funcionamento.

4.3. Cenários existentes para Portugal
Nesta secção fazemos uma revisão dos cenários socioeconómicos e ambientais de médio-longo prazo desenvolvidos para Portugal.
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4.3.1. Cenários socioeconómicos
Actualmente, dada a volatilidade e incerteza do desempenho macroeconómico de curto-médio prazo, devido à recessão provocada pela crise nos mercados financeiros, torna-se
difícil encontrar estudos recentes de cenários macroeconómicos já que as próprias projecções de curto-prazo são muito voláteis. Por outro lado, se a crise for pouco persistente como
se espera, os exercícios de cenarização continuam válidos.
O Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Ministério
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional realizou um
exercício de cenarização recente para perspectivar a evolução da economia Portuguesa no
período pós-Quioto (DPP, 2008). Os cenários foram desenvolvidos no âmbito dos trabalhos
preparatórios para as negociações de redução de emissões de gases de efeito de estufa na UE.
A economia foi dividida em sete macro-sectores (sector de bens e serviços exportáveis; de
construção e infra-estruturas; de transporte e mobilidade interna; sector residencial e serviços; de transformação de energia; dos transportes e conectividade internacional; e sector de
sumidouros que inclui florestas e agricultura) para os quais foram definidas três incertezas
cruciais – o padrão de urbanização e organização do território; as funções geoeconómicas
no contexto europeu; e as soluções energéticas e de mobilidade – com duas configurações
cada. Para o padrão de urbanização e organização do território, são definidas as configurações extensão (crescimento extensivo das áreas urbanas em torno de novas acessibilidades,
forte utilização de reservas de água e fraco investimento em medidas de adaptação a riscos naturais) e requalificação (travagem na urbanização extensiva, reordenamento urbano,
maior eficiência no uso de água e energia, investimento em protecção costeira e estuarina,
adaptação às alterações climáticas). Nas funções geoeconómicas consideram-se as configurações terra e capital (destino turístico europeu com base em amenidades e recursos naturais,
investimento em entretenimento e lazer, desindustrialização) e geografia e competências
(crescimento do turismo cultural e de serviços de saúde, actividade industrial mais baseada
em tecnologias e comunicação, competências e conhecimentos, Portugal como plataforma
atlântica europeia, maior capacidade de movimentação de carga aérea, contentorizada e por
via ferroviária). Para as soluções energéticas e de mobilidade admitem-se as configurações
busca de dimensão (generalização de energias renováveis, aumento da eficiência energética, dificuldades de integração e coordenação de soluções, predominância do transporte de
viatura individual, grandes infra-estruturas de parqueamento e esforço de difusão de biocombustíveis) e aposta na competição (concentração do investimento nos grandes objectos
urbanos – centros comerciais, parques de escritórios – outsourcing das actividades de gestão
energética por parte das entidades empresariais, etc., redução da utilização de combustíveis
fósseis e melhoria de eficiência de utilização do gás natural). Da combinação das duas configurações de cada uma das três incertezas cruciais resultam oito estruturas de cenário possí-

Ecossistemas.indd 106

09-12-2009 16:27:25

4. Cenários socioecológicos para Portugal 107
veis. A partir daqui desenvolveram-se dois cenários. O cenário tendencial que corresponde
às configurações extensão, terra e capital, e busca da dimensão; e o cenário de mudança que
corresponde a requalificação, geografia e competências, e aposta na competição. O cenário tendencial, apresenta-se como um cenário de continuidade que conjuga as actividades
que se afirmaram no padrão de especialização desde meados da década de 90, associadas à
crescente preocupação com a segurança energética e a protecção ambiental, num contexto
de crescimento económico moderado. O cenário de mudança assenta em actividades que
reforçam a alteração do padrão de especialização, num contexto de afirmação do modelo
de desenvolvimento sustentável (o que poderá pressupor um crescimento económico mais
forte). Estes cenários foram quantificados em termos do crescimento do valor acrescentado
bruto (VAB) de vários sectores e também para o PIB, o consumo privado das famílias e a
população (Quadro 4.2).
O Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa (CISEP, 2001) elaborou cenários
macroeconómicos de médio-longo prazo. O horizonte temporal dos cenários é 2000-2025.
Estes cenários representam ainda o estado da arte em termos de cenários macroeconómicos,
já que os exercícios mais recentes (DPP, 2008) não usam modelos macroeconómicos para
quantificar os cenários mas sim considerações ad-hoc e resultados de outras publicações.
Em CISEP (2001) são propostos três cenários de evolução para a economia Portuguesa, para
o período 2000-2025:
t0DFOÈSJPDFOUSBMEFWFTFSFOUFOEJEPDPNPBFYQSFTTÍPRVBOUJUBUJWBEBTQSJODJQBJTUFOdências identificadas a médio prazo. Considera-se que a economia portuguesa enveredará por um modelo de crescimento com maior eficiência dos sistemas produtivos
e organizacionais: taxa de progresso técnico de cerca de 2%, redução moderada dos
consumos privado e público e da despesa pública.
t0 DFOÈSJP CBJYP DPSSFTQPOEF B BMHVN GSBDBTTP  QPS QBSUF EPT BHFOUFT FDPOØNJDPT F
sociais, na superação dos estrangulamentos com que se defronta o sistema produtivo.
A taxa de progresso técnica é baixa, o défice externo aumenta, o consumo e a despesa
pública não baixam tanto.
t0DFOÈSJPBMUPUSBEV[VNTVDFTTPNBJTDPNQMFUPRVFPTVCKBDFOUFBPDFOÈSJPCBJYP&N
comparação com o cenário central, a taxa de progresso técnico é superior; o consumo
público tem menor peso e existe mais financiamento externo.
Com base nestes cenários, são realizadas projecções para a taxa média anual de crescimento real do PIB para Portugal até 2025 (Quadro 4.2).
O Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica do Ministério da Economia (GEPE, 2002)
desenvolveu cenários para os vários sectores de actividade da economia portuguesa de 2000-2025 baseando-se no modelo macroeconómico e nos cenários elaborados pelo CISEP (2001).
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2VBESP Valores quantitativos para indicadores socioecológicos de cenários existentes para Portugal.
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A1: 11,5
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B2: 10,0
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Projecções populacionais e de crescimento económico de SIAM I. Cálculos para as energias renováveis como
percentagem de consumo de energia primária baseados em solar térmica, fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica e
geotérmica.

1

2

Projecções do crescimento médio anual para 2011-2015/2016-2020 a preços constantes (DPP, 2008).

3

Projecções do crescimento médio anual para 2000-2015/2016-2025 a preços constantes (CISEP, 2001).

Projecções para 2020 de PNAC (2006) sendo que a agricultura, florestas e alterações do uso do solo, resíduos
e outros são consideradas constantes entre 2010 e 2020 (o restante corresponde a energia, processos industriais,
solventes e outros produtos).

4

5
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Outros cenários socioeconómicos foram desenvolvidos no projecto SIAM – Climate
change in Portugal: Scenarios, Impacts and Adaptation Measures, que decorreu entre 1999
e 2002 (Santos et al. 2002), doravante designado por SIAM I, e na segunda fase do projecto
SIAM, o projecto SIAM II, entre 2002 e 2006 (Santos e Miranda, 2006). Os cenários do
SIAM I seguem os elaborados no IPCC SRES (IPCC, 2000). Indicadores como a taxa de
progresso técnico, população, considerados per se como forças motrizes da economia nos
cenários do CISEP e do GEPE, foram analisados no SIAM no âmbito de dinâmicas de evolução política e social, à semelhança dos cenários globais do MA. Os valores relacionados
com a organização política distribuem-se entre globalista e localista. Os valores relacionados
com a organização social distribuem-se entre individualista e comunitário. A combinação
destas duas dimensões gera quatro cenários (Figura 4.1): proteccionista (individualismo
local – A2), sustentabilidade rural (comunitarismo local – B2), economia global (individualismo global – A1) e sustentabilidade global (comunitarismo global – B1). Com base nas
projecções do IPCC para a Europa (IPCC, 2000), o SIAM I calculou, para Portugal, projecções para vários indicadores de desenvolvimento económico, demografia, nível de vida e
distribuição geográfica de habitação para 2020 (Quadro 4.2).
No SIAM II, os cenários socioeconómicos são revistos e são também utilizados para
realizar projecções de emissões de gases de efeito de estufa usando os cenários A2 e B2.
Os cenários socioeconómicos do SIAM II apresentam projecções de indicadores macroeconómicos, de vários sectores da economia, de urbanização, e de oferta e procura de energia.
Em termos de cenários socioeconómicos para Portugal importa referir as projecções
demográficas realizadas pelo INE (2009). São calculadas projecções para a população residente em Portugal entre 2000-2060, segundo o sexo, grandes grupos etários e NUTS, para os
cenários base, baixo e elevado. São considerados quatro cenários, sem migrações, elevado,
central e baixo (Quadro 4.2). Estas projecções partem do pressuposto que se irão verificar
um determinado conjunto de hipóteses de evolução relativamente à mortalidade, fecundidade e fluxos migratórios. Quase todos os modelos demográficos utilizados em Portugal
determinam uma tendência regressiva da população a médio prazo. Todos os cenários prevêem um envelhecimento da população (maior parte da população com cerca de 60 anos em
2060 em comparação com cerca de 30 anos em 2008).

4.3.2. Cenários ambientais
Os principais cenários de indicadores ambientais para Portugal foram desenvolvidos no
contexto das alterações climáticas. Nomeadamente, refira-se o Plano Nacional para as Alterações Climáticas – PNAC (IA, 2006) como uma avaliação das possibilidades de mitigação e
o SIAM I e SIAM II como uma avaliação dos possíveis impactos e estratégias de adaptação.
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O PNAC é um programa nacional que tem o objectivo de controlar e reduzir as emissões
de gases de efeitos de estufa (GEE) no âmbito do protocolo de Quioto. O PNAC apresenta
projecções de emissões de GEE para vários sectores da economia no período de 1990-2020,
para dois cenários de referência, alto e baixo, e um cenário com medidas adicionais mas
apenas até 2010. As projecções do PNAC utilizam os cenários macroeconómicos do Plano
de Estabilidade e Crescimento até 2012 e do CISEP (2001), e os cenários sectoriais do GEPE
(2002). Em termos de variáveis ambientais, no PNAC são ainda realizadas projecções para
as florestas tendo em conta as metas previstas para 2025 pelos Planos Regionais de Ordenamento da Floresta e as revisões do Inventário Florestal Nacional.
O SIAM I (Santos et al., 2002) apresentou projecções para áreas florestais, distribuição de biomas, e da Produtividade Primária Líquida (modelado pelo BIOME4). Estes
cenários não têm correspondência com os cenários socioeconómicos do SIAM I, e são
baseados em cenários climáticos próprios gerados com o modelo de circulação regional
HadRM2 (Hadley Center, UK). Estas simulações geram projecções de temperatura média,
temperatura média à superfície das águas do mar, precipitação anual total e pressão, para
a Península Ibérica até 2100. Estas projecções são depois usadas para avaliar impactos
em vários sectores socioeconómicos e sistemas biofísicos. Nestes sistemas incluem-se as
zonas costeiras (identificação das zonas com risco de perda de terreno), o sector agrícola
(efeitos nas colheitas de trigo e milho), o sector das pescas (impacto na sardinha, atum
rabilho e polvo vulgar), energia e recursos hídricos. Relativamente aos recursos hídricos,
foi utilizado um modelo hidrológico de modo a serem obtidas projecções de escoamentos
médios anuais, risco de cheias e avaliação da qualidade da água para as várias bacias em
Portugal Continental até 2100.
O SIAM II (Santos e Miranda, 2006) segue a abordagem do SIAM I, mas introduzindo
cenários de emissões de CO2 baseados nos dois cenários socioeconómicos IPCC SRES A2
e B2. Estas simulações de emissões foram utilizadas para gerar projecções de cada variável
climática e os seus impactos nos vários sectores socioeconómicos. Por outro lado, alargouse a análise do SIAM I para incluir os Açores e a Madeira.
O INAG (2002) desenvolveu para o Plano Nacional da Água (PNA) projecções da evolução socioeconómica para estimar pressões sobre os recursos hídricos. Os cenários são baseados em três variáveis: evolução da área irrigável, da demografia e das actividades industriais.
Estas variáveis foram simuladas em cenários minimalista (A) e maximalista (B) para o período 2000-2020 para Portugal Continental. Com base nessas variáveis, foram projectadas a
evolução temporal da capitação (litros/(hab*dia)) por dimensão populacional, das taxas de
perda nas redes e dos índices de atendimento. Para cada bacia hidrográfica foram projectadas as necessidades de água e as cargas anuais devidas a águas residuais. Foram estimadas
também necessidades de água para indústria e para agricultura de regadio. Utilizando os
cenários desenvolvidos pelo SIAM I (2002), o INAG (2002) apresenta ainda uma análise dos
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impactes das alterações climáticas na disponibilidade de recursos hídricos, na qualidade da
água e no risco de cheias.

4.4. Adaptação dos cenários do MA a Portugal
A ptMA tinha como objectivo o desenvolvimento de cenários socioecológicos para o futuro
da biodiversidade e dos ecossistemas em Portugal durante os próximos 50 anos. Pretendia-se identificar incertezas em relação à evolução dos ecossistemas em Portugal, incluindo
incertezas associadas a forças motrizes externas e internas, de forma a informar os utilizadores sobre opções políticas e de gestão para responder a problemas ambientais. Assim, a
equipa científica em conjunto com os utilizadores elaborou uma lista das forças motrizes,
que foi ordenada pela combinação do grau de impacto nos ecossistemas e por imprevisibilidade. As forças motrizes com maior grau de imprevisibilidade e impacto foram a atitude da
sociedade em relação ao ambiente e a evolução da agricultura em Portugal no contexto da
política da UE. Outras forças motrizes consideradas importantes para os cenários foram o
regime de fogo, o preço da energia, a política energética, o clima, a utilização de organismos
geneticamente modificados, o desenvolvimento tecnológico, a aquacultura, a imigração de
mão-de-obra, a imigração de 3ª idade doutros países da UE, e o tipo de turismo.
Tornou-se aparente que a maioria destas forças motrizes, e em particular aquelas consideradas mais importantes, eram analisadas nos cenários globais do MA. Isto somado ao
facto de já existirem resultados de modelos quantitativos para os cenários globais, levou a
que se optasse por uma adaptação dos cenários globais à realidade Portuguesa. Isto permitia
ainda que se contribuísse para o processo de teste e desenvolvimento dos cenários globais.
Assim, numa primeira fase a equipa científica em colaboração com os utilizadores discutiu
a evolução provável dos serviços dos ecossistemas em Portugal em cada um dos cenários,
e preparou resenhas das narrativas. Essas resenhas foram depois enriquecidas com mais
detalhe pelos autores deste capítulo com dados dos cenários globais do MA e doutros cenários para Portugal, resultando nas narrativas e nas previsões quantitativas para indicadores
socioecológicos (Quadro 4.3) apresentadas aqui.

4.4.1. Orquestração Global
O clima de globalização e optimismo económico mundial desencadeou uma série de processos na UE que levaram a um aumento significativo da sua coesão. Entre estes processos,
destacam-se a elaboração de uma constituição europeia nos anos 2020, depois de um processo atribulado mas bem sucedido, e o aumento da migração de estudantes, devido à con-
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2VBESP Valores quantitativos para indicadores sócio-ecológicos para 1995 (ano base dos cenários do MA)
e para os quatro cenários da ptMA para Portugal. Todos os valores dos cenários são para o ano 2050 excepto
quando indicado em contrário. Os valores são baseados numa combinação dos valores previstos nos cenários
globais do MA (baseados nos valores para Portugal, OCDE ou mundiais por grau decrescente de importância)
com os valores existentes de outros cenários para Portugal.
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1

Baseado nos valores dos cenários globais do MA para Portugal, com um ligeiro ajustamento para cima dos
cenários com maior diminuição da população para harmonizar com as projecções do INE.

2

Baseado nos valores dos cenários globais do MA para Portugal, mas com os cenários de mundos globalizados
a serem ainda mais optimistas no intervalo de valores previstos de CISEP e do SIAM e com os cenários de
mundos regionalizados mais pessimistas.

3

Baseado nos valores dos cenários globais do MA para a OCDE.

4

Baseado nos valores dos cenários globais do MA, mas os valores de todos os cenários com excepção de JT
foram harmonizados com SIAM. Note-se que estas estimativas não incluem a biomassa tradicional, apenas os
biocombustíveis modernos, a solar, a hidroeléctrica e a eólica.

5

Baseado nos valores dos cenários globais do MA para a OCDE, mas os valores foram aumentados para harmonizar com os valores do PNAC.

6

Baseado nos valores dos cenários globais do MA e calibrado com os aumentos previstos para irrigação pelo
INAG 2002.

7

Baseado nas previsões do modelo IMAGE em pontos cobrindo Portugal dos cenários globais do MA.
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vergência dos sistemas de ensino dos estados-membros iniciado pelo processo de Bolonha
e a outros incentivos à mobilidade. O alargamento a países da Europa do Leste na primeira
década do século xxi veio alterar a orientação dos quadros comunitários de apoio no sentido de ajudar os novos estados membros, pois eram os mais deficitários em termos económicos e sociais. Isto veio-se a reflectir ainda mais com a entrada da Turquia na UE.
Portugal perdeu uma quantidade relevante de apoios comunitários tendo sido dos mais
prejudicados com o alargamento. No entanto, as previsões pessimistas para o crescimento
da economia portuguesa não se verificaram, devido por um lado, ao sucesso da diversificação da base produtiva, ao crescimento do sector dos serviços, ao investimento em tecnologia
(particularmente na área das comunicações) e à formação de técnicos qualificados, e por
outro, à atenção dada às relações de cooperação económica e social com países da CPLP. É
de destacar a relação privilegiada que tem sido mantida com Angola, um dos países que mais
cresceram na primeira metade deste século e dos maiores exportadores de petróleo a nível
mundial. Este clima de optimismo levou a que a população portuguesa durante este período
se mantivesse estável contribuindo para a sustentabilidade do sistema de segurança social.
O desemprego em Portugal está num nível relativamente baixo comparando com outros
países europeus, embora tenha subido nas primeiras décadas deste século devido aos cortes
nas ajudas vindas da UE.
Devido a uma política europeia para as pescas mais equitativa e suas consequências
para a utilização da nossa zona económica exclusiva, a produção pesqueira portuguesa
conseguiu crescer a partir da década de 2020 ao contrário de algumas previsões pessimistas. No entanto, as questões de gestão sustentável das pescas, em especial no contexto da
globalização em que vivemos, não têm sido acauteladas pelo que alguns bancos de pesca
colapsaram, tendo sido a sua produção pesqueira substituída pela pesca de peixes mais
pequenos e invertebrados.
A superfície agrícola na UE tem vindo a diminuir, por um lado devido à perda de competitividade internacional que ocorreu com a extinção de subsídios agrícolas, por outro lado,
devido à utilização de variedades de alta produtividade rentabilizando as áreas agrícolas já
existentes. Portugal sofreu, uma perda de rendimentos agrícolas aquando da diminuição
de subsídios e apoios comunitários, que foi agravada ainda mais pela baixa de exportações de cortiça devido ao aumento da utilização de vedantes sintéticos. No entanto, após
2025, devido às condições climáticas privilegiadas no contexto da UE, Portugal foi alvo de
investimento por parte de multinacionais do sector agrícola, tendo ganho alguma expressão no mercado internacional dos produtos hortofrutícolas. Estes projectos mais intensivos
têm sido desenvolvidos especialmente na região do Alentejo e algumas partes do Algarve.
Apesar dos impactos económicos positivos, estes investimentos revelaram-se negativos em
termos de consequências ambientais, nomeadamente, num aumento significativo dos fluxos
de azoto dos rios para o oceano.
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Os investimentos na agricultura foram no entanto incapazes de travar a migração para o
litoral e grandes centros urbanos, o que levou ao agravamento dos problemas nos transportes
urbanos e da qualidade do ar. Um dos factores que mais contribuiu para este agravamento foi
a expansão da frota automóvel a gasóleo que aumentou as emissões de partículas e óxidos de
azoto nas cidades. Assim, a qualidade de vida nas cidades diminuiu nas primeiras décadas
deste século. Para mais, o consumo de carne e de fast food continuou a crescer, o que levou
ao aumento dos problemas de obesidade e doenças relacionadas com a dieta alimentar. Em
meados dos anos 30 a tendência de degradação ambiental nas cidades começou a inverter-se. Os projectos de ordenamento e requalificação do território levaram à diminuição da
utilização do transporte individual e ao aumento das áreas verdes e de jardins públicos,
incluindo a construção de uma rede ecológica com cinturas verdes em Lisboa. Isto resultou numa diminuição da poluição atmosférica nas cidades, levando a uma diminuição das
doenças respiratórias.
O crescimento económico baseado numa economia de consumo levou a um aumento
significativo das emissões de gases de efeito de estufa, aliás à semelhança do que aconteceu
no resto do mundo. O aquecimento global é hoje uma realidade e em Portugal os efeitos
fazem-se sentir com o aumento da frequência de secas no Sul do país, e um aumento muito
acentuado das temperaturas máximas de Verão nas zonas do interior. O aumento da construção de barragens, com todos os custos ambientais inerentes, tem sido uma das soluções
utilizadas para regularizar a disponibilidade dos recursos hídricos. Felizmente, Portugal e
Espanha têm mostrado espírito de cooperação na gestão das águas na Península Ibérica, o
que tem mitigado alguns dos problemas. Na última década a necessidade de melhorar a gestão dos recursos hídricos tem levado ao desenvolvimento de sistemas de reaproveitamento
das águas residuais tratadas.
Nas primeiras décadas deste século o abandono agrícola levou a uma grande expansão
de matos e à acumulação de combustível. Isto levou a um aumento significativo do risco de
incêndio, o qual foi ainda agravado pela manutenção da aposta em grandes áreas florestais
monoespecíficas de eucalipto e de pinhal. No sentido de tentar minimizar este problema e
de aumentar a competitividade da floresta nacional deu-se o emparcelamento da propriedade florestal que passou a ser gerida por empresas ou grupos de proprietários. A existência de grandes áreas florestais monoespecíficas revelou-se também um risco em termos de
resistência da floresta a pragas, como demonstrado pela epidemia do nemátodo do pinheiro
nas duas primeiras décadas.
A cultura em Portugal, devido ao crescente acesso à informação, principalmente devido
à utilização da internet, revelou uma tendência de homogeneização, perdendo-se tradições
e saberes locais. O turismo, como no resto do mundo, tem aumentado em Portugal. Embora
positivo em termos de crescimento económico, isto tem sido responsável por construções
com um grande impacto ambiental, em especial na costa Vicentina e Algarve. No interior do
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Alentejo, a região do Alqueva foi também alvo de empreendimentos negativos em termos
ambientais.
Em suma, a economia portuguesa tem prosperado nas últimas décadas mas com uma
utilização pouco cuidada dos recursos naturais importantes, especialmente à escala local.
A resolução e precaução de problemas ambientais foi posta de lado sempre que estes não
envolviam riscos e consequências visíveis. Alguns indicadores ambientais têm vindo a piorar, como a percentagem de rios com dinâmicas naturais e não fragmentados, o número de
aquíferos contaminados e a qualidade do ar na época dos incêndios.

4.4.2. Ordem a partir da Força
O clima de insegurança que se vivia no princípio deste século, e o desenvolvimento de uma
série de políticas proteccionistas, levou a que a Europa se fechasse sobre si mesma e a que
limitasse fortemente a imigração. Houve também um enorme investimento na indústria
militar e na segurança pública. Dentro da Europa, os países que eram os maiores contribuidores para o orçamento da UE começaram a contribuir cada vez menos. Isto levou a que
os países como Portugal recebessem cada vez menos apoios comunitários e tivessem o seu
crescimento económico muito reduzido, divergindo progressivamente do resto da UE. Esta
atitude dos países mais ricos gerou um enorme descontentamento em Portugal em relação
à UE, tendo-se por várias vezes discutido a ideia de deixar a UE.
O crescimento populacional mundial acentuado levou a que, mesmo com as medidas proteccionistas, a UE aumentasse a exportação de cereais e outros produtos agrícolas.
Mesmo assim, esta produção não respondeu à procura e os cereais aumentaram progressivamente de preço. Este aumento de preço permitiu a manutenção e até a expansão da
agricultura em algumas zonas. Houve também uma expansão significativa da pastorícia, em
particular nas zonas menos propícias para a agricultura. Por outro lado, as tendências para
a intensificação agrícola que se vinham fazendo sentir no final do século xx, acentuaram-se
profundamente, com um aumento significativo da utilização de fertilizantes e o aumento da
área de irrigação. O aumento da produção agrícola foi ainda mais marcado devido à crescente preocupação com uma eventual separação da UE e com a necessidade de um grau de
autonomia. O desemprego nas zonas urbanas associado ao baixo crescimento económico e
ao aumento da importância do sector agrícola levou a uma redução da tendência de litoralização da população. A necessidade de mão-de-obra agrícola levou a que se abrissem as
portas à imigração dos PALOP e dos países pobres da Europa de Leste.
Infelizmente, hoje Portugal está entre os países da UE onde as consequências da intensificação agrícola são mais sérias, com o aumento da erosão, o aumento da poluição difusa e
consequente contaminação de aquíferos e eutrofização dos corpos de água. Por outro lado,
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a sobre-exploração dos aquíferos subterrâneos e dos rios leva a que hoje ocorram situações
verdadeiramente dramáticas em várias zonas a sul do Tejo. A produção cerealífera que tinha
aumentado até cerca de 2025, tem vindo agora a diminuir devido à erosão e salinização dos
solos. Hoje lamenta-se que o baixo investimento feito no estudo dos sistemas ecológicos
esteja agora a ter custos ambientais e económicos elevadíssimos.
Em termos urbanísticos, o desordenamento do território acentuou-se, com a criação de
três tipos de malhas urbanas: os subúrbios ricos, os subúrbios pobres e as zonas pobres do
centro das cidades. Os subúrbios ricos foram sendo construídos em zonas atractivas à volta
das cidades, como os montados de Alcochete. Tipicamente tomam a forma de condomínios
fechados para assegurar a protecção dos seus habitantes, algo que hoje é uma preocupação,
com a subida dos índices de criminalidade devido ao aumento do desemprego. Nesses condomínios fechados, por vezes desenvolvidos sob a etiqueta da sustentabilidade, todas as comodidades são oferecidas, incluindo zonas verdes para lazer, campos desportivos e de golfe. Em
contraste, os subúrbios pobres consistem em zonas de edifícios altos, sem espaços verdes e
sem infra-estruturas. Algumas zonas centrais das cidades foram sendo alugadas a pessoas de
baixos rendimentos, mas muitas estão hoje num estado de degradação completo e sofrem de
níveis de poluição muito elevados devido ao envelhecimento do parque automóvel e à pouca
eficiência dos transportes públicos. De uma forma geral, a distância média da habitação das
pessoas ao local de trabalho aumentou continuamente. Hoje não é invulgar que os trabalhadores de Lisboa e Porto demorem duas horas para chegar ao trabalho, ou seja o equivalente a
dois dias de trabalho por semana são perdidos em transportes. Isto contribuiu para piorar os
índices de produtividade, o que associado ao aumento do petróleo e do custo dos transportes
levou a um agravamento da situação económica, com muitos períodos de crescimento nulo ou
negativo, intercalados por breves períodos de crescimento económico. O ambiente económico
pessimista contribuiu para a manutenção de taxas de fertilidade muito reduzidas nas zonas
urbanas, levando a grandes problemas no sistema de segurança social.
Estancou-se o êxodo rural, o que permitiu a manutenção de alguma compartimentalização do espaço rural. No entanto, isto não foi suficiente para reduzir significativamente
a frequência de fogos, pois a floresta de produção continua a ser baseada essencialmente
no eucalipto e pinheiro-bravo. Em algumas áreas os solos sofreram um grande empobrecimento e erosão. A manutenção desta floresta de produção, a extensificação e intensificação
agrícolas, o aumento do número de barragens para irrigação, e a desregulação da caça livre,
tiveram consequências bastante danosas para a biodiversidade. A área de floresta nativa de
carvalhal no norte do país que aparentava um início de recuperação no princípio do século
voltou a reduzir-se. Espécies que estavam ameaçadas como o lobo e a boga-portuguesa acabaram por se extinguir.
Houve também alguns aspectos positivos nas últimas décadas. A identidade cultural de
Portugal reforçou-se, com o reflorescimento das danças tradicionais e da indústria do fado.
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A pressão urbanística e turística sobre a costa agravou-se, mas mesmo assim conseguiramse preservar pedaços da costa devido à compra por parte de mega-empreendimentos turísticos de grandes extensões de costa ainda não urbanizada para servir de tampão. As alterações
climáticas foram menos acentuadas do que se previa devido ao lento crescimento das emissões dos países em vias de desenvolvimento. Mas, teme-se agora que na segunda metade
deste século este panorama mude e vá actuar negativamente sobre os já frágeis ecossistemas
Portugueses.

4.4.3. Mosaico Adaptativo
Em 2050 vive-se num mundo em que se celebra a diversidade cultural. A tendência de
homogeneização que se verificava no final do século passado foi revertida, favorecendo a
diversidade local de tradições e culturas. Existem hoje em dia fortes preferências por produtos que reflictam a cultura, as atitudes e os estilos de vida de comunidades locais.
A nível mundial acentuou-se a descrença nas instituições globais. Logo no princípio do
século, a UE começou a perder força com conflitos entre os Estados-Membros sobre o futuro
político da União e com negociações cada vez mais difíceis sobre os programas comunitários
de apoio. Isto foi acompanhado dum aumento da importância das ONG e de grupos de cidadãos nas decisões políticas. Houve também uma aproximação regional de culturas rompendo
fronteiras nacionais, levando ao fortalecimento de mercados regionais. Portugal tem vindo a
beneficiar de relações comerciais privilegiadas com a região da Galiza desde meados da década
de 2010, especialmente no sector das pescas e alguns produtos agrícolas e florestais. De referir
que o processo de regionalização chumbado em referendo no final do século passado foi reaberto e concluído com a criação de governos regionais em Portugal em meados da década de
2020. Infelizmente, ocorreu uma falta de transparência nas decisões políticas regionais, sendo a
corrupção responsável por alguns impactos ambientais negativos no ordenamento do território.
Portugal foi perdendo apoios comunitários ao longo das duas primeiras décadas deste
século. O impacto da redução de fundos europeus para a economia portuguesa não foi tão
negativo como se temia. A aposta em capital humano e inovação tecnológica feita no início
do século deu resultados positivos ao nível da criação de pequenas e médias empresas, que
ofereciam serviços e produtos inovadores adequados às realidades e vivências locais. São
de destacar as inúmeras empresas do sector alimentar que juntando a sabedoria local às
inovações tecnológicas levaram ao quase domínio dos produtos de agricultura sustentável
em Portugal e na Europa, constituindo actualmente 34% das trocas comerciais de alimentos.
A maioria destas trocas comerciais começou a realizar-se em mercados nacionais e regionais, o que levou a uma diminuição das exportações, e ao abrandamento do crescimento da
economia portuguesa.
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A população diminuiu ao longo das últimas décadas devido a preocupações com pressões humanas nos ecossistemas, à insegurança económica, e às baixas taxas de migração.
A crescente migração para os centros urbanos que ocorreu no final do século xx teve uma
redução em décadas subsequentes, devido à decisão de jovens em viver em zonas rurais,
onde se identificavam com os valores e modos de vida locais e também devido ao aumento
do desemprego nas áreas urbanas. A interiorização da população e a regionalização do mercado agrícola levou a que a tendência de abandono agrícola do princípio do século não se
tenha mantido. O desenvolvimento da Covilhã foi um exemplo da interiorização, muito
devido à Universidade que levou à criação de projectos de gestão sustentável de ecossistemas e à criação de pequenas e médias empresas com produtos inovadores e de qualidade no
sector dos têxteis e alimentação.
Nos grandes centros urbanos, os engenheiros do território e os arquitectos paisagistas
tiveram de responder à crescente preocupação das populações pelas relações socioecológicas. Por exemplo, observou-se a construção de espaços verdes desenhados de modo
a manter uma estrutura ecológica fundamental que pretendia ser um continuum envolvendo terrenos públicos e privados. Foi com agrado que se observou nos centros urbanos
a criação de incentivos para o desenvolvimento de hortas urbanas. Houve também uma
expansão da arquitectura sustentável, com uma aposta na reabilitação de edifícios tanto
nas zonas urbanas como nas zonas rurais. O investimento em redes de conhecimento
permitiu uma difusão sem precedentes de experiências e soluções para problemas socioecológicos.
Aumentou o reconhecimento da importância dos serviços dos ecossistemas em todo o
território. Deu-se assim a substituição de parte das florestas de eucalipto e de pinheiro por
florestas multifuncionais de carvalhos no Norte e um aumento da superfície de montado
no Ribatejo e Alentejo. Os sistemas regionais de monitorização de ecossistemas criados na
década de 2010 possibilitam uma gestão adaptativa com o foco na manutenção da resiliência
dos ecossistemas a nível regional. Algumas das medidas características desta gestão foram o
aumento da utilização da biomassa no aquecimento e na cozinha, e o aumento da pastorícia.
Este tipo de gestão permitiu uma redução significativa dos fogos florestais.
Nas pescas, os sucessivos governos de Portugal têm apostado fortemente na fiscalização
e gestão regional da nossa zona económica exclusiva, com o desenvolvimento de parcerias importantes com universidades, nomeadamente com as Universidades dos Açores e de
Aveiro, e com organizações de pescadores. Isto, ajudou na conservação de algumas espécies
locais, mas a ausência de uma verdadeira estratégia de cooperação internacional levou à
quase extinção de algumas espécies migradoras.
A gestão da água, feita com base nas bacias hidrográficas, foi apoiada por uma intensa
cooperação com entidades de governos regionais, universitárias e civis das regiões espanholas fronteiriças. A barragem do Alqueva é hoje em dia principalmente utilizada para
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irrigação de terrenos agrícolas depois de organizações civis e do governo regional terem
finalmente construído o sistema de bombas necessário em meados de 2020.
Em termos de energias renováveis, os conceitos de microgeração e co-geração descentralizada levaram a que tenham aparecido muitas pequenas empresas na produção de energia
renovável. Por exemplo, nos centros urbanos predominam os fotovoltaicos em telhados de
edifícios e na província os parques eólicos de pequena dimensão. Isto permitiu limitar o
aumento das emissões de GEE, embora os interesses económicos regionais associados à
construção de parques eólicos tenham levado a algum excesso deste tipo de infra-estruturas
com consequências negativas para algumas espécies de fauna e para a paisagem.
As preferências turísticas, seguindo a tendência mundial, viraram-se para o ecoturismo.
Isto levou a uma diminuição da pressão sobre o litoral português, e a um aumento da riqueza
no interior. Este novo tipo de turista interessa-se, em 2050, pela história, costumes, gastronomia, saberes e modos de vida regionais. Portugal é um dos países a nível europeu que
acolhe mais turistas, desde meados de 2030.
O baixo desenvolvimento económico, os problemas ambientais globais e a sobreposição
do interesse regional ao bem comum, são agora os maiores desafios para a segunda metade
do século.

4.4.4. Jardim Tecnológico
O reconhecimento internacional do valor dos serviços dos ecossistemas no princípio deste
século levou a que a UE desenvolvesse uma série de políticas sobre a propriedade ecológica
no sentido de proteger a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Isto incluiu a criação
de uma instituição Europeia para gerir a rede Natura 2000, e a disponibilização de fundos
para o pagamento a proprietários agrícolas e florestais pela prestação de serviços de ecossistema (que resultou de uma remodelação e reforço dos antigos subsídios agro-ambientais).
Seguindo a tendência da UE, o sistema de contabilidade nacional foi modificado para também incluir aspectos ecológicos. Por exemplo, com a realização de inquéritos quinquenais
às populações para atribuição de valores aos serviços prestados pelos ecossistemas.
Após os grandes incêndios na primeira década deste século, a política florestal foi rapidamente alterada com o incentivo à conversão de florestas monoespecíficas de produção
em zonas de floresta nativa multi-uso. Os incentivos de conversão incidiram essencialmente
sobre os pequenos proprietários, sobre os baldios e sobre florestas geridas pelo Estado. Esta
política, controversa durante muito tempo, começou a mostrar frutos na redução da intensidade dos fogos a partir de 2040. Entre os incentivos de conversão florestal incluíam-se os
pagamentos pelos vários serviços prestados pela floresta nativa, nomeadamente a protecção
da biodiversidade, a protecção do solo, a regulação do clima, a regulação do ciclo da água, e
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os valores culturais. O efeito destes incentivos foi ainda potenciado pela valorização económica dos frutos silvestres, dos cogumelos e da caça, e o reforço dos direitos dos proprietários
florestais sobre esses produtos, em contraste com o regime de livre acesso que imperava no
século passado.
A instabilidade no preço do petróleo que se fez sentir nas primeiras duas décadas, e a
preocupação com as alterações climáticas, levaram a que a UE implementasse uma série
de medidas para aumentar drasticamente a produção de energias renováveis. Portugal tem
hoje das maiores percentagens de produção de energia renovável na UE, em parte pelas suas
condições naturais que lhe proporcionam uma boa capacidade de aproveitamento de energia hidroeléctrica, solar, eólica e de marés. É de referir que Portugal possui um dos maiores
parques de fotovoltaicos da Europa, a central solar fotovoltaica de Moura, que constituiu
uma fonte de dinamização do cluster das energia renováveis e interesse por parte de multinacionais. Para além disso, o investimento na floresta como sumidouro de carbono e a contabilização do efeito de sumidouro das pastagens permitiram que, apesar duma ultrapassagem da quota de emissões de GEE no primeiro período contratado do Protocolo de Quioto
(2008-2012), Portugal não tenha tido problemas em cumprir com uma redução efectiva das
emissões de GEE daí em diante.
O crescimento económico em Portugal permitiu uma convergência do PIB/capita com o
resto da UE e foi o resultado da combinação de vários factores: um crescimento da economia mundial, um investimento significativo em capital humano e no recrutamento internacional de cientistas e especialistas, o aligeirar da carga fiscal sobre o trabalho e sobre as actividades económicas (tendo a receita fiscal sido reforçada com um aumento dos impostos
ambientais), e o florescimento de novos segmentos de actividade económica ligado à introdução de novas tecnologias ambientais. O ambiente de optimismo económico e a abertura
do mercado de trabalho permitiu que a população não diminuísse tão rapidamente quanto
se temia, e a diminuição de 1 milhão de habitantes desde o princípio do século até foi positiva ao aliviar ligeiramente a pressão sobre os recursos naturais em Portugal.
Parte desta diminuição da população deu-se nas zonas do interior com o abandono de
áreas agrícolas marginais, que se reconverteram em floresta de uso múltiplo, naturalmente
por sucessão ecológica ou através de projectos de ecologia de restauração. Por outro lado,
nas zonas com melhores solos para agricultura houve um processo de intensificação agrícola.
A intensificação deu-se com a utilização de variedades agrícolas altamente produtivas (algumas com origem em OGM), e pelo desenvolvimento de um conjunto de técnicas agrícolas que
permitiu uma melhor utilização de pesticidas e fertilizantes e a minimização da necessidade
de lavoura. Portugal apresentou aqui algumas vantagens relativamente aos seus congéneres
Europeus, devido ao baixo uso de fertilizantes na agricultura no final do século xx. Assim,
as consequências de uma herança do século xx de uso excessivo de fertilizantes, tais como a
eutrofização e a contaminação de aquíferos, foram mais reduzidas em Portugal.
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A excepção à tendência de intensificação agrícola ocorreu nas zonas de montado, onde a
tecnologia agrícola evoluiu no sentido de uma extensificação, essencialmente para produção
animal e de cortiça. Aliás, diga-se que a área de montado que tinha crescido na primeira
metade do século xx voltou a crescer na primeira metade deste século devido à procura
crescente da cortiça, ultrapassada que foi a ameaça dos substitutos plásticos da cortiça. Este
aumento da procura deveu-se também a uma série de inovações tecnológicas que permitiram alargar ainda mais a gama de aplicações de cortiça.
Se a intensificação agrícola teve consequências negativas sobre a biodiversidade é necessário também referir que houve uma notável recuperação da biodiversidade nas florestas e
nas zonas costeiras. Nas florestas esse progresso deveu-se à expansão da floresta nativa e à
redução do controlo de predadores e da sobrecaça. Nas zonas costeiras o progresso ficou a
dever-se a uma política de ordenamento do território mais eficaz e a uma diminuição significativa dos níveis de poluição conseguida com tecnologias ultra-eficientes para o processamento de efluentes urbanos, industriais e pecuários. Parte integrante dessas tecnologias foi a
utilização de áreas húmidas naturais e artificiais para a depuração da água, o que deu origem
a um aumento de habitat muito significativo para aves aquáticas. Olhando para trás, apesar
de agora sabermos que o objectivo da União Europeia de parar a perda de biodiversidade
até 2010 foi demasiado ambicioso, a definição desse objectivo desencadeou uma série de
processos que contribuíram para que se tenha conseguido parar a perda de biodiversidade
nas últimas duas décadas. Para além das políticas de valorização dos serviços dos ecossistemas, destaque-se a política de renaturalização (rewilding) de vastas zonas de valor marginal
para a agricultura, como muitas montanhas, onde hoje temos verdadeiros espaços selvagens
em que ocorrem grandes mamíferos como o cavalo, o lobo, o urso e os bois assilvestrados
(introduzidos em substituição ecológica dos extintos auroques).
Uma das consequências da melhoria do ordenamento do território e da protecção dos
ecossistemas costeiros foi uma melhoria significativa da oferta turística que tinha vindo a
degradar-se no princípio deste século. Uma outra consequência foi o desenvolvimento de um
novo urbanismo que aumentou significativamente as zonas verdes no interior dos centros
urbanos, e que apostou no aumento da eficiência energética dos edifícios. Esse urbanismo
permitiu recuperar zonas degradadas nos centros urbanos, e travar o movimento de suburbanização. Isto poupou algumas áreas agrícolas e de montado à ameaça da expansão urbana,
e minimizou a distância das pessoas ao seu local de trabalho. Deu-se ainda o aumento da
utilização da bicicleta, particularmente nas cidades de relevo menos acentuado, o aumento
da eficiência dos transportes públicos, e a consequente diminuição de emissões de GEE.
Mas nem tudo foram rosas. Muitas das tradições culturais locais perderam-se com a
homogeneização cultural global e com o abandono de práticas agrícolas tradicionais. Hoje
recorda-se com saudade as paisagens de socalcos agrícolas que desapareceram em muitas
partes do país, os cantares locais, e os rebanhos de ovelhas e cabras nas serras. Houve tam-
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bém algumas falhas da engenharia ecológica, como o erro de dimensionamento da fitoetar de Lagos, que deu origem a uma eutrofização das águas costeiras durante quase uma
década. Por fim, a variedade de milho geneticamente modificado adoptada nacionalmente
na década de 2020 sucumbiu a uma praga viral que destruiu por completo as colheitas desse
ano, tendo a recuperação das perdas económicas dos agricultores demorado vários anos.

4.5. Discussão
Com a variedade de pontos positivos e negativos em cada cenário é natural que diferentes
pessoas tenham preferências por diferentes cenários. No entanto parece-nos que dos quatro
cenários aquele que será menos desejável para a maioria das pessoas é o da Ordem a partir da
Força, o qual, apesar de alguma recuperação de identidade cultural a nível nacional, apresenta
problemas ambientais muito sérios, incluindo a maior taxa de perda de biodiversidade e de
degradação dos ecossistemas, associados a um desempenho económico pobre. A comparação
entre os outros três cenários é mais complicada. O cenário de Orquestração Global apresenta
um excelente desempenho económico para o país, acima da média da UE, mas a qualidade
de vida nas cidades é afectada pela pouca atenção prestada à protecção do ambiente, e ocorre
o maior impacto das alterações climáticas. O cenário Mosaico Adaptativo apresenta uma
revitalização do espaço rural estimulada por organizações locais interessadas em agricultura
ecológica e na gestão sustentável dos ecossistemas, no entanto o afastamento em relação aos
mercados globais tem impactos negativos na economia. Por fim, o cenário do Jardim Tecnológico corresponde a uma grande ênfase da UE e das instituições nacionais na conservação da
biodiversidade para assegurar os serviços dos ecossistemas. Neste cenário ocorre uma expansão da floresta nativa e uma intensificação agrícola de forma sustentável, num ambiente de
crescimento económico, mas há uma perda dos valores culturais associados ao mundo rural.
Os cenários demonstram de uma forma clara a importância de uma atitude pro-activa
em relação ao ambiente. Nos dois cenários em que os problemas ambientais não recebem a
atenção prioritária dos cidadãos e das instituições (Ordem a partir da Força e Orquestração
Global), esses problemas acabam por agravar-se afectando seriamente a qualidade de vida.
Os cenários ilustram também os riscos do isolacionismo, de uma forma mais clara no cenário da Ordem a partir da Força, mas também implícito no cenário do Mosaico Adaptativo,
tanto em termos de crescimento económico, como em termos da resolução dos problemas
ambientais globais (e.g. alterações climáticas).
A adaptação dos cenários globais a Portugal identificou algumas inconsistências internas
dos cenários globais. Por exemplo, as descrições qualitativas do desenvolvimento socioeconómico no cenário da Ordem a partir da Força são muito mais pessimistas do que as
previsões quantitativas de crescimento económico. No cenário de Orquestração Global, a
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diminuição da área agrícola na OCDE parece pouco compatível com um crescimento económico acentuado da China. Estas inconsistências resultam de uma forma geral de algumas
diferenças entre os modelos e as narrativas, e identificam pontos de maior incerteza em
relação aos cenários.
Os cenários ilustram a existência de forças motrizes importantes sobre as quais os decisores nacionais têm pouca influência. Por exemplo, no Mosaico Adaptativo, apesar de alguns
esforços no controlo das emissões de GEE, a subida de emissões de GEE que ocorre no resto
do mundo leva a que seja o segundo cenário com maior impacto das alterações climáticas em
Portugal. Há, no entanto, muitos outros promotores de alterações que podem ser influenciados pelos decisores nacionais, como sejam a política florestal, a política agrícola, a política de
pescas, a política energética, e a política de conservação da natureza, embora a autonomia do
governo Português em relação à UE no que respeita à definição destas políticas varie nos diferentes cenários. E mesmo quando a evolução das forças motrizes está fora do controlo das instituições nacionais e das decisões dos cidadãos Portugueses, podemo-nos preparar para nos
adaptarmos à evolução dessas forças motrizes, por exemplo gerindo melhor a nossa floresta
para evitar o aumento de incêndios associados às alterações climáticas.
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