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#JPEJWFSTJEBEF
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Miguel Pereira1
Mensagens chave
0DPODFJUPEFCJPEJWFSTJEBEFJOUFHSBUPEBBWBSJBCJMJEBEFFOUSFPTPSHBOJTNPTWJWPT 
EPOÓWFMHFOÏUJDPBPOÓWFMEPTFDPTTJTUFNBT DPNQSFFOEFOEPOPTFVTFOUJEPNBJTMBUP
UPEBBCJPTGFSB. O número de espécies identificadas na actualidade ronda os 1,7 milhões,
sendo a maioria organismos de pequenas dimensões. A biodiversidade tem um papel fundamental na manutenção da estabilidade dos ecossistemas, assegurando a continuidade das
condições que permitem a existência da espécie humana, como o ar puro, a água potável ou
os solos férteis.
"HSBOEFEJWFSTJEBEFEFFDPTTJTUFNBTFFTQÏDJFTRVFPDPSSFNFN1PSUVHBMÏSFTVMUBEP
EBDPOKVHBÎÍPEFGBDUPSFTDMJNÈUJDPT FEÈĕDPTFIJTUØSJDPT. Encontram-se listadas mais
de 400 espécies de vertebrados terrestres e estima-se que existam cerca de 3000 espécies
de plantas. Ao nível das comunidades vegetais nativas distinguem-se dois grandes grupos,
ambos dominados por Quercus spp. A norte, com clima atlântico, as florestas de folha caduca
e a sul, com clima mediterrânico, as florestas de folha perene.
"T BMUFSBÎÜFT SFDFOUFT BP FTUBEP EB CJPEJWFSTJEBEF SFTVMUBN EB BDÎÍP EJSFDUB PV
JOEJSFDUBEFWÈSJBTGPSÎBTNPUSJ[FT PVQSPNPUPSFTEFBMUFSBÎÍP TPCSFPTFDPTTJTUFNBT
De entre os promotores com uma influência directa sobre os ecossistemas destacam-se as alterações ao uso do solo, a sobreexploração de recursos, a poluição, a ocorrência de
fogos, a introdução de espécies exóticas, e, a longo prazo, o efeito das alterações climáticas.
O estado dos ecossistemas é também afectado indirectamente por forças motrizes indirectas
cuja acção tem consequências sobre as forças motrizes directas. De entre as forças motriAutor correspondente: Vânia Proença, vaniaproenca@fc.ul.pt
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zes indirectas, salientam-se a situação de Portugal como membro da União Europeia e a
influência das políticas e directivas comunitárias tanto a nível ambiental como a nível económico e social. Também relevantes são os efeitos da política agrícola comum, do intenso
crescimento populacional urbano e da conjuntura económica do país. É ainda de realçar a
importância da alteração de valores culturais e fenómenos de consciencialização social, que
embora sendo processos lentos, podem influenciar significativamente outros promotores de
alteração.
0FTUBEPBDUVBMEPTFDPTTJTUFNBTFN1PSUVHBM$POUJOFOUBMSFTVMUBEFVNMPOHPFDPO
UÓOVPQSPDFTTPEFQFSUVSCBÎÍP BMUFSBÎÍPFEFTUSVJÎÍPEPTIBCJUBUTOBUVSBJT. A floresta
original em Portugal era dominada por espécies de Quercus e Betula. As florestas ocupavam
todo o território, com excepção de algumas zonas (e.g. topos de montanha) onde o coberto
seria arbustivo. A alteração da paisagem inicia-se no Neolítico, através do uso do fogo e
da desflorestação para a criação de pastos e campos de cultivo. Com o evoluir do tempo,
a agricultura torna-se o principal uso do solo, seguida pela floresta. A partir da segunda
metade do século xx, a floresta volta a ser a principal classe de ocupação do solo, após vários
programas de reflorestação à escala nacional. No entanto, a composição actual da floresta é
muito diferente da original. A norte do Tejo, a floresta caducifólia nativa encontra-se profundamente fragmentada, sendo o coberto florestal dominado por pinheiro bravo e o eucalipto. A sul do Tejo, provavelmente devido ao seu interesse comercial, persistem os Quercus
de folha perene (sobreiro e azinheira). As tendências registadas na última década relativas à
área de ocupação dos diversos tipos de habitats naturais encontrados em Portugal apontam
para uma redução ou manutenção da área ocupada, sendo a destruição directa do habitat
um factor de perturbação comum a todos os habitats naturais.
"TSFHJÜFTEFNPOUBOIB PTFTUVÈSJPTFP48"MFOUFKBOPGPSBNJEFOUJĕDBEBTDPNP
TFOEPÈSFBTEFNBJPSEJWFSTJEBEFEFFTQÏDJFT. Estas áreas foram reconhecidas por concentrarem uma maior proporção de espécies de 5 grupos biológicos (pteridófitas, gimnospérmicas, anfíbios, répteis e aves). Numa abordagem alternativa, foi considerada a área de
distribuição das espécies analisadas, como uma medida indirecta da maior ou menor vulnerabilidade à extinção, e identificaram-se as áreas de maior interesse conservacionista, que
corroboram a importância das regiões acima referidas.
%FFOUSFBTFTQÏDJFTBNFBÎBEBTFN1PSUVHBM DPOUBNTFFTQÏDJFTEFQFJYFT EF
BOGÓCJPT EFSÏQUFJT EFBWFTFEFNBNÓGFSPT. As tendências ao nível da fauna são
preocupantes, uma vez que não houve uma redução efectiva do número de espécies ameaçadas num período de 15 anos (1990-2005). Por outro lado, verifica-se uma tendência positiva
no sentido de um maior nível de conhecimento sobre as espécies. De entre as espécies cuja
conservação requer uma maior atenção, a maioria encontra-se associada a habitats de águas
interiores. Os morcegos cavernícolas e os grandes carnívoros são igualmente grupos muito
afectados pela alteração e destruição dos habitats em que ocorrem.

Ecossistemas.indd 128

09-12-2009 16:27:26

5. Biodiversidade 129
7ÈSJBTBDÎÜFTEFSFTQPTUBFTUÍPBTFSEFTFOWPMWJEBTDPNPPCKFDUJWPEFSFWFSUFSBMHV
NBT EBT UFOEÐODJBT OFHBUJWBT RVF DBSBDUFSJ[BSBN B FWPMVÎÍP EP FTUBEP EB CJPEJWFSTJ
EBEFOPTÞMUJNPTBOPT. São vários os acordos internacionais para a conservação de espécies
e habitats aos quais Portugal se encontra associado, entre eles: a Convenção para a Diversidade Biológica, a Convenção de Ramsar, a Convenção de CITES e a Convenção de Bona.
A Rede Natura 2000, uma das principais ferramentas para a conservação da biodiversidade,
encontra-se em fase de implementação, mas atendendo aos objectivos iniciais, o processo
está bastante atrasado. A origem das ameaças à biodiversidade é variada, tendo sido criados
meios de resposta para cada caso. Os impactos causados pela actividade agrícola têm sido
combatidos através de várias medidas agro-ambientais, que promovem as práticas agrícolas
tradicionais e uma gestão sustentada dos ecossistemas. Para minorar os danos causados
pelos fogos tem sido feito um grande investimento público na prevenção e combate das
áreas ardidas. A biodiversidade dos ecossistemas florestais é ainda protegida pelo Plano de
Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa. No entanto, as boas práticas de gestão
florestal são ainda incipientes, sendo a sua aplicação um factor chave para a recuperação da
floresta portuguesa do actual estado de degradação em que se encontra. Os ecossistemas
de águas interiores são muito afectados pela construção de barragens e pela poluição das
águas. As respostas ao primeiro caso são ainda insuficientes, embora já se aposte no desenvolvimento de estudos de avaliação e com vista à redução de impactos esperados, enquanto
que, no segundo caso, o Plano Nacional da Água e o Plano Estratégico de Abastecimento e
de Saneamento de Águas Residuais são os principais mecanismos de protecção dos ecossistemas de água doce. O problema da sobreexploração dos recursos, decorrente de uma má
gestão da pesca e caça, tem sido abordado através de uma nova Política Comum da Pesca e
de um aumento do controlo da actividade cinegética. Também a introdução de espécies não
indígenas na natureza se encontra sujeita a um maior controlo para prevenir a ocorrência de
espécies invasoras, sendo vários os projectos de investigação com vista a minorar os efeitos
das espécies já estabelecidas. Refira-se ainda o esforço de integração do sector do turismo
com as políticas ambientais, com o reforço de regulamentação a que se encontra sujeito e a
criação de um Programa Nacional de Turismo de Natureza, e o alargamento da obrigatoriedade de estudos de Avaliação de Impactos Ambientais a uma maior variedade de projectos
públicos e privados.
0TRVBUSPDFOÈSJPTEBQU."BQSFTFOUBNDPOTFRVÐODJBTNVJUPEJGFSFOUFTQBSBBCJP
EJWFSTJEBEF RVFBQFOBTBVNFOUBOPTDFOÈSJPT+BSEJN5FDOPMØHJDPF.PTBJDP"EBQUB
UJWP No cenário Jardim Tecnológico ocorre a maior expansão de floresta nativa, e consequente recuperação de espécies associadas aos carvalhais e à floresta de sobreiro e azinheira
e dá-se mesmo o regresso de algumas espécies regionalmente extintas. No cenário Mosaico
Adaptativo recupera-se um mosaico paisagístico entre campos agrícolas e manchas florestais, e várias práticas agrícolas como a estepe cerealífera são mantidas para favorecer as espé-
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cies associadas à agricultura. No cenário Ordem a Partir da Força a intensificação agrícola
e a falta de ordenamento do território levam ao declínio de muitas espécies, e a frequência
de fogos mantém-se, impedindo a expansão da floresta nativa. No cenário Orquestração
Global o abandono agrícola e a ênfase na floresta de produção contribuem para manter
uma elevada frequência de fogos e baixos níveis de biodiversidade. Nesse cenário ocorrem
também os maiores impactes das alterações climáticas.

5.1. Introdução
O aumento significativo da taxa de perda de biodiversidade ao nível planetário durante os
últimos séculos é uma clara consequência da acção humana (Sala et al., 2000; MA, 2005;
Groombridge e Jenkins, 2002). Estima-se que se tenham extinto mais de 300 vertebrados
nos últimos 400 anos (Groombridge e Jenkins, 2002), e que actualmente se encontrem
ameaçadas cerca de 20% das espécies de mamíferos, 12% das espécies de aves e 32% das
espécies de anfíbios (Baillie et al., 2004).
A biodiversidade tem um papel fundamental na manutenção da estabilidade dos ecossistemas (Naeem et al., 1994; Loreau et al., 2001), além disso exerce uma função de suporte
aos serviços por eles prestados, assegurando o seu bom funcionamento (Chapin et al., 2000;
Vermeulen e Koziell, 2002; EEA 2003). Por esta razão, é vital para a Humanidade compreender cada vez melhor os padrões de diversidade biológica e agir no sentido da sua preservação. Esta necessidade tem-se reflectido no interesse da comunidade científica, das entidades
governamentais e do público em geral.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992) define biodiversidade, ou diversidade biológica, como «a variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens,
incluindo, inter alia, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos
e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; inclui a diversidade dentro de cada espécie (ao nível genético), entre as espécies e dos ecossistemas». O conceito de biodiversidade
é muito abrangente, compreendendo no seu sentido mais lato toda a biosfera (MA, 2005).
O número de espécies identificadas na actualidade ronda os 1,7 milhões, sendo a grande
maioria organismos de pequenas dimensões (Groombridge e Jenkins, 2002). No entanto,
e embora as estimativas do número total de espécies envolvam uma grande incerteza,
estima-se que existam 14 milhões de espécies no planeta, das quais 8 milhões são insectos
e miriápodes (Groombridge e Jenkins, 2002). Todas estas formas de vida resultam de um
longo processo evolutivo, durante o qual a vida na Terra provou ser capaz de se adaptar
às contínuas pressões e alterações do meio ambiente (Mace et al., 2005). A Terra como a
conhecemos hoje, com condições que permitem a existência da espécie humana, com ar
respirável, água potável, solos férteis, é o resultado da coexistência das várias formas de
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vida e da interacção entre elas e com o ambiente que as rodeia (Folke et al., 1996; MA,
2005).
A definição de diversidade biológica subentende três níveis hierarquizados de biodiversidade: genético, das espécies e dos ecossistemas (Vermeulen e Koziell, 2002; MA, 2005;
Mace et al., 2005). O nível genético compreende a variabilidade genética intra-específica,
seja entre populações separadas ou entre indivíduos de uma mesma população. A diversidade ao nível das espécies inclui todas as espécies existentes numa determinada área ou em
todo o planeta. A diversidade ao nível dos ecossistemas, ou diversidade ecológica, inclui
a diversidade de processos ecológicos intra e inter ecossistemas. Por processos ecológicos
entende-se a interacção entre os organismos (e.g. competição) e a sua interacção com o
meio físico envolvente (e.g. fixação de azoto no solo).
A quantificação da diversidade existente pode ser abordada segundo três perspectivas (MA,
2005; Mace et al., 2005): variedade, abundância e distribuição. O modo mais comum de medir
biodiversidade assenta na contabilização da variedade de tipos diferentes (seja ao nível genético, de espécies, ou de outro nível taxonómico) existentes numa determinada área em determinada altura, como por exemplo, quantas espécies de aves existem num estuário durante a
época de nidificação. No entanto, este tipo de medida nem sempre é o mais informativo, dado
que estimar a abundância, ou seja, saber quanto existe de cada tipo, poderá revelar-se mais
interessante para o estudo da biodiversidade. Por fim, a distribuição da diversidade de tipos
numa determinada área poderá revelar padrões espaciais na forma como a biodiversidade se
distribui. Tanto a variedade como a abundância e a distribuição são componentes importantes
da biodiversidade, podendo ser mais ou menos relevantes para o fornecimento de determinados serviços de ecossistema (e.g. a regulação de pragas depende do efectivo, ou seja abundância, das populações de inimigos naturais) (Pereira e Cooper, 2006).
O conceito de diversidade biológica inclui também as espécies domesticadas ou cultivadas, ou seja aqueles organismos cuja evolução se encontra associada a processos de selecção e melhoramento efectuados pelo Homem, para satisfazer as suas próprias necessidades (Glowka et al., 1996). São exemplos as variedades cultivares, as raças pecuárias ou os
microrganismos utilizados na produção alimentar (Glowka et al., 1996). De igual modo,
também os ecossistemas geridos pelo homem, como os campos agrícolas, estão incluídos na
definição de diversidade de ecossistemas.

5.2. A biodiversidade em Portugal
O território continental localiza-se no sudoeste da Europa numa faixa de transição entre
duas zonas biogeográficas, a sub-região Atlântica da região Euro-Siberiana e a região Mediterrânea (ICN, 1998; EEA, 2003). Esta situação geográfica conjugada com o sistema oro-
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gráfico do país, confere-lhe uma variedade de contextos climáticos que associados a uma
grande diversidade de materiais litológicos, incluindo argilas, arenitos, serpentina, xistos,
granitos, entre outros (Silva, 1982), se traduz na existência de uma larga variedade de tipos
de solo (Cardoso, 1973) e de habitats (ICN, 1998, ICN, 2006a). A grande diversidade de
ecossistemas e espécies é também explicada pelo facto de só as áreas de montanha terem
sido afectadas pelas últimas glaciações, o que permitiu a persistência de muita da diversidade existente nessa época (Zbyszewsky, 1958; Weiss e Ferrand, 2006). Soma-se ainda o
facto de Portugal fazer parte de um hotspot de biodiversidade ao nível mundial, a bacia
do Mediterrâneo. Esta bacia constitui uma região de elevado interesse devido ao grande
número de espécies de plantas endémicas e ao grau de ameaça a que se encontram sujeitas
por destruição do seu habitat (Myers et al., 2000). O território português inclui também
os arquipélagos dos Açores e Madeira que se encontram inseridos numa região de elevada
biodiversidade, a Macaronésia (ver capítulo 14). No entanto, neste capítulo serão essencialmente discutidos os habitats e as espécies terrestres encontrados em Portugal Continental.
A distribuição da vegetação nativa em Portugal pode ser caracterizada em duas grandes
unidades. Às regiões norte e centro, influenciadas por um clima atlântico, correspondem as florestas de folha caduca dominada por carvalho-roble (Quercus robur) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica), e também carvalho-cerquinho (Quercus faginea) na região da Estremadura
(Caldeira Cabral e Telles, 1999). Às regiões a sul do Tejo, a Beira Baixa e a terra quente transmontana, associadas a um clima mediterrânico, correspondem as florestas de folha perene,
como o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus ilex), mas também o carvalho-negral
na Beiras Interiores e Trás-os-Montes (Caldeira Cabral e Telles, 1999). No entanto, esta distribuição de habitats nativos encontra-se actualmente bastante alterada, em especial na região
norte e centro, não só devido ao aumento, com fins económicos, da área ocupada por espécies
como o pinheiro bravo e o eucalipto, mas também como consequência de agentes de mudança
como o fogo ou a agricultura (Radich e Alves, 2000; Pereira et al., 2002; EC, 2004).
Em Portugal Continental encontram-se classificadas1 72 espécies de mamíferos (60 protegidas e 17 ameaçadas), 246 espécies de aves (237 protegidas e 76 ameaçadas), 28 espécies
de répteis (todas protegidas e 7 ameaçadas), 16 espécies de anfíbios (todas protegidas e
2 ameaçadas) e 33 espécies de peixes dulçaquícolas e migradores (todas protegidas e 21
ameaçadas) (Cabral et al., 2005). Ao nível florístico, estima-se que existam 3000 espécies de
plantas vasculares, das quais 86 são endémicas, cerca de 10% têm estatuto de ameaça e 4%
1
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Consideram-se as espécies listadas para Portugal Continental no Livro Vermelho do Vertebrados de Portugal
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encontram-se protegidas (Pereira et al., 2002; IA e MAOT, 2005). No que respeita a outros
grupos que não vertebrados ou plantas vasculares, os dados existentes são muito mais escassos. Existem alguns grupos estudados, como é o caso das borboletas (Maravalhas, 2003;
TAGIS, http://www.tagis.net) ou das briófitas (Sérgio et al., 1994), mas para a maioria dos
taxa a regra é ainda a falta de informação.
O território português, em resultado de uma história milenar muito associada a práticas
agrícolas e pecuárias, não só alberga uma grande diversidade de raças autóctones e variedades agrícolas, como também vários ecossistemas humanizados (ICN, 1998; Blondel e Aronson, 1999), alguns deles com elevado valor de conservação, como é o caso dos montados
(Santos-Reis e Correia, 1999), dos sistemas de agricultura cerealífera extensiva, vulgarmente
designados por «estepe cerealífera» (Delgado e Moreira, 2000) ou dos socalcos agrícolas no
Alto Minho (Pereira et al., 2005).

5.3. Promotores de alterações
São várias as forças motrizes que directa ou indirectamente têm sido promotores de alteração da biodiversidade em Portugal. Das forças motrizes directas, aquelas que exercem
uma influência directa sobre os ecossistemas, destacam-se as alterações ao uso do solo, a
sobreexploração de recursos, o aumento da rede viária, a poluição, a ocorrência de fogos,
a introdução de espécies exóticas, e, a longo prazo, o efeito das alterações climáticas. Das
forças motrizes indirectas, que não afectam directamente os ecossistemas mas têm efeito
sobre as forças motrizes directas, é de destacar a situação de Portugal como membro da
União Europeia e a influência das políticas e directivas comunitárias tanto a nível ambiental
como a nível económico e social. A política agrícola comum, os factores demográficos que
se têm vindo a traduzir num crescimento e aumento de pressão sobre as áreas urbanas e a
conjuntura económica do país são outros promotores indirectos de alteração especialmente
relevantes. É ainda de salientar a importância da alteração de valores culturais e fenómenos
de consciencialização social, que embora sendo processos lentos, podem influenciar significativamente outros promotores de alteração.

5.3.1. Promotores de alteração directos
Alterações ao uso do solo
No século xix, e até à primeira metade do século xx a expansão da área agrícola foi uma
dominante no território nacional (Daveau, 2000), tendo sido em muitas regiões a causa
principal de destruição do habitat nativo. A destruição dos habitats teve efeitos nefastos
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directos sobre a biodiversidade afectando em particular os predadores de médio/grande
porte que necessitam de grandes áreas para a sua sobrevivência. Para além disso, a expansão das áreas de cultivo e pastoreio criou áreas e condições de conflito entre as populações
rurais e algumas espécies silvestres como o lobo (Canis lupus), cujo acentuado declínio se
deve em grande parte à destruição do habitat e à perseguição por parte das populações
(Boitani, 2000; Grilo et al., 2002). Na primeira metade do século xx, duas políticas introduzidas pelo Estado Novo, a florestação dos terrenos incultos de montanha ou «baldios» no
norte e a campanha do trigo no sul, iriam causar alterações profundas tanto nos modos de
vida das populações como nos ecossistemas e biodiversidade (Silva, 1973; Dias et al., 2003).
Entre outros factores e no contexto de uma conjuntura económica nacional que não fornecia grandes alternativas às populações rurais, a introdução destas políticas contribuiu para
o acelerar do fenómeno de emigração em massa que desencadeou a tendência que se tem
mantido até hoje de despovoamento e envelhecimento das zonas rurais e do consequente
abandono da actividade agrícola (Graça, 1996). A tendência de abandono dos campos agrícolas observa-se um pouco por toda a Europa e tem-se acentuado nos últimos anos (Prieler
et al., 1998; MacDonald, 2000). Em Portugal, entre 1989 e 1999, o decréscimo da superfície
agrícola utilizável foi na ordem dos 3,72% e o número de explorações agrícolas diminuiu
em 30% (INE, 1989; INE, 1999). As zonas com risco de abandono elevado incluem 122
concelhos, 80% dos quais correspondem a zonas de montanha (Alves et al., 2003). As consequências do abandono agrícola para a biodiversidade são actualmente motivo de controvérsia. Embora a conversão agrícola tenha em grande parte contribuído para a destruição
e fragmentação de habitat nativo que pôs em risco espécies como o lobo (Canis lupus), o
lince ibérico (Lynx pardinus) e a Águia-imperial (Aquila adalberti) entre outros (ICN, 1998;
Grilo et al., 2002), alguns autores defendem que as áreas agrícolas em regime extensivo se
tornaram essenciais à conservação da biodiversidade que se lhes encontra associada (Bignal
e McCracken, 1996; Moreira et al., 2001a). Exemplos destas espécies são as aves de ecologia
estepária como a abetarda (Otis tarda), o peneireiro-das-torres (Falco naumanni) e o sisão
(Tetrax tetrax) para as quais o abandono das práticas agrícolas tradicionais representa uma
ameaça à sua sobrevivência (Tella et al., 1998; Moreira, 1999; Wolff et al., 2001). Noutros
casos o abandono agrícola, quando gerido de forma a prevenir a ocorrência de fogos, pode
ter consequências positivas para a biodiversidade, na medida em que pode levar à regeneração de habitats nativos e ao restabelecimento de espécies nativas que deles dependem
(Bernaldez, 1991; Green et al., 2005).
Floresta
A tendência dominante em Portugal nos últimos anos é para o aumento da área de floresta. Entre 1974 e 2001 a floresta Portuguesa sofreu um aumento de 5.2%, que em grande
parte se deveu à expansão da área de eucalipto (Eucalyptus globulus). Esta espécie exótica
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de crescimento rápido sofreu no mesmo período de tempo, um aumento de cerca de 174%
e em 2001 representava 21% da floresta nacional (DGF, 2001). O desempenho ambiental
das plantações de eucalipto tem sido debatido, essencialmente devido a questões de sobre
uso dos recursos hídricos (Doerr et al., 1998) e a um empobrecimento da biodiversidade a
nível local (Onofre, 1990; Abelho e Graça, 1996). Estes impactos devem-se essencialmente
ao modelo de gestão silvícola que tem sido aplicado, que promove monoculturas de elevada
densidade e extensão (Alves et al., 2008). As florestas nativas de carvalhos decíduos representam actualmente menos de 4% do total da floresta nacional (DGRF, 2007). O aumentos
de plantações com espécies pirófitas, como é o caso do eucalipto e do pinheiro, em regime
de cultura intensiva, associado à escassa e altamente fragmentada floresta nativa e à elevada
frequência de fogos tem tido impactos negativos sobre a biodiversidade, e constitui uma
grave ameaça à conservação da diversidade de espécies.
Barragens
A construção de barragens tem impactos profundos sobre os ecossistemas, podendo levar a
alterações irreversíveis na biodiversidade local (McAllister et al., 2001). Para além da destruição do habitat, as barragens funcionam ainda como barreiras aos fluxos de espécies migratórias
e favorecem o aparecimento de espécies invasoras (ICN, 1998; Clavero et al., 2004). O salmão
(Salmo salar), o sável (Alosa alosa) e a lampreia-de-rio (Lampetra fluviatilis) são apenas alguns
exemplos de espécies aquáticas cujas populações têm sido fortemente afectadas pela presença
de barragens (Ribeiro et al., 2007). Em Portugal existem actualmente 100 grandes barragens e
cerca de 800 de pequena e média dimensão. Está ainda planeada a construção de mais 10 barragens até 2020 no âmbito do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (INAG 2007). A localização de barragens em áreas protegidas tem levado à alteração
de ecossistemas de elevado valor conservacionista. A barragem do Alqueva, é o exemplo mais
recente dos impactos das grandes barragens, inundou uma área de cerca de 25 000 ha, implicando o corte massivo de árvores e o desaparecimento de áreas essenciais à sobrevivência
de várias espécies ameaçadas como o gato-bravo (Felis silvestris), a cegonha-negra (Ciconia
nigra), a lontra (Lutra lutra) e a águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus) entre outros. A barragem levou ainda à quase total destruição da galeria ripícola do Vale do Guadiana, importante
corredor ecológico para a dispersão de muitas espécies (CPADA et al., 2005).
Redes viárias
A rede viária em Portugal cresceu 36% entre 1990 e 2007, atingindo os 12 900 km em 2007
(INE, 2007) de um total de 16 500 km previsto no Plano Rodoviário Nacional (Garcia,
2005). O crescimento foi particularmente importante no que respeita à rede de auto-estradas que sofreu um aumento de 800% entre 1990 e 2007 (INE, 2007). Uma das consequências
da grande densidade de estradas que cruza o país é a fragmentação dos habitats naturais.
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Os efeitos negativos da fragmentação de habitat por estradas têm sido demonstrados em
diversos grupos animais, incluindo invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos
(Ascensão e Mira, 2006). As estradas podem actuar como barreiras à dispersão de animais,
levando ao isolamento genético de populações, e a problemas relacionados com cruzamentos intra-populacionais e perda de diversidade genética (Ascensão e Mira, 2006). Paralelamente à fragmentação de habitat pode também ocorrer fragmentação de populações em
sub-populações, cuja persistência pode não ser viável devido ao efectivo reduzido. É exemplo a população de lobo-ibérico a sul do rio Douro com efectivo populacional reduzido, e
que se encontra muito ameaçada pela fragmentação do habitat, nomeadamente devido à
rede viária (Alexandre et al., 2000; Grilo et al., 2002).
Um outro impacto negativo e directo da presença de estradas é o aumento da mortalidade não natural por atropelamento. A mortalidade por atropelamento constitui também
uma séria ameaça à conservação de populações locais e pode ter repercussões ao nível da
conservação das espécies. Os mamíferos carnívoros, por exemplo, são bastante afectados
pela presença de estradas. Estes animais tendem a ocupar áreas vitais de grande dimensão,
visto necessitarem de grandes territórios de caça, e são por isso forçados a cruzar estradas,
pondo em risco a sua sobrevivência (Ascensão e Mira, 2006; Grilo et al., 2009).
Ocorrência de fogos
O fogo é um dos promotores directos que nos últimos anos mais drasticamente tem modificado os ecossistemas portugueses com consequências nefastas para a biodiversidade. Entre
1998 e 2007 arderam em média 163 564 ha/ano, num total de 1 625 646 ha (AFN, 2009), o
que corresponde a uma área equivalente a 18% do território nacional. No Verão de 2003, o
fogo causou a destruição de cerca de 9% da área total de floresta (AFN, 2008). O abandono
dos campos agrícolas que favorece o crescimento de matos e espécies pirófitas e o período
de seca prolongado que nos últimos anos se tem verificado nos meses de Verão estão entre
as principais causas da ocorrência de fogos em Portugal (Moreira et al. 2001b). Também
o regime de monocultura de pinheiro e eucalipto, espécies de risco de incêndio elevado
(Núñez-Regueira et al., 1999; Núñez-Regueira et al., 2000; Fernandes et al., 2009), contribui
para um regime de fogos de elevada intensidade e frequência. Para além do efeito de mortalidade directa, o fogo leva à destruição de grandes áreas de habitat, pondo em causa a sobrevivência das espécies que dependiam dos seus recursos. Refira-se no entanto que o fogo, em
regime natural ou controlado, pode ter um papel de promotor da diversidade da paisagem,
criando mosaicos de habitat benéficos para a fauna (Blondel e Aronson, 1999).
Poluição
A poluição é actualmente uma das mais graves ameaças à conservação da biodiversidade em
Portugal. A expansão das áreas urbanas, onde a pressão demográfica tem vindo a aumen-
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tar, o desenvolvimento industrial e a utilização de práticas agrícolas incorrectas são neste
momento os principais responsáveis pelos elevados níveis de poluição que neste momento
afectam gravemente os ecossistemas e a biodiversidade.
A contaminação dos ecossistemas e o envenenamento da fauna pelo chumbo abandonado no ambiente no decorrer da caça, é ainda um grave factor de ameaça para várias espécies, para os ecossistemas e também para o Homem, sendo necessário tomar medidas que
eliminem o uso de cartucho tóxicos na caça (Thomas, 1997; Rodrigues et al., 2001; Guitart
et al. 2002).
Poluição das águas
Entre as principais causas da poluição das águas superficiais estão o escoamento de fertilizantes provenientes da agricultura e os resíduos domésticos ou industriais provenientes das
áreas urbanas (Merten e Minella, 2002; Islam e Tanaka, 2004). O excesso de fertilizantes
provenientes das actividades agrícolas e a descarga de efluentes industriais e domésticos
conduzem frequentemente à eutrofização das águas. A eutrofização tem como consequência
a redução da diversidade de espécies, uma vez que favorece o crescimento de algumas espécies em detrimento de outras (Heikkilä, 1999). A contaminação por efluentes pode ainda
levar à bio-acumulação de compostos orgânicos e metais pesados, que com frequência atingem concentrações elevadas nos organismos que se encontram no topo da cadeia trófica,
pondo em risco a saúde dos mesmos (Islam e Tanaka, 2004). Este tipo de poluição tem
sobretudo impactos sobre a diversidade genética uma vez que afecta grupos particulares de
indivíduos (Heikkilä, 1999).
Em Portugal, são as águas interiores que apresentam níveis de poluição particularmente
preocupantes (Pereira et al., 2004). A informação acerca do estado das principais bacias
hidrográficas é ainda muito insuficiente, mas sabe-se que pelo menos 9 das 14 principais
bacias hidrográficas do país apresentam níveis de contaminação significativos, apresentando os rios Leça, Sado e Ave, níveis de contaminação bastante elevados (Bernardino et
al., 2000).
Estes valores tornam-se ainda mais preocupantes quando estes locais constituem o habitat preferencial de várias espécies com elevado valor conservacionista. O estuário do Sado
por exemplo, alberga a única população residente de golfinhos-roazes (Tursiops truncatus)
em Portugal, a qual se encontra aparentemente em regressão (MAOT, 2000a). O actual
declínio desta população encontra-se em grande parte relacionado com os elevados níveis
de poluição existentes em toda a bacia hidrográfica do Sado (Harzen e Brunnick, 1997, Brito
et al., 2001). Outros exemplos das consequências nefastas da poluição são os eventos de
elevada mortalidade de peixes verificados no Guadiana e em alguns troços fluviais do Tejo
devido à eutrofização das águas (MA, 1999; MAOT, 2000b). De realçar ainda a alteração
da flora do Paúl do Boquilobo, onde o excesso de nutrientes levou ao desaparecimento de
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algumas espécies vegetais, ou a quase extinção da ostra portuguesa (Cassostrea angulata) no
estuário do Tejo devido à contaminação por TBT, composto usado na pintura dos navios
(MAOT, 2000b).
Também as zonas costeiras são fortemente afectadas pela poluição. Para além das fontes
de poluição já referidas para as águas interiores, os derrames de óleo e a deposição de plásticos ou outros detritos sólidos afectam não só a diversidade aquática como a sobrevivência
de muitas espécies de aves marinhas (Stephenson, 1997; Gregory, 1999).
Poluição do ar
A poluição do ar afecta a distribuição e ocorrência de várias espécies. Este tipo de poluição
parece afectar mais as plantas do que os animais tendo efeitos mais severos sobre organismos
com um nível de complexidade relativamente baixo, como os líquenes, as briófitas e alguns
invertebrados aquáticos (Dudley e Stolton, 1996). Em Portugal, é nas áreas urbanas que o
estado da qualidade do ar atinge dimensões preocupantes (IA, 2005), tendo as emissões da
maioria dos poluentes atmosféricos aumentado durante a década de 90 em especial devido
ao tráfego automóvel (Vieira, 2003). Uma vez que muitas das zonas envolventes dos centros
urbanos são áreas com especial valor de conservação (o caso do estuário do Tejo em Lisboa,
a serra da Arrábida e o estuário do Sado em Setúbal, a ria Formosa em Faro, etc.), a poluição
atmosférica torna-se um factor de pressão importante sobre a biodiversidade dessas zonas.
Nas comunidades vegetais, a poluição atmosférica pode originar o aparecimento de doenças
nos indivíduos, alterações no banco genético das populações bem como alterações da taxa
de crescimento das espécies (Szaro et al., 2002). Pensa-se que a mortalidade acentuada do
sobreiro (Quercus suber) que nos últimos anos se tem verificado no Sul da Península Ibérica,
possa estar relacionado com a poluição atmosférica e o aumento de stress climático que
favorece a acção de Phytophthora cinnamomi, o agente patogénico que se crê ser a principal
causa da mortalidade (Bussotti e Ferretti, 1998; Belo et al., neste volume).
Sobreexploração de recursos naturais
A sobreexploração dos recursos naturais é, actualmente, uma das principais forças motrizes
que afectam a biodiversidade do planeta (Sala et al., 2005). A sobrepesca, a sobreexploração
dos recursos hídricos, a caça furtiva e a intensificação da exploração agrícola e florestal são
alguns dos principais problemas que afectam a biodiversidade em Portugal (ICN, 1998).
Embora o volume de pescado em Portugal tenha vindo a reduzir nos últimos anos (redução de 9% entre 2000 e 2005, segundo dados dos Portos (INE, 2003; INE, 2005)), a sobrepesca continua a pôr em risco a sobrevivência de várias espécies da fauna aquática portuguesa, de que são exemplos o tamboril (Lophius budegassa e Lophius piscatorius), a pescada
(Cynoscion sp.) e o lagostim (Nephrops norvegicus) (Cardador, 2005; IA, 2007). A sobrepesca
nos estuários e rios é ainda uma das principais causas da regressão de migradores diádro-
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mos (Sousa et al., 2003). Também a sobreexploração dos recursos hídricos tem impactos
negativos sobre a diversidade aquática das águas interiores. A captação exaustiva de água
para usos domésticos, agrícolas ou recreativos esteve por exemplo na origem do declínio das
populações de 23 espécies nativas de peixes na bacia hidrográfica do Guadiana (Collares-Pereira et al., 2000).
No que respeita à caça, a legislação existente proíbe o exercer desta actividade fora dos
perímetros regulamentados e da época de caça, assim como a caça de espécies protegidas
ou não abrangidas pelo regime cinegético (Lei n.º 173/99, de 21 de Setembro). No entanto,
a caça furtiva e o envenenamento de animais são uma realidade que afecta a conservação
da biodiversidade, levando inclusivamente ao declínio acentuado de espécies cuja sobrevivência já se encontra ameaçada. É o caso de algumas espécies emblemáticas como o abutrenegro (Aegypius monachus), espécie praticamente extinta em Portugal, o milhafre-real (Milvus milvus), a águia-real (Aquila chrysaetus) e o lobo-ibérico (Canis lupus) (Álvares, 2003).
Para além disso, a presença de zonas de caça em áreas protegidas, como acontece no Parque
Nacional da Peneda Gerês, pode entrar em conflito com os interesses de conservação de
determinadas espécies (Manning, 2002).
Espécies invasoras
Espécies invasoras são espécies introduzidas (espécies não nativas) que conseguem obter
sucesso reprodutor e colonizar áreas afastadas do local onde foram inicialmente introduzidas, provocando muitas vezes modificações e desequilíbrios nos ecossistemas invadidos
(Mooney e Hobbs, 2000).
Em Portugal, a expansão de espécies invasivas está a ameaçar a biodiversidade nativa
sendo já um grave problema ambiental (Almeida e Freitas, 2001). De acordo com o Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro, 400 espécies de plantas são consideradas introduzidas das quais 27 são invasoras. Das espécies invasoras que afectam presentemente os ecossistemas portugueses destacam-se, na flora, as espécies do género Acacia, a Azolla sp., o
chorão-das-praias (Carpobrotus edulis) e o jacinto-de-água (Eichornia crassipes) (Almeida e
Freitas, 2001; Marchante e Marchante, 2006a). Na fauna são exemplos o lagostim-vermelho
(Procambarus clarkii), a gambusia (Gambusia holbrooki) e a perca-sol (Lepomis gibosus)
(Godinho et al. 1997; Correia, 2002). Estas espécies têm tido impactos negativos sobre a
biodiversidade nativa local. A Acacia longifolia, por exemplo, tem alterado os ecossistemas
dunares promovendo o decréscimo da diversidade de espécies e o estabelecimento de comunidades monoespecíficas (Marchante et al., 2003). Da mesma forma o lagostim-vermelho
(Procambarus clarkii) tem efeitos dramáticos sobre as comunidades aquáticas uma vez que
sendo um predador voraz, tem provocado alterações ecológicas nos locais em que ocorre,
nomeadamente sobre as populações de anfíbios (Correia, 2002). A monitorização e o controle da expansão destas espécies tornam-se assim fundamentais para garantir a integridade
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dos ecossistemas e a conservação das espécies nativas que com elas coexistem, este aspecto
ganha especial relevância num contexto de alterações climáticas. Não apenas as espécies já
consideradas invasoras, como também outras espécies introduzidas mas ainda sem capacidade de invasão, podem ver o seu crescimento populacional e dispersão favorecidos perante
as novas condições climáticas e a possível perda de competitividade das espécies nativas
(Marchante e Marchante, 2006a; DGRF 2006).

5.3.2. Promotores de alteração indirectos
Factores demográficos
Os factores demográficos têm tido nos últimos anos um efeito indirecto, em duas vertentes
distintas, sobre os ecossistemas e a biodiversidade. Por um lado, o crescimento das áreas
urbanas, com um consequente aumento da pressão antropogénica sobre os ecossistemas
fomenta o declínio da biodiversidade, que se acentuou sobretudo na faixa litoral, devido
em particular à destruição do habitat, poluição das águas e do ar, intensificação dos usos
recreativos da paisagem entre outros (Veloso-Gomes e Taveira-Pinto, 2003). Por outro lado
o despovoamento das zonas rurais e o consequente abandono das práticas agrícolas, que,
tal como já foi referido, pode traduzir-se em ganhos ou perdas para a biodiversidade local,
consoante as espécies afectadas dependam mais da combinação de habitats ou se encontrem
preferencialmente associadas a áreas de floresta (Pereira et al., 2005)
Factores Económicos e político-sociais
A situação económica e político-social de Portugal é um dos promotores indirectos que, ao
longo do tempo mais influenciou os promotores de alteração directos acima referidos, e, por
conseguinte a conservação da biodiversidade. Nos últimos 30 anos, Portugal sofreu um forte
desenvolvimento económico nem sempre conduzido da forma mais sustentável. De facto, uma
grande parte deste desenvolvimento foi à custa da sobreexploração de recursos, da poluição
ambiental e da destruição de habitats naturais (Vieira, 2003). Dos principais factores económicos que nos últimos anos têm afectado a biodiversidade destacam-se a exploração económica
das florestas, nomeadamente das florestas de eucalipto, e o turismo e as actividades recreativas.
O turismo tem afectado essencialmente as áreas costeiras, onde a crescente procura destas
áreas tem levado a uma desordenada expansão urbana, promovendo a destruição do habitat e
a poluição ambiental (Schmidt, 1999). Estando enquadrado na União Europeia, todas as políticas nacionais, nomeadamente as políticas ambientais que mais directamente se relacionam
com a conservação da biodiversidade, são influenciadas pelas directivas comunitárias, o que
faz deste um dos principais promotores indirectos de alteração da biodiversidade em Portugal.
A Política Agrícola Comum (PAC) é um exemplo da influência das directivas comunitárias
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sobre os ecossistemas e diversidade. A introdução dos subsídios à produção e das medidas
agro-ambientais atrasou durante algum tempo o processo de abandono das zonas rurais, promovendo a conservação dos sistemas agrícolas extensivos. Com a reforma da PAC e a prevista
suspensão das ajudas à produção antevê-se que o abandono das práticas agrícolas vá aumentar
nas áreas onde a produção é menos rentável, com todas as consequências que isso tem para os
ecossistemas locais e a biodiversidade (CONFAGRI, 2002).
Factores culturais
A alteração dos valores culturais e das atitudes públicas face ao ambiente e à biodiversidade
têm um profundo impacto sobre a conservação de espécies (Prince, 1998). Em Portugal
tem-se assistido a duas tendências deste domínio. Por um lado, o aumento da sensibilização
face aos problemas ambientais com uma crescente participação do público (Vasconcelos,
2001). Por outro lado, o abandono das zonas rurais e o envelhecimento da população que
aí permanece. O que tem conduzido a uma progressiva perda do conhecimento tradicional,
que inclui desde práticas agrícolas tradicionais à identificação de ervas medicinais (Pereira
et al., 2005; Pretty e Smith, 2004).

5.4. Condições e Tendências
5.4.1. Os habitats naturais
No início do Holocénico a floresta em Portugal era dominada por espécies de Querci e
de Betula (Aguiar et al., neste volume). Os carvalhos caducifólios estariam distribuídos a
Norte do Tejo onde predomina o clima atlântico, o carvalho alvarinho (Quercus robur) até
aos 1000 m-1200 m e o carvalho negral (Quercus pyrenaica) até aos 1600 m, ocorrendo em
zonas de clima com tendência continental. Nas áreas de transição para clima mediterrânico
surgia o carvalho português (Quercus faginea). Por fim, nas regiões de clima mediterrânico
dominavam as espécies de folha perene, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus
rotundifolia)(Caldas, 1998).
A floresta encontrava-se assim distribuída por todo o país, desde as regiões ao nível do
mar até as zonas de montanha; as únicas excepções, onde o coberto seria arbustivo (matos),
eram as zonas de maior altitude (Aguiar et al., neste volume; Ribeiro et al., 1988). Na Serra
da Estrela, acima dos 1600 m, o coberto vegetal seria dominado por zimbro (Juniperus
comunis) e no Verão por pastagens de cervum (Nardus stricta) (Ribeiro et al., 1988), os
matos ocorriam também nas zonas litorais com solos arenosos e em áreas interiores onde as
condições microclimáticas e/ou o tipo de solo impedissem o desenvolvimento de um estrato
arbóreo (Blondel e Aronson, 1999).
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Foi durante o Neolítico (já na segunda metade do Holocénico) que o coberto vegetal
começou a sofrer alterações decorrentes das actividades humanas, o pastoreio numa fase
inicial e mais tarde a agricultura, tiveram um efeito preponderante na transformação da
paisagem ancestral (Caldas, 1998; Aguiar e Maravalhas, 2003; Aguiar et al., neste volume).
O uso recorrente do fogo para a criação de pastos e campos de cultivo e a desflorestação
foram as principais causas da degradação e destruição da floresta e consequente expansão
dos matos e das áreas agrícolas (Aguiar e Maravalhas, 2003; Aguiar et al., neste volume).
Já no século xix a síntese da informação existente indica que em 1875 a agricultura era
o principal uso do solo, ocupando uma área de quase 4 642 000 ha, os terrenos incultos
ocupavam cerca de 4 242 000 ha a e floresta apenas cerca de 670 000 ha (PNDFCI – Anexo
D, Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006 26 de Maio). As principais florestas
eram o montado, o pinhal e os soutos e carvalhais que ocupavam superfícies de 370 000 ha,
210 000 ha e 50 000 ha, respectivamente (PNDFCI – Anexo D, Resolução do Conselho de
Ministros nº 65/2006, 26 de Maio).
Durante a primeira metade do século xx, as áreas agrícolas e florestais continuaram a
aumentar indo ocupar áreas incultas. Na segunda metade do século xx, o êxodo rural conduziu à regressão da área agrícola, e apenas a floresta continuou a aumentar (EC, 2004).
Durante o século xx a evolução do coberto vegetal foi marcada por diversas acções
(Aguiar e Maravalhas, 2003). A «Campanha do Trigo», desenvolvida durante entre as décadas de 30 e 50, resultou na substituição de extensas áreas de montado por áreas de cultivo
de cereais (Shakesby et al., 2002), tendo sido responsável por um agravamento da erosão
dos solos (Pinto-Correia e Vos, 2002; Marta-Pedroso et al., neste volume). O «Plano de
Povoamento Florestal», implementado durante o Estado Novo com o objectivo de florestar os baldios (Radich e Alves, 2000), contribuiu para a grande expansão da área ocupada
por pinheiro-bravo (Caldas, 1998). O Projecto Florestal Português/Banco Mundial (1981 a
1987) criado para responder às necessidades da indústria madeireira e papeleira (EC, 2004)
resultou na arborização de 60 000 ha de terrenos particulares e comunitários, maioritariamente com pinheiro-bravo e eucalipto (Despacho Conjunto N.º 807/2005 do Ministério das
Finanças e da Administração Pública e do Ministério da Agricultura do Desenvolvimento
Rural e das Pescas). Por fim o Programa de Acção Florestal (1986 a 1997) e o Programa de
Desenvolvimento Florestal (1994 a 1999) apoiaram em particular o plantio de sobreiro, mas
também o de pinheiro bravo (EC, 2004). A área de eucaliptal continuou a aumentar, mas
agora fomentada pela iniciativa privada, destacando-se a indústria de celulose (Radich e
Alves, 2000). Paralelamente ao aumento da área florestal, tem ocorrido nas últimas décadas
uma expansão da área de matos que se estabelecem nos campos agrícolas abandonados e em
zonas ardidas (EC, 2004).
A distribuição actual de floresta em habitat nativo (Figura 5.1a) apresenta-se profundamente fragmentada a norte do rio Tejo. Os bosques caducifólios distribuem-se essencial-
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mente nesta região, em especial nas zonas de clima atlântico (Pereira et al., 2002). Actualmente são exemplos de floresta nativa os bosques de Quercus robur e/ou Betula celtiberica
das montanhas galaico-portuguesas e das montanhas beira-durienses ocidentais e os bosques de Quercus pyrenaica, com azinhais (Quercus rotundifolia) nas zonas mais abruptas, nas
restantes montanhas (Aguiar et al., neste volume). As comunidades arbustivas e herbáceas
(matos), representam actualmente grande parte da vegetação nativa na metade norte do
país, sendo dominados por espécies adaptadas aos fogos como Ulex, Erica e Cistus (Aguiar
et al., neste volume). A sul do Tejo predominam as espécies de folha perene. Os montados
de sobro (Quercus suber) e azinho (Quercus rotundifolia) constituem a principal mancha de
floresta em ambiente nativo em Portugal, os matos ocupam igualmente uma área importante nesta região. É ainda importante referir que a maioria das florestas actuais, resultam de
processos de sucessão secundária, sendo por isso designadas como florestas semi-naturais
de espécies nativas (Pereira et al., 2002).
A restante área do território é ocupada por plantações florestais, essencialmente pinheiro-bravo e eucalipto, áreas agrícolas e área social (Figura 5.1b) 1. O pinheiro-bravo e o eucalipto
tornaram-se, após as acções de florestação já descritas, as espécies florestais dominantes. Até
ao final do século xx o pinheiro manteve-se como espécie dominante, embora estando a
sofrer um declínio gradual desde a década de 70 (DGF, 2001). Paralelamente, a dominância
de eucalipto aumentou (DGF, 2001). Actualmente, o sobreiro é espécie com maior área de
ocupação (737 000 ha), seguido pelo pinheiro (711 000 ha) e pelo eucalipto (647 000 ha)
(DGRF, 20072). De notar, que estas três espécies são exploradas comercialmente e que esse
terá sido o principal motivo para o aumento da sua área (Radich e Alves, 2000).
A floresta, a agricultura e os terrenos incultos (matos e pastagens espontâneas) são assim
e por esta ordem, as principais classes de ocupação do solo em Portugal.
Embora se tratem de ambientes humanizados, é reconhecida a importância de determinados habitats agrícolas ao nível da conservação. Destacam-se os casos das áreas de cultura cerealífera extensiva, com um papel chave na conservação de diversas espécies de aves,
algumas ameaçadas globalmente (Moreira, 1999; Pinto et al., 2005), dos lameiros, muito
importantes para a manutenção da biodiversidade de plantas e para a diversidade paisagística (IDRHa, 2003) e dos montados. Os montados, sistemas agro-florestais exclusivos
1

O pinheiro-bravo e o pinheiro-manso não foram considerados no mapa das áreas de floresta em habitat nativo (Figura 1a), porque embora sejam espécies autóctones, ocorrem actualmente em áreas que na sua grande
maioria não correspondem ao habitat nativo (Anexo às fichas dos habitats de pinhal, Plano sectorial Rede
Natura 2000). A origem nativa ou não nativa do castanheiro é ainda motivo de discussão. No entanto, dados
recentes sugerem a ocorrência da espécie em Portugal em datas anteriores a 6000 BC (Capelo e Catry, 2007).

2

Os valores apresentados são referentes a populações adultas. No entanto, se as populações jovens forem consideradas, o eucalipto passa a ser a espécie dominante (829 600 ha), seguido pelo pinheiro (784 800 ha) e pelo
sobreiro (751 600 ha) (Silva et al., 2008a)
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'JHVSB Uso do solo em Portugal Continental. (a) Vegetação em habitat nativo: povoamentos florestais (verde) – sobreiro, azinheira, outros Quercus, castanheiro e outras folhosas; vegetação arbustiva e herbácea (azul) –
áreas improdutivas e incultas. (b) Vegetação em habitat não nativo: povoamentos florestais plantados (vermelho)
– pinheiro-bravo, pinheiro-manso, outras resinosas e eucalipto; áreas agrícolas (amarelo) e área social (roxo).
Utilizaram-se as categorias descritas na 3.ª Revisão do Inventário Florestal Nacional. Fonte: DGF, 2001.

da região ocidental da bacia mediterrânica, combinam um coberto arbóreo de sobreiro ou
azinheira com um sobcoberto de uso agrícola e/ou pastoril (Diáz et al., 1997; Blondel e
Aronson, 1999). Embora sejam sistemas geridos pelo Homem, o carácter extensivo das actividades agrícolas e pastoris resultou na preservação de um mosaico de paisagem que se
crê ser semelhante à dos carvalhais mistos originalmente existentes, e que permitiu manter
elevados níveis de biodiversidade vegetal e animal (Diáz et al., 1997; Blondel e Aronson,
1999; Rebelo et al., neste volume). Os montados encontram-se especialmente afectados por
um lado, pelo abandono das práticas agrícolas tradicionais e pelo consequente crescimento
de matos e aumento do risco de fogo (que em situações normais é reduzido), e por outro,
por uma tendência de intensificação e mecanização da actividade pecuária e agrícola, que
pode conduzir ao desaparecimento do sistema de montado nesses locais (Blondel e Aron-
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son, 1999; Pinto-Correia e Mascarenhas, 1999). O montado de azinho tem sofrido uma
regressão acentuada a favor do sobreiro, que por ser uma espécie com interesse comercial é
alvo de maior investimento.
Os sistemas e práticas agrícolas tradicionais podem ter um papel muito positivo, senão
vital em alguns casos, na manutenção da biodiversidade (Tucker, 1997; Hoogeveen et al.,
2001). As tendências opostas de intensificação das práticas agrícolas e de abandono dos
campos agrícolas encontram-se entre as ameaças mais graves à manutenção dos sistemas
agrícolas extensivos e de toda a diversidade que deles depende (Tucker, 1997; Pain e Pienkowski, 1997), na qual se incluem não apenas as espécies silvestres, que em consequência de
uma longa história de interacção do Homem com o ambiente na Península se adaptaram
aos sistemas agrícolas extensivos e às práticas que os mantêm, mas também as 37 espécies
animais domesticadas e as mais de 400 variedades cultivares resultantes de processos de
selecção e melhoramento de espécies silvestres (MADRP e MAOT, 2001).
Os habitats naturais que ocorrem em Portugal foram identificados e caracterizados no âmbito
da Rede Natura 2000 e as alterações à sua área de distribuição foram avaliadas a três escalas temporais: 1000, 100 e 10 anos (ICN, 2006 b) (Quadro 5.1). As tendências registadas ao longo da
última década apontam para a redução ou manutenção da área ocupada pelos diversos habitats.
A destruição directa do habitat é um factor de perturbação generalizado, afectando todos os
habitats. Os principais factores de perturbação associados a cada habitat são os seguintes:
tIBCJUBUTDPTUFJSPTFEVOBTPDSFTDJNFOUPVSCBOÓTUJDPJOUFOTPRVFUFNPDPSSJEPBPMPOHP
do litoral, a actividade turística, a poluição das águas, a pesca, a extracção de areias e a
invasão por exóticas (no caso das dunas) e também a subida do nível do mar;
tIBCJUBUTEFÈHVBEPDFBEFTUSVJÎÍPEJSFDUBEPIBCJUBU BFVUSPĕ[BÎÍP BQPMVJÎÍP BJOWBsão por exóticas, as alterações ao uso de solo e as alterações da rede hídrica;
tDIBSOFDBTFNBUPTEF[POBTUFNQFSBEBTBEFTUSVJÎÍPEJSFDUBEPIBCJUBU BQBTUPSÓDJB P
pisoteio e o uso de fogo;
tNBUPTFTDMFSØĕMPT NFEJUFSSÉOJDPT BEFTUSVJÎÍPEJSFDUBEPIBCJUBU PQJTPUFJPFBTBMUFrações ao regime de perturbação natural (que inclui cheias e fogos);
tGPSNBÎÜFTIFSCÈDFBTOBUVSBJTFTFNJOBUVSBJTBEFTUSVJÎÍPEPIBCJUBU BBMUFSBÎÍPEP
regime de pastoreio (em alguns casos o problema é a intensificação do pastoreio, noutros é a redução do pastoreio extensivo) e exposição a fogos frequentes;
tUVSGFJSBTBEFTUSVJÎÍPEJSFDUBEPIBCJUBUFPBVNFOUPEBFVUSPĕBEBTÈHVBT BTÈSFBT
de turfeira ocupam actualmente uma área diminuta e ocorrem maioritariamente em
zonas de montanha);
tIBCJUBUTSPDIPTPTFBTHSVUBTBFYQMPSBÎÍPEFJOFSUFTFBEFTUSVJÎÍPEPIBCJUBU
tĘPSFTUBT FNCPSB B UFOEÐODJB QBSB B ÞMUJNB EÏDBEB BQPOUF QBSB B FTUBCJMJEBEF  DPN
excepção das florestas esclerófilas mediterrânicas (zambujeiro, alfarrobeira, sobreiro,
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azinheira e azevinho), a tendência dominante a maiores escalas temporais foi a regressão. As principais ameaças às áreas de floresta são as alterações ao uso do solo, muitas
vezes associadas à destruição do habitat, o abate para a agricultura e pastorícia, a invasão por exóticas (espécies herbáceas e arbóreas), o fogo, o mau planeamento e gestão
florestal incorrectos e a falta de informação sobre estes habitats.

De entre os vários tipos de habitats, as zonas húmidas (que incluem todos os habitats
de água doce, alguns habitats costeiros, como os estuários, e outros habitats caracterizados
pela presença de água, como os lameiros (INAG, 2004)), encontram-se entre os mais afectados pelas actividades humanas (Revenga e Cura, 2003), merecendo por isso uma referência
especial. São, por diversas razões, ecossistemas com um enorme valor ecológico: pela elevada produtividade, pelos níveis de biodiversidade que albergam e que deles depende, por
serem essenciais para a estabilidade de outros sistemas ecológicos e pelo seu grande potencial ao nível da produção alimentar e energética (Farinha e Trindade, 1994; INAG, 2004).
A destruição e degradação das zonas húmidas têm ocorrido a um ritmo elevado, a construção de áreas de armazenamento de água e de produção de electricidade e as drenagens
encontram-se entre as principais causas de destruição directa (Farinha e Trindade, 1994).
As barragens e mini-hídricas afectam 15,8% da totalidade da rede hídrica e o valor sobe para
mais de 90%, se apenas se consideraram os grandes cursos de água (INAG, 2004). A poluição das águas e a perturbação decorrente de actividade recreativas têm tido igualmente um
impacto negativo sobre o equilíbrio das zonas húmidas (Farinha e Trindade, 1994).
2VBESPVariação da área de ocupação dos habitats naturais a três escalas temporais. Legenda: (o) Manutenção;
(n) Aumento; (nn) Aumento acentuado; (p) Diminuição; (pp %JNJOVJÎÍPBDFOUVBEB 'POUF*$/ C
1000
anos

100
anos

10
anos

– Águas marinhas e meios sob influência das marés

o

o

o

– Falésias marinhas e praias de calhaus rolados

o

p

p

– Sapais e prados salgados atlânticos e continentais

n

o

p

– Sapais e prados salgados mediterrânicos e termoatlânticos

n

n

p

– Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia)

n

)BCJUBUTDPTUFJSPTFWFHFUBÎÍPIBMØĕMB

p

%VOBTNBSÓUJNBTFJOUFSJPSFT
– Dunas marítimas das costas atlânticas

o

– Dunas marítimas das costas mediterrânicas

n

– Dunas interiores, antigas e descalcificadas
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1000
anos

100
anos

10
anos

– Águas paradas

o

p

o

– Água corrente

o

o

o

$IBSOFDBTFNBUPTEBT[POBTUFNQFSBEBT(urzais, estevais, tojais)

o

p

o

o

o

p

n

p

p

n

p

o

n

p

o

– Prados naturais

n

o

o

– Formações herbáceas secas seminaturais e fácies arbustivas

n

n

n

– Montados

n

p

p

– Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas

n

p

o

nn

n

p

p

pp

p

– Depósitos de vertente rochosos

o

o

o

– Vertentes rochosas com vegetação casmofítica

o

p

o

p/o

p/o

pp/o

– Florestas da Europa temperada (carvalhais, aveleirais, freixiais e amiais)

pp

p

o

– Florestas mediterrânicas caducifólias
(carvalhais, outeiros e florestas - galeria com salgueiros e choupo)

o

p

o

)BCJUBUTEFÈHVBEPDF

.BUPTFTDMFSØĕMPT
– Matos submediterrânicos e temperados (comunidades arbustivas com
buxo, piornos-serranos e matos baixos com Cistus palhinhae)
– Matagais arborescentes mediterrânicos (zimbro e louro)
– Matos de euforbiáceas (Arrábida) e matagais altos e matos baixos
meso-xerófilos mediterrânicos.
– Friganas
'PSNBÎÜFTIFSCÈDFBTOBUVSBJTFTFNJOBUVSBJT

– Prados de fenos pobres de baixa altitude
5VSGFJSBTBMUBT UVSGFJSBTCBJYBTFQÉOUBOPT(turfeiras ácidas de Sphagnum)
)BCJUBUTSPDIPTPTFHSVUBT

– Outros habitats rochosos – Grutas (emersas/submersas)
'MPSFTUBT

– Florestas esclerófilas mediterrânicas
(bosques de zambujeiro e alfarrobeira, de sobreiro, de azinheira e de azevinho)
– Florestas de coníferas das montanhas mediterrânicas e macaronésias
(bosques de teixo e com zimbro)
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Considerando uma categorização mais detalhada de ocupação do solo, observa-se que
entre 1990 e 2000 (Figura 5.2) ocorreu um decréscimo da superfície ocupada por áreas
naturais e semi-naturais como as áreas florestadas e as áreas agrícolas heterogéneas, estas
últimas sofreram uma redução acentuada e incluem as áreas agro-florestais (e.g. montado),
as áreas de agricultura de subsistência e os mosaicos de paisagem agrícola e natural. Em contrapartida, houve um aumento de áreas urbanas e de áreas associadas à actividade humana,
de áreas industriais, redes viárias, áreas agrícolas de carácter intensivo e áreas verdes de
lazer. A superfície ocupada por matos, ao contrário de outras áreas naturais, sofreu igualmente um aumento nos últimos anos.
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0.20
0.00
-0.20
-0.40
-0.60

Áreas urbanas
Unidades industriais comerciais e de transportes
Minas, aterros e locais de construção
Áreas verdes não naturais e não agrícolas
Terras aráveis
Culturas agrícolas permanentes
Pastos
Áreas agrícolas heterogéneas
Florestas
Matos ou comunidades vegetais herbáceas
Espaços abertos com vegetação reduzida
Zonas húmidas

-0.80
-1.00
-1.20

'JHVSB Evolução da cobertura do solo entre 1990 e 2000. Fonte: Corine land cover, 2004 – http://terrestrial.
eionet.eu.int/CLC2000.

5.4.2. As espécies
De acordo com a mais recente revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(Cabral et al., 2005) estão classificadas em Portugal Continental 33 espécies de peixes dulçaquícolas, 16 espécies de anfíbios, 28 espécies de répteis, 246 espécies de aves e 72 espécies
de mamíferos. Os dados de diversidade para outros grupos são escassos e/ou dispersos.
Existem no entanto algumas excepções, para as quais se encontram publicados dados de
âmbito nacional, é o caso das borboletas com 132 espécies (Maravalhas, 2003), das plantas
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vasculares, para as quais se estima a existência de cerca de 3000 espécies, 10% das quais com
estatuto de ameaça e 4% sob protecção (Pereira et al., 2002) e dos briófitas ibéricos, com
1044 espécies, 10 das quais extintas e 389 sob ameaça (Sérgio et al., 1994).
A diversidade de plantas encontrada em Portugal é superior à esperada dada a sua superfície (Figura 5.3). Este é um padrão comum a outros países localizados na bacia do Mediterrâneo, que como já foi referido, foi classificada como um hotspot de biodiversidade. Também no que respeita às aves, a diversidade registada para Portugal é elevada registando-se a
presença de cerca de 41% das espécies que ocorrem em 15 países europeus (ICN, 2006)1.
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'JHVSB  Relação espécies-área para as plantas vasculares na Europa. O ponto correspondente a Portugal
(ponto vermelho) mostra que a riqueza de espécies no país é superior ao estatisticamente esperado segundo uma
relação linear entre o nº de espécies e a área (representada pela linha de tendência no gráfico).
Legenda: At – Áustria, Be – Bélgica, Ch – Suiça, Cz – Rép. Checa, De – Alemanha, Dk – Dinamarca,
Fi – Finlândia, Fr – França, Hu – Hungria, It – Itália, Lu – Luxemburgo, Nl – Holanda, No – Noruega, Pl – Polónia, Pt – Portugal, Se – Suécia, Sk – Eslováquia, Sl – Eslovénia, Sp – Espanha.

Os dados de distribuição a nível nacional são igualmente escassos para a generalidade dos
grupos. Os vertebrados terrestres são o grupo para o qual existe mais informação disponível,
existindo ainda dados sobre a distribuição de outros grupos como as pteridófitas e gimnospérmicas (Franco e Afonso, 1982) e também de borboletas (Maravalhas, 2003; http://www.tagis.
net). No entanto, alguns dos atlas de distribuição apresentam falhas de informação resultantes
de uma cobertura deficiente do território e de um esforço de amostragem variável.
1

«Europa dos 15»: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia.
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'JHVSB  Riqueza específica por quadrícula
UTM (10 km x 10 km). (a) Pteridófitas e gimnospérmicas - total de 77 espécies, max. numa
quadrícula: 33, moda\{0}:1; (b) Anfíbios – total de 17 espécies, max. numa quadrícula: 16,
moda: 8; (c) Répteis – total de 28 espécies, max.
numa quadrícula: 20, moda: 9; (d) Aves – total
de 211 espécies, max. numa quadrícula: 113,
moda: 80. Os tons quentes correspondem a níveis mais elevados de biodiversidade.

1
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A distribuição da riqueza específica, por
quadrícula UTM (10km × 10km), de pteridófitas (Franco e Afonso, 1982), gimnospérmicas
(Franco e Afonso, 1982), anfíbios e répteis (Loureiro et al., 2008) e aves (Equipa Atlas, 2008),
encontra-se representada nos mapas da Figura
5.4 (os mapas da Figura 5.5 foram construídos a
partir das mesmas fontes)1.
A conjugação da informação dos cinco mapas
resulta na possível aproximação a um atlas de
biodiversidade para Portugal. Os mapas a e b
da Figura 5.5 representam dois tipos de abordagem. No mapa a é indicado o número absoluto
de espécies por quadrícula. No entanto, como
as aves são o grupo mais abundante, o mapa
final tenderá a ser mais representativo da distribuição das aves. Por outro lado, o esforço de
amostragem foi mais significativo e sistematizado para as aves e este grupo tem sido referido como um bom grupo indicador de biodiversidade (Pereira e Cooper, 2006; IA, 2007).
Os valores no mapa b correspondem à soma da
proporção do total de espécies de cada grupo
em cada quadrícula, esta abordagem limita a
contribuição de cada grupo a um valor entre 0
e 1, ponderando assim a contribuição de cada
grupo para o mapa final.
Uma abordagem alternativa na análise da distribuição da biodiversidade passa por considerar
a extensão da área de distribuição de cada espécie
individualmente e pontua-la de acordo com esse
critério (pontuação da espécie A = 1/n.º quadrículas em que a espécie ocorre), quanto maior o
somatório das pontuações das espécies que ocor-

O nível de fiabilidade dos mapas encontra-se condicionado pela qualidade dos dados, como já foi referido, existem
lacunas de informação para algumas quadrículas, que variam conforme o grupo.
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rem numa quadrícula, maior o valor conservacionista dessa área (Figura 5.5c).
A distribuição das espécies com estatuto de
ameaça pode fornecer igualmente informações
relevantes sobre quais as áreas mais sensíveis em
termos de conservação (Figura 5.5d).
De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), 21 espécies de peixes, 2 de anfíbios, 7 de répteis, 76 de
aves e 17 de mamíferos encontram-se ameaçadas
(Figura 5.6).
As alterações ao estatuto de conservação das
espécies registadas entre 1990 e 2005 (Quadro
5.2), revelam padrões pouco animadores, uma
vez que não houve uma redução efectiva do
número de espécies ameaçadas. O saldo entre o
número de espécies que passou de ameaçada para
quase ameaçada ou não ameaçada e o número de
espécies que passou de não ameaçada para ameaçada ou quase ameaçada é nulo para os peixes e
mamíferos, mas negativo para os anfíbios, répteis
e aves, que somaram, respectivamente, 1, 3 e 21
espécies ao seu número de espécies ameaçadas
ou quase ameaçadas. Para além disso são vários
os casos de espécies de aves classificadas como
regionalmente extintas. Por outro lado, verifica-se
uma tendência positiva, embora ainda diminuta,
no sentido de um maior nível de conhecimento
sobre as espécies, já que ocorreu uma redução do número de espécies para quais a informação existente era insuficiente (Quadro 5.2).
De entre as espécies cuja conservação requer
uma maior atenção, a maioria encontra-se associada a habitats de águas interiores (ICN, 2006
a). Os morcegos cavernícolas e os grandes carnívoros são igualmente grupos muito afectados
pela alteração e destruição dos habitats em que
ocorrem (ICN, 2006 a).
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'JHVSB  Diversidade de pteridófitas, gimnospérmicas, anfíbios, répteis e aves por quadrícula UTM (10 km × 10 km) (a e b). (a) Soma
do número de espécies dos cinco grupos – total
de 333 espécies, max. numa quadrícula: 142,
moda: 97; (b) Soma da proporção de espécies de
cada grupo por quadrícula. (c) Áreas de maior
valor conservacionista, calculadas com base
na área de distribuição das espécies dos cinco
grupos (ver texto). (d) Espécies ameaçadas de
anfíbios, répteis e aves: soma do número de
espécies ameaçadas dos três grupos – total de
64 espécies, max. numa quadrícula: 19, moda:
3. Os tons quentes correspondem a níveis mais
elevados de biodiversidade (a, b e d) ou a áreas
de maior valor conservacionista (c).
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'JHVSB Estatuto de ameaça das espécies classificadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Peixes
(n = 33), anfíbios (n = 16), répteis (n = 28), aves (n = 246), mamíferos (n = 72). Categorias de ameaça: Ameaçada
– Criticamente Ameaçada (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU); Quase Ameaçada (NT); Pouco Preocupante
(LC); Informação Insuficiente (DD). Fonte: Cabral et al., 2005.

As aves são o grupo para o qual existe mais informação sobre a distribuição das
espécies e estado das populações, uma análise das tendências populacionais recentes
de 63 espécies que ocorrem em Portugal, revelou que 27 espécies se encontram em
declínio, 17 numa condição estável e 18 parecem estar a aumentar (ICN, 2006 b). No
entanto observa-se alguma assimetria na tendência das populações de acordo com o seu
estatuto de conservação, as espécies «em perigo» e «criticamente ameaçadas» apresentam uma maior proporção de populações em declínio relativamente a espécies menos
ameaçadas (Figura 5.7).
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'JHVSB Tendências populacionais de espécies de aves que ocorrem Portugal (n = 63), categorizadas por estatuto
de ameaça. Pouco preocupante (n = 17); Quase Ameaçada (n = 8); Vulnerável (n = 17); Em Perigo (n = 11), Criticamente Ameaçada (n = 10). Fonte: ICN 2006b.
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2VBESP  Alterações ao estatuto de conservação entre 1990 e 2005. Legenda: A – «Ameaçado» (inclui as
categorias «Em Perigo» (E), «Vulnerável» (V) e «Raro» (R) da edição de 1990 do Livro Vermelho (LV1990)
(SNPRCN (1990), e «Criticamente em Perigo» (CR), «Em Perigo» (EN) e «Vulnerável» (VU) da revisão ao Livro
Vermelho em 2005 (LV2005) (Cabral et al., 2005)); DD – «Informação Insuficiente» (inclui as categorias «Insuficientemente Conhecido» (K) e «Indeterminado» (I) do LV1990 e «Informação Insuficiente» (DD) do LV2005);
LC – «Não Ameaçado» (inclui as categorias «Não Ameaçado» (NT) do LV1990 e «Pouco Preocupante» (LC) do
LV2005); NT – «Quase Ameaçado»; RE – «Regionalmente Extinto».

1FJYFT
A
DD
LC
Total – 2005

A
14
3
2
19

NT
0
0
0
0


DD
0
0
0
0

LC
2
1
5
8

RE
1
0
0
1

Total – 1990
17
4
7
28

"OGÓCJPT
A
DD
LC
Total – 2005

A
0
2
0
2

NT
0
0
1
1

DD
0
0
0
0

LC
0
0
13
13

RE
–
–
–
–

Total – 1990
0
2
14
16

3ÏQUFJT
A
DD
LC
Total – 2005

A
2
3
1
6

NT
0
0
2
2

DD
0
0
0
0

LC
0
2
12
14

RE
–
–
–
–

Total – 1990
2
5
15
22

"WFT
A
DD
LC
Total – 2005

A
34
14
27
75

NT
12
3
10
25

DD
1
8
6
15

LC
4
2
133
139

RE
3
2
4
9

Total – 1990
54
29
180
263

.BNÓGFSPT
A
DD
LC
Total – 2005

A
13
1
0
14

NT
0
0
1
1

DD
3
9
3
15

LC
1
1
26
28

RE
0
0
0
0

Total – 1990
17
11
30
58

Notas:
1) Não se referiram as seguintes alterações entre 1990 e 2005: uma espécie de anfíbio e uma espécie de mamífero
passaram da categoria «Não ameaçado» para a categoria «Não avaliado»; uma espécie de ave e duas espécies
de mamífero passaram da categoria «Não ameaçado» para a categoria «Não aplicável»; uma espécie de mamífero passou de «Extinto» a «Criticamente Ameaçado».
2) Alguns totais para 2005 diferem dos valores referidos no texto e nos mapas d) e e) da Figura 5.5, porque apenas foram contabilizadas as espécies classificadas em ambas as edições do Livro Vermelho.
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5.5. Respostas à perda de biodiversidade
Vários tipos de respostas estão a ser desenvolvidas de forma a reverter algumas das tendências que negativamente têm afectado a biodiversidade nos últimos anos.
Estas respostas podem ocorrer a diferentes escalas, desde a escala global à escala local, e
envolver grupos distintos de actores, desde a Comunidade Europeia, ao governo nacional,
organizações não governamentais ou mesmo pequenas comunidades locais. O sucesso das
respostas implementadas depende do grau de eficácia com que estas contribuem para reverter as tendências negativas que neste momento afectam a biodiversidade em Portugal, o que
muitas das vezes depende do grau de colaboração entre os actores a vários níveis (Malayang
III et al., 2005).

5.5.1. Conservação da diversidade de espécies e habitats
Várias iniciativas têm sido tomadas no sentido da adopção de uma estratégia global para a
monitorização e conservação da biodiversidade. São exemplos a Convenção para a Diversidade Biológica (CBD), a Convenção de RAMSAR sobre a conservação das zonas húmidas, a
Convenção para a Regulação do Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas (CITES),
e a Convenção de Bona para a conservação das espécies migradoras da fauna selvagem
(Mace et al., 2005). Estas convenções identificaram os principais problemas que afectam a
biodiversidade e definiram um conjunto de objectivos e metas que visam inverter as actuais
tendências de declínio da biodiversidade.
As Directivas Aves e Habitats, cuja transposição para o direito interno é revista pelo
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril,e a resultante Rede Natura 2000, são actualmente
os principais pilares da política de conservação da natureza na Europa. A implementação
da Rede Natura 2000 tem-se contudo revelado um processo longo e controverso, ficando
aquém das metas inicialmente propostas (Richartz, 2004; Young et al., 2005). Em Portugal, a implementação das ZPEs (Zonas de Protecção Especial) e ZECs (Zonas Especiais de
Conservação) nas zonas marinhas está ainda muito atrasada (ICN, 2006a) e existem sérias
dúvidas no que respeita aos próximos passos no seguimento do processo, isto é, a gestão
e implementação prática na rede. Uma das maiores limitações é o facto dos instrumentos financeiros actuais não garantirem o co-financiamento adequado da Rede Natura 2000
(COM, 2004). O programa LIFE-Natureza tem sido o principal pilar do financiamento da
Rede Natura e tem permitido o desenvolvimento de vários projectos destinados à conservação de espécies e habitats (Krott et al., 2000) mas a longo prazo não será suficiente.
Em Portugal, no seguimento de uma das 10 opções estratégicas contempladas na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, foi criada em 2008 a Rede
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Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), constituída por áreas nucleares de conservação da natureza e biodiversidade, nomeadamente as áreas protegidas, as áreas da Rede
Natura 2000 e outras áreas classificadas ao abrigo de protocolos internacionais de conservação da natureza, e ainda por áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva
Agrícola Nacional e do domínio público hídrico (Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho).
A par da RFCN, será implementado o Sistema de Informação sobre o Património Natural
(SIPNAT) constituído pelo Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados (ainda
não aprovado) e o Inventário da Biodiversidade Nacional.
A rede Natura 2000 abrange 88 tipos de habitats, dos quais 17 são prioritários, 84 espécies da flora e 229 espécies da fauna (Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril; ICN, 2006b).
No que respeita à representatividade da rede, esta é aparentemente satisfatória, uma vez
que o seu traçado protege um elevado número de espécies com alto valor conservacionista
(Araújo, 1999).
As áreas protegidas têm vindo a aumentar em número, actualmente existem 34 áreas
protegidas no país que cobrem, juntamente com as zonas Rede Natura 2000 (ZPEs e
ZECs), cerca de 20% do território nacional (IA e MAOT, 2005). No entanto, e apesar de
constituírem o principal instrumento de conservação da biodiversidade em Portugal,
as áreas protegidas apresentam ainda graves lacunas de gestão e de implementação de
respostas que efectivamente mitiguem os impactos adversos à conservação da biodiversidade.
A falta de vigilância e fiscalização são frequentemente as principais causas do insucesso das medidas direccionadas à conservação. De facto, em 2003, existiam apenas 148
vigilantes da natureza, o que tendo em conta a área actual da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, que envolve a Rede Nacional de Áreas Protegidas, as ZPEs e ZECs,
corresponde a uma média de 12 000 ha de área protegida por vigilante (IA e MAOT,
2005). Esta elevada desproporção demonstra claramente a impossibilidade de uma fiscalização eficiente.
A presença de reservas de caça dentro dos limites das áreas protegidas que, tal como já
foi referido, entra por vezes em conflito com a conservação de espécies, é outro dos problemas da gestão actual das áreas protegidas. No que respeita ao controle e gestão de espécies
invasoras dentro dos limites das áreas protegidas, alguns programas de erradicação têm
vindo a ser conduzidos nas áreas protegidas Portuguesas como os programas de erradicação
de Acacia (Comunidades Europeias, 2006) em áreas como o Parque Nacional da Peneda-Gerês ou o Parque Natural das Dunas de S. Jacinto. Os resultados destas acções nem sempre
atingem no entanto os objectivos pretendidos e por vezes os métodos de erradicação utilizados revelam-se pouco eficazes (Marchante et al., 2004).
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5.5.2. Agricultura
A União Europeia desenvolveu um «Plano de acção em matéria de biodiversidade para o sector da agricultura» (COM, 2001 a) que visa a diminuição dos impactos negativos da actividade
agrícola sobre a biodiversidade. Este plano tem como base uma série de instrumentos que
podem ser utilizados em benefício da biodiversidade tais como as medidas agro-ambientais de
desenvolvimento rural, outras medidas de desenvolvimento rural ou as componentes ambientais das organizações comuns de mercado. As medidas agro-ambientais consistem em remunerações a agricultores que prestem um serviço ambiental durante um período de cinco anos
(Franco e Sutherland, 2004; Herzog, 2005). Estes serviços incluem, entre outros, a redução
do uso de químicos através de práticas tradicionais, a gestão extensiva de culturas cerealíferas
e de leguminosas, a introdução da agricultura biológica e a conservação de fragmentos de
ecossistemas naturais em matriz agrícola. Nas zonas mais desfavorecidas, como as regiões de
montanha, as desvantagens naturais que a utilização das práticas agrícolas tradicionais representam nestes territórios, são compensadas pela aplicação de outro tipo de medidas como as
indemnizações compensatórias (COM, 2001 a). A escassa informação disponível não permite
avaliar com rigor a eficiência dos programas agro-ambientais na conservação da biodiversidade e os poucos estudos científicos existentes não apresentam resultados conclusivos (Kljein
e Sutherland, 2003). Em Portugal, o mais conhecido caso de sucesso da aplicação das medidas
agro-ambientais foi o Plano Zonal de Castro Verde, em que contratos com 160 agricultores
garantiram a manutenção das práticas agrícolas tradicionais que contribuíram para a conservação da avifauna de ecologia estepária. (Correia, 2001; Carvalho et al., 2004). Contudo,
e apesar do sucesso deste caso particular, a implementação das medidas agro-ambientais em
Portugal apresenta ainda sérios problemas. A quase total ausência de integração destas medidas com outras políticas de desenvolvimento rural e objectivos de conservação, bem como o
reduzido nível de informação dos agricultores e técnicos acerca dos programas agro-ambientais e seus objectivos de conservação, são exemplos de alguns constrangimentos ao sucesso
destas medidas (Pinto-Correia, 2000).

5.5.3. Explorações florestais
O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (PDSFP) (Resolução Conselho de Ministros n.º 27/99 de 18 de Março) propõe uma série de medidas que visam a conservação do ecossistema florestal e da biodiversidade associada. Entre essas medidas encontram-se a
implementação da avaliação da biodiversidade como rotina nos planos e inventários florestais,
a conversão das florestas da Rede Nacional de Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000 em florestas de elevado valor ecológico, o aumento e a promoção dos povoamentos mistos de forma
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a assegurar a diversidade de espécies e a integração de medidas de protecção da fauna e flora
em todos os projectos florestais (MADRP e DGF, 1998). Não estão no entanto previstas acções
concretas que visem a recuperação a maior escala de ecossistemas de grande importância para
a biodiversidade como os bosques de caducifólias do centro e norte de Portugal.
O PDSFP refere, no entanto, medidas que promovem o investimento em espécies produtoras de madeira de alta qualidade, ou o uso de folhosas em mosaicos de paisagem. A Estratégia
Nacional para as Florestas (DGRF, 2006) aponta igualmente a necessidade de criar uma fileira
de produção de folhosas de madeiras nobres. A valorização económica de espécies como os
carvalhos poderá ser um dos caminhos para recuperação da floresta de folhosas, pese, no
entanto, que estas não se encontram direccionadas para a conservação da diversidade.
Os interesses da conservação são considerados pelo Fundo Florestal Permanente
(Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de Março) que considera o financiamento com vista à
«arborização e rearborização com espécies florestais de relevância ambiental e de longos
ciclos de produção». O programa de apoios do Fundo para 2007-08 atribui financiamentos
a acções de «monitorização do estado das florestas nacionais, nomeadamente as que possam
vir a ser complementares aos apoios comunitários do programa LIFE+», que por sua vez
tem uma componente orientada para a aplicação de legislação de política de natureza como
as Directiva Aves e Habitats.
Também os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, consideram a conservação de
áreas florestais que sirvam de habitat a espécies abrangidas pelos anexos A-I e B-IV das directivas Aves e Habitats. E tornam os objectivos de conservação prioritários em áreas da Rede
Natura 2000, da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou outras com interesse de conservação.
A um nível infra-regional é exemplo o Plano Zonal do Parque Nacional da Peneda-Gerês
(PNPG), que contempla um pagamento aos gestores dos baldios. O valor das ajudas depende
da percentagem de espécies florestais nativas que estes mantêm e conservam no seu território (Grupo de trabalho Agro-Ambiental, 2000). Desta forma, o PNPG criou um incentivo
económico à plantação e manutenção da floresta de conservação, o que tem impactos positivos sobre a biodiversidade local.

5.5.4. Barragens
Sendo indiscutível que a construção de barragens tem impactos ambientais profundos provocando muitas vezes danos significativos e irreversíveis a espécies e ecossistemas (Nilsson
et al., 1997; Kareiva et al., 2000; World Commission on Dams, 2000), o estabelecimento de
medidas que visam a minimização desses impactos tem sido uma preocupação crescente
nos últimos anos. A actual legislação portuguesa obriga a que todos os projectos de construção de barragens incluam uma avaliação das alterações no ambiente provocadas directa ou
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indirectamente pela barragem, albufeira e obras anexas, bem como um conjunto de medidas
destinadas a eliminar ou mitigar as alterações adversas (Portaria n.º 846/93 de 10 de Setembro). Exemplos destas medidas são o resgate de espécies da área futuramente inundada,
a garantia de corredores de passagem para espécies da fauna, o controle das actividades
humanas e imposição de restrições à pesca nas albufeiras, e a manutenção do caudal ecológico (Petts, 1990; Holcik, 2001). Verifica-se contudo, que, até ao momento, os esforços
desenvolvidos para amenizar os efeitos das barragens sobre a biodiversidade e os ecossistemas têm tido um sucesso limitado. Na origem deste facto encontram-se uma série de causas
de onde se destacam a falta de informação que permita a obtenção de prognósticos fiáveis
(World Commission on Dams, 2000). Por exemplo, apesar da reconhecida importância da
manutenção do caudal ecológico, a legislação portuguesa não define valores ou métodos
para a sua determinação, ao contrário do que se verifica em outros países. Têm sido, no
entanto, desenvolvidos vários projectos em pelo Instituto da Água em parceria com universidades portuguesas que irão analisar metodologias para a determinação do caudal ecológico e avaliação da eficiência do regime de caudal proposto (http://www.inag.pt/). No que
respeita às passagens para a fauna aquática, desconhece-se a eficácia de muitos dispositivos
e de entre os que foram objectos de estudo, vários não têm atingido os objectivos pretendidos (Bochechas et al., 1998).

5.5.5. Fogo
A manutenção e o aperfeiçoamento de programas de prevenção de fogos nas áreas protegidas, o sistema de primeira intervenção no combate aos fogos e a implementação de planos de recuperação das áreas ardidas são objectivos prioritários da Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e Biodiversidade (MAOT, 2002). Nesse sentido, o ICN criou em
2004 uma Estrutura de Coordenação Nacional com o objectivo de definir uma estratégia de
prevenção, vigilância e 1ª intervenção em incêndios florestais na Rede Nacional de Áreas
Protegidas e embora em 2004 o valor de área ardida tenha sido ainda bastante elevado,
foi consideravelmente inferior à média dos 13 anos anteriores (ICN, 2004). Essa tendência
tem-se mantido desde então, com excepção do ano de 2005, que foi particularmente grave
(AFN, 2009). Algumas medidas têm também vindo a ser desenvolvidas com o objectivo de
restaurar a biodiversidade nas áreas ardidas. São exemplos a reflorestação de áreas ardidas
(Conselho Nacional de Reflorestação, 2005) e a proibição da caça nas áreas afectadas pelo
fogo e até uma faixa de 250m nos terrenos circundantes nos 30 dias seguintes à ocorrência
do fogo, (Decreto-Lei n.º 159/2008 de 8 de Agosto).
No entanto, e apesar do grande investimento público na prevenção de fogos e reabilitação das áreas ardidas, as políticas de prevenção de fogos têm vindo a ignorar aquela que
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é uma das mais importantes causas da ocorrência de incêndios em Portugal: a plantação
crescente de grandes manchas contínuas de espécies de elevado risco de incêndio como
o pinheiro e o eucalipto (Núñez-Regueira et al., 1999; Núñez-Regueira et al., 2000). Na
verdade, embora um dos eixos estratégicos do recentemente aprovado Plano Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios (Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, 26
de Maio) seja o aumento da resiliência da floresta aos incêndios, não são definidas práticas que apontem para uma diversificação das áreas florestais. A criação de mosaicos de
espécies florestais (nomeadamente com o uso de folhosas) ou de usos do solo é reconhecidamente uma medida que promove a biodiversidade e também potencia a resiliência
dos ecossistemas às perturbações, nomeadamente o fogo (Moreira et al., 2001a,b; Carnus
et al., 2003).

5.5.6. Poluição
A Directiva Quadro da Água foi criada em 2000 com o objectivo de fazer face à degradação
ecológica e poluição das águas superficiais, contribuindo assim para a protecção da biodiversidade e dos ecossistemas (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
de 23 de Outubro de 2000). No âmbito da implementação da directiva, o Plano Nacional
da Água (PNA), elaborado com o Decreto-Lei nº45/94 de 22 de Fevereiro, prevê a aplicação
de um conjunto de medidas com vista à conservação ambiental e da integridade biológica
das zonas aquáticas. Estas medidas incluem acções destinadas à conservação e reabilitação
dos ecossistemas e biodiversidade em todos os troços da rede hidrográfica com interesse
conservacionista, nomeadamente a recuperação e gestão da vegetação ripícola, a avaliação
do estado de conservação das populações de espécies piscícolas mais ameaçadas, a conservação e gestão dos migradores diádromos, a reabilitação de troços degradados e o controle
do estado trófico das albufeiras entre outros (INAG, 2001). É ainda de realçar a importância
do Plano Estratégico de Abastecimento e de Saneamento de Águas Residuais, 2000-2006,
que tem sido um dos principais instrumentos de mobilização de fundos para o aumento da
qualidade da água e o combate à poluição com benefícios óbvios para a conservação dos
habitats, ecossistemas e espécies aquáticas (MAOT, 2000c; MAOT, 2002).

5.5.7. Sobreexploração
Face ao enorme impacto da sobrepesca sobre os ecossistemas aquáticos, a Comissão Europeia reconheceu a necessidade da reforma da Política Comum da Pesca (PCP) de forma a
integrar dimensão ambiental na sua estratégia, de uma forma pró-activa (COM, 2001b),
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tendo sido definido um «Plano de acção em matéria de biodiversidade para o sector das
pescas» (COM, 2001c). A nova PCP obriga à implementação de medidas como o estabelecimento de planos plurianuais de fixação de limites totais de capturas, o estabelecimento de
tamanhos mínimos de captura e a interdição da pesca em determinadas zonas ecologicamente sensíveis (COM, 2002).
Relativamente à actividade cinegética, a lei de bases geral da caça prevê a aplicação de
medidas que garantam a sustentabilidade da actividade da caça e a viabilidade das espécies
cinegéticas bem como a manutenção da biodiversidade e dos equilíbrios biológicos do meio.
A lei proíbe a captura de espécies protegidas ou não abrangidas pelo regime cinegético, obrigando ao estabelecimento de um número máximo anual de capturas por espécie, que depende
da condição ecológica das populações. A captura de determinadas espécies em situação vulnerável pode ainda ser temporária ou definitivamente interdita (Decreto-Lei n.º 173/99 de
21 de Setembro). No sentido de controlar a actividade da caça nas áreas protegidas e mitigar
os seus impactos sobre a biodiversidade, foram devolvidas ao ICN em 2005 as competências
de regulação da caça nas áreas protegidas (Decreto-Lei n.º 201/2005 de 24 de Novembro).
A actividade da caça é também interdita em reservas integrais constituídas em áreas classificadas. Contudo, e apesar da actual legislação obrigar à implementação de medidas com vista
à sustentabilidade e controlo do esforço de caça, a falta de fiscalização e o furtivismo continuam a dificultar a implementação eficaz destas respostas. O «Programa Antídoto-Portugal»
é uma iniciativa que pretende fazer frente ao uso ilegal de venenos, um problema associado à
falta de conhecimento e de consciência ambiental de caçadores, gestores e guardas de zonas
de caça turística e associativa, e também pastores, procurando conhecer a dimensão do problema, de forma a implementar medidas para o solucionar ou minimizar. Este programa
elaborou e está a por em prática a «Estratégia nacional contra o uso de venenos» e tem vindo
a envolver um número cada vez maior de instituições e organizações nacionais e locais, promovendo acções de sensibilização para esta questão (Brandão, 2005).
Por se considerar que o ordenamento do território de caça facilita o controle da actividade cinegética e do seu impacto sobre os ecossistemas e biodiversidade, está prevista na
Nova Lei da Caça a ser aprovada, a gestão de todo o território de caça e o fim do regime livre
a partir de 2015 (SPEA, 2009).

5.5.8. Espécies invasoras
O Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro veio interditar a introdução de espécies não
indígenas na natureza. O mesmo decreto prevê a implementação de planos de controlo e
erradicação das espécies já introduzidas, apresentando uma lista das espécies actualmente
invasoras em Portugal.
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A falta de informação acerca da ecologia das espécies invasoras e seus efeitos sobre os
ecossistemas locais, é um dos principais impedimentos à implementação de respostas adequadas. No sentido de preencher esta lacuna, têm sido publicados vários estudos de âmbito
global relativos à ocorrência e gestão de espécies invasoras pelo GISP (Global Invasive Species Program – http://www.gisp.org), que podem funcionar como instrumento de apoio à
decisão. A nível nacional, vários projectos de investigação estão neste momento a decorrer
com o propósito de estudar a ecologia das espécies invasoras e sua dispersão nos ecossistemas de forma a identificar as acções que mais eficazmente permitiriam o seu controle e
erradicação. Um exemplo é o projecto INVADER, liderado pela Universidade de Coimbra,
que consiste na avaliação do potencial de recuperação de ecossistemas invadidos por Acacia,
uma das espécies com maior impacto sobre os ecossistemas Portugueses, e na determinação
de metodologias para controlar a invasão (Marchante e Marchante, 2006b). É também de
realçar a publicação recente de uma lista das espécies invasoras (flora e fauna) na ilhas da
Macaronésia (Silva et al., 2008b).
Outras respostas estão a ser implementadas a nível local, com o intuito de controlar o
crescimento e propagação de espécies invasoras numa determinada zona e mitigar os seus
impactos sobre os ecossistemas locais. Um exemplo é o Plano Zonal da Peneda-Gerês que
condiciona a atribuição de ajudas aos gestores das áreas comunitárias à manutenção de práticas de erradicação e controle das infestantes lenhosas, em particular das espécies Acacia
dealbata e Acacia melanoxylon (IDRHa-RURIS, 2004).

5.5.9. Turismo
Em 1993, a União Europeia reconheceu a falta de integração das políticas ambientais com
o sector do turismo. De entre o conjunto de acções apresentadas para reverter essa situação
destacam-se a imposição de restrições à construção e urbanização, cujo impacto é especialmente acentuado nas áreas costeiras, a implementação de limites no que respeita às emissões de ruído, poluição do ar e resíduos nas zonas turísticas, a criação de zonas «tampão» em
áreas sensíveis como ecossistemas dunares, zonas húmidas ou outras áreas de elevado valor
conservacionista entre outras (COM, 1993). A importância da implementação destas medidas, foi reforçada em 2003, com o desenvolvimento de um conjunto de orientações para
assegurar a sustentabilidade do turismo no espaço europeu, nas quais se incluem a gestão
e utilização conscienciosa dos recursos naturais, com especial atenção às áreas protegidas e
zonas Rede Natura 2000 (COM, 2003). No sentido de compatibilizar a actividade turística
com a conservação da natureza, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98 de 25
de Agosto, regulamenta a implementação do Programa Nacional de Turismo de Natureza,
aplicável na Rede Nacional de Áreas Protegidas, que tem como objectivo o incentivo das
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práticas turísticas, de lazer e de recreio não nocivas para o meio natural e compatíveis com
a sua preservação. A promoção do Turismo de Natureza é ainda uma das maiores orientações estratégicas referidas no Plano Estratégico Nacional do Turismo (MEI, 2006a). Apesar
disso, e embora o Plano Estratégico vise o crescimento sustentável do turismo de forma a
assegurar a protecção do património natural, não são no entanto propostas medidas concretas que assegurem a protecção da biodiversidade e dos espaços naturais face ao impacto do
turismo. Na verdade, alguns dos empreendimentos turísticos apoiados pelo Plano Estratégico Nacional são mesmo questionáveis do ponto de vista do seu possível impacto sobre os
ecossistemas. É o caso de empreendimentos de luxo no Alqueva, muitos incluindo campos
de golfe, que implicam alterações ao uso do solo em áreas extensas e o uso intensivo dos
recursos hídricos (MEI, 2006b).

5.5.10. Projectos públicos e privados
A necessidade de regulamentar o impacto sobre a biodiversidade e os ecossistemas de projectos públicos ou privados na área da construção ou outras intervenções que envolvam a
alteração do meio natural, levou à criação de respostas legais que obriguem ao cumprimento
de determinadas normas e à protecção do espaço natural. A Directiva 85/337/EEC de 27
de Junho posteriormente revista pela Directiva 97/11/EC de 3 de Março e transposta para
o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, exige pela primeira vez a elaboração da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) para a aprovação de determinado tipo
de projectos. São exemplos de projectos sujeitos a AIA a instalação de refinarias, centrais
termoeléctricas, construção de aeroportos ou vias de comunicação, extracção de minérios,
construção de barragens e de estações de tratamento de resíduos entre outros. De acordo
com estas directivas, os projectos que reconhecidamente apresentarem impactos, não deverão ser aprovados. O principal instrumento dos processos de AIA é o desenvolvimento de
estudos de impacte ambiental (EIA) que têm como objectivos identificar, prever, prevenir
e divulgar os efeitos significativos de um projecto e das suas alternativas sobre o ambiente.
O desenvolvimento de EIA é assim utilizado não só para determinar a aprovação ou rejeição
de projectos mas também para a melhoria e alteração dos projectos, promovendo a integração da componente ambiental e a eliminação dos efeitos adversos à protecção e conservação
da biodiversidade e dos ecossistemas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95 de 21
de Abril; European Communities, 2001). Um exemplo concreto são os EIAs realizados com
o objectivo de avaliar os impactos das estradas sobre as comunidades animais, e a testar a
eficiência de diferentes medidas de minimização desses impactos (e.g. passagens para fauna,
barreiras acústicas) (Garcia 2005). Para além das AIA, existem ainda as Auditorias Ambientais, avaliações à posteriori do impacto do projecto (Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio).
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5.6. Cenários
A constituição de cenários para o futuro da biodiversidade em Portugal é ainda escassa. Em
termos de alterações climáticas, Pereira et al. (2002; 2006) desenvolveram modelos para a
distribuição de algumas espécies de árvores, bem como cenários qualitativos para a ictiofauna fluvial. Para complementar essa análise, desenvolvemos, no âmbito da ptMA, modelos da distribuição potencial de Quercus em Portugal, com base nas previsões dos cenários
do Millennium Ecosystem Assessment para a precipitação anual e temperatura média anual
numa grelha de 0,5o × 0,5o para 2050 e 2100. Os modelos foram calibrados com a distribuição actual de Quercus do WorldMap em quadrículas de 50 × 50 km, segundo os métodos
de Araújo et al. (2005). No entanto, tanto o nosso trabalho de modelação como o trabalho
de Pereira et al. (2002; 2006) limitam-se aos impactes das alterações climáticas, que nas
primeiras décadas deste século deverão ter um papel menos importante do que a alteração
de habitat, a sobreexploração e a poluição. Assim, a nossa interpretação das narrativas dos
cenários da ptMA é também baseada na análise de condições e tendências da biodiversidade
e das respostas analisadas neste capítulo.

5.6.1. Ordem a Partir da Força
O cenário da Ordem a Partir da Força é aquele em que maior perda de biodiversidade
ocorre. O aumento da intensificação agrícola tem consequências nefastas para várias espécies de aves e de morcegos, principalmente pela redução de presas mas também por efeitos
de bioacumulação (Tucker, 1997) em espécies como o falcão-peregrino e a águia-imperial
(Pain e Pienkowski, 1997; Cabral et al., 2006). Outras espécies negativamente afectadas pela
intensificação agrícola são, entre outras, o tritão-palmado (Triturus helveticus) e as duas
espécies de víbora (Vipera latastei e Vipera seonae) (Cabral et al., 2006). Por fim, a expansão
agrícola e da floresta de monocultura e de exóticas invasoras e a expansão de malhas urbanas
e infra-estruturas de transporte leva à fragmentação e diminuição da área de habitats florestais nativos. Isto, associado à perseguição de predadores por uma sociedade pouco consciencializada para os problemas ambientais, ameaça espécies como o lince (Lynx pardina)
e o lobo (Canis lupus). Algumas destas espécies estariam extintas em meados deste século.
A construção de barragens para irrigação agrícola leva ao quase desaparecimento de espécies
migradoras diádromas como salmão-do-Atlântico (Salmo salar) e a truta-marisca (Salmo
trutta, ver Águas Superficiais, este volume).
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5.6.2. Orquestração Global
No curto e médio prazo a expansão de monoculturas de eucaliptal e pinhal diminui o habitat para várias espécies, incluindo o milhafre-real (Milvus milvus) e a águia-cobreira (Circaetus gallicus). A manutenção da frequência de fogo, ameaça espécies como o falcão-abelheiro
(Pernis apivorus) e o gato-bravo (Felix silvestris, ver Cabral, 2006) e impede a colonização das
zonas agrícolas abandonadas por floresta nativa. Alguns dos efeitos negativos da intensificação agrícola mencionados no cenário de Ordem a Partir da Força também se fazem sentir.
A longo prazo é na Orquestração Global que ocorrem os maiores efeitos das alterações climáticas. Isto inclui uma redução substancial da área potencial de distribuição de carvalho-alvarinho (Quercus robur), o carvalho mais valioso em termos de produção madeireira,
uma deslocação para Norte da área de distribuição de sobreiro (Quercus suber) e carvalho-negral (Quercus pyrenaica), e uma expansão da área de azinheira (Quercus rotundifolia).
A deslocação para Norte da área potencial de distribuição de sobreiro tem como efeito a
degradação do montado no Alentejo e Algarve, incluindo uma baixa da produtividade de
cortiça nessa região. Curiosamente a futura produtividade de alguma da floresta de eucaliptal e pinhal plantada neste cenário fica também comprometida pelas alterações climáticas
(Pereira et al., 2006). Espera-se também uma diminuição e até o desaparecimento de algumas espécies de montanha (ver Aguiar et al., neste volume).

5.6.3. Mosaico Adaptativo
O retorno da população ao campo para o desenvolvimento de uma agricultura ecológica é
a principal característica deste cenário. Isto favorece a recuperação de espécies ameaçadas
de plantas e animais associadas a práticas agrícolas tradicionais como o rato-de-cabrera
(Microtus cabrera), a abetarda (Otis tarda), a águia-caçadeira (Circus pygargus), e vários
passeriformes. A manutenção de um mosaico de habitats, entre floresta, agricultura, e matos
pastoreados favorece o aumento da diversidade α a escalas inferiores a 10 × 10 km e maximiza o fornecimento regional de serviços de ecossistema. A diminuição da frequência de
fogos favorece uma ligeira recuperação da floresta nativa e das espécies actualmente ameaçadas pelo fogo. O maior aumento da biodiversidade ocorre nas zonas urbanas, com o
desenvolvimento de grandes áreas verdes ligadas por corredores ecológicos e a criação de
hortas urbanas dedicadas tanto à produção hortícola de pequena escala como a manutenção
de sebes vivas e corredores verdes.
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5.6.4. Jardim Tecnológico
No Jardim Tecnológico dá-se a maior expansão da floresta nativa de carvalhal e de sobreiro,
incentivada pela valorização dos serviços dos ecossistemas. Outros habitats que são recuperados por esses incentivos incluem as turfeiras, as galerias rípicolas, os sapais, os ecossistemas
dunares, entre outros. São criados vários corredores ecológicos que voltam a ligar habitats
que tinham sido fragmentados por estruturas de transporte. Várias espécies actualmente
ameçadas recuperam, incluindo o lince-ibérico, o lobo, e o grifo-preto (Aegypius monachus), contribuindo para isto em grande medida a recuperação de presas como o coelho, o
corço (Capreolus capreolus) e o veado (Cervus elaphus), através de uma gestão da pressão
cinegética mais equilibrada. O aumento de áreas sem intervenção humana gera ainda condições para a expansão da cabra-ibérica (Capra pyrenaica), que foi recentemente reintroduzida na Serra do Gerês, após ter estado extinta em Portugal durante cerca de cem anos, e
eventualmente cria condições para a reintrodução do urso-pardo (Ursus actus). A remoção
de algumas barragens em fim de vida e a diminuição significativa da carga de efluentes não
tratados permite também a recuperação das populações de espécies de diádromos migradores. Algumas espécies associadas a práticas agriculturas tradicionais diminuem.

5.7. Discussão
A biodiversidade em Portugal bem como no resto da Europa tem estado em declínio há vários
séculos, principalmente através da regressão da área de floresta nativa devido à agricultura e
à pastorícia. Consequência dessa perda de floresta nativa foi a extinção provável do Pinus sylvestris e da variante continental do Pinus pinaster (depois replantados, ver Aguiar et al., neste
volume), a extinção do urso-pardo e a diminuição significativa das populações de cervídeos
e de todos os predadores que delas dependiam. No entanto, a agricultura extensiva manteve
muitos habitats para espécies de animais e plantas, tendo até aumentado a abundância e a área
de distribuição de algumas espécies que eram beneficiadas pelo regime de perturbações intermédias imposto pelas práticas agrícolas e pastoris. No último século a perda de biodiversidade
acentuou-se, como consequência da intensificação agrícola e a introdução de pesticidas, muito
menos favorável para a maioria das espécies do que a agricultura tradicional, pela expansão
de plantações florestais de monoculturas, pela construção de barragens e alteração do regime
natural de caudais, a poluição dos rios, o crescimento desenfreado de espécies invasoras, a
pressão cinegética, o envenenamento de predadores, a pressão urbanística sobre zonas costeiras e mais recentemente o aumento da frequência de fogos.
Paralelamente, há também sinais positivos nas últimas décadas, e em particular nos últimos anos. Por um lado foi criado um sistema nacional (e mais recentemente Europeu) de áreas

Ecossistemas.indd 165

09-12-2009 16:27:32

166

Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

protegidas. Foram também implementados subsídios agro-ambientais para limitar a expansão
de práticas agrícolas intensivas e danosas para a biodiversidade e para favorecer práticas que
contribuam para a recuperação das espécies mais ameaçadas. A degradação da qualidade dos
sistemas aquáticos está a começar a ser invertida devido à expansão das estações de tratamento de águas-residuais e de medidas de controlo integrado de poluição. A construção de
barragens é agora alvo de avaliações de impacte ambiental que propõem medidas de mitigação
como passagens para peixes e toupeira-de-água, internalizando os custos ambientais dessas
barragens, e por vezes até inviabilizando os projectos com custos ecológicos mais elevados.
O abandono agrícola está em alguma zonas do país a propiciar a expansão da floresta nativa e
a recuperação de algumas espécies florestais ameaçadas. Por outro lado, esta tendência afecta
as espécies dependentes dos sistemas agrícolas tradicionais.
Olhando para o futuro, quais são as expectativas e as prioridades em termos de conserWBÎÍPEBCJPEJWFSTJEBEF 1PSVNMBEPÏNBOJGFTUBNFOUFOFDFTTÈSJBNBJTJOGPSNBÎÍPTPCSFB
condição e tendências da biodiversidade. Portugal é dos países Europeus mais atrasados na
cartografia da sua biodiversidade: não existe um atlas de plantas vasculares, o atlas de mamíferos mais detalhado encontra-se apenas à escala 50x50 km e pouco se sabe sobre a distribuição
da maioria dos artrópodes. Se no que respeita à inventariação da biodiversidade a situação é
má, no que respeita à monitorização a situação é ainda pior. Não existe nenhum programa de
monitorização nacional da biodiversidade à excepção do programa recentemente implementado pela SPEA/Birdlife no âmbito do esquema europeu de monitorização de aves comuns.
Isto é claramente insuficiente, para deter a perda de biodiversidade de acordo com o objectivo
2010 da UE (Pereira e Cooper 2006), e para determinar a eficiência do sistema nacional de
áreas protegidas e de outras medidas destinadas à conservação da biodiversidade.
Estamos também numa encruzilhada no que respeita à evolução dos ecossistemas. Por
um lado, criaram-se as condições, devido ao abandono agrícola, para a expansão da floresta
nativa. Por outro lado, existem grandes preocupações com as consequências da continuação da expansão das plantações florestais, da intensificação agrícola e até do abandono das
zonas agrícolas marginais. Talvez um cenário que combine a recuperação de grandes áreas
de floresta nativa, prevista no Jardim Tecnológico, e que poderia ocorrer em algumas das
áreas protegidas com a manutenção de algumas práticas agrícolas tradicionais financiadas
por medidas agro-ambientais fosse o mais desejável.
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