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INTRODUÇÃO 
 

O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância 

para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na 

elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação 

com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT aplica-se a todo o território nacional, abrangendo o território historicamente definido no 

continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como as águas territoriais 

definidas por lei, sem prejuízo das competências das Regiões Autónomas. 

O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, retificada pelas Declarações de 

Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de Novembro, e é constituído 

por um Relatório e por um Programa de Ação. 

Após o seu período de implementação e a realização da avaliação do Programa de Ação em 2014, foi 

decidido dar início ao processo de alteração através da Resolução do Conselho de Ministros nº 

44/2016 de 23 de agosto. 

No âmbito deste processo, iniciado no último trimestre de 2016, as Comissões de Coordenação 

Regional (CCDR) desenvolveram um conjunto de exercícios de diagnóstico e reflexão estratégica 

sobre os problemas e desafios do ordenamento do território na perspetiva nacional e regional, que 

incluíram a participação e o envolvimento de atores relevantes, através da organização de Seminários 

Temáticos Regionais. 

Neste âmbito, cada uma das cinco Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) organizou e realizou o seu Seminário em 

função de um tema que considerou determinante para encarar os desafios do desenvolvimento 

territorial das próximas décadas. 
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Tabela - Seminários Regionais realizados no âmbito da alteração do PA do PNPOT 

CCDR Título Local / Data 

Lisboa e Vale 

do Tejo 

Território e Economia Circular  Auditório da CCDR LVT / 

27-10-2016 

Alentejo Território e paisagem – paisagens sustentáveis e 

oportunidades de desenvolvimento 

Auditório CCDR Alentejo 

/ 16-11-2016 

Centro Território e sistema urbano - desafios emergentes e 

novas respostas 

Auditório da CCDR 

Centro / 23-11-2016 

Algarve Território e Turismo Auditório da CCDR 

Algarve / 30-11-2016 

Norte Território e Alterações climáticas: a desertificação; 

as periferias urbanas 

Centro de Congressos 

da Alfândega do Porto / 

07-12-2016 

 

Cada Seminário Regional elenca um conjunto de subtemas cuja reflexão e discussão dos 

intervenientes teve por base contribuir para as respostas às seguintes questões: 

Quais os principais problemas e desafios que se colocam, a nível nacional e regional na área temática 

abordada? 

De que forma o PNPOT pode dar resposta a esses desafios? 

A presente publicação, acordada no decorrer do processo de alteração Programa de Ação do PNPOT, 

tem por objetivo a divulgação das reflexões e conclusões dos Seminários Regionais e está 

estruturada em cinco Cadernos Regionais (cuja numeração segue a ordem cronológica de 

realização): 

Caderno 1 – Território e Economia Circular 

Caderno 2 – Território e paisagem – paisagens sustentáveis e oportunidades de 

desenvolvimento 

Caderno 3 – Território e sistema urbano - desafios emergentes e novas respostas 
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Caderno 4 – Território e Turismo  

Caderno 5 – Alterações climáticas, abandono de territórios e periferias urbanas 

Cada Caderno Regional contém o índice articulado com o programa do respetivo Seminário, bem 

como o acesso às comunicações, textos ou registo vídeo disponíveis no caso em que foi autorizada a 

disponibilização pelos respetivos autores. 
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PROGRAMA DO SEMINÁRIO 
 



 

Seminário  

TERRITÓRIO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
A Desertificação  As Periferias Urbanas 

 7 de dezembro 2016 | Centro de Congressos da Alfândega do Porto 
 

                                                     

                                                           
 
PROGRAMA 
 
09H00 Receção dos Participantes 

 
09H30 Sessão de Abertura  

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - NOVOS DESAFIOS  
 

 Ricardo Magalhães, Vice-Presidente da CCDR-N 

 Rui Amaro Alves, Director-geral da Direcção-Geral do Território (DGT)  

 Célia Ramos, Secretária de Estado Ordenamento do Território e Conservação 
da Natureza 

 
10H15 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E SUAS INCIDÊNCIAS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

 

 Filipe Duarte Santos, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (FCUL) 

 Lúcio Cunha, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
(FLUC) 

 José Paulino, Chefe de Divisão da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, 
I.P.)  

 
Moderador: António Lacerda, CCDR-N 
 

11H15 Debate 
 

11H30 Pausa para Café 
 

11H45 TERRITÓRIOS (D)ESTRUTURADOS 
 

 Álvaro Domingues, Professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto (FAUP) 

 Fernanda Paula Oliveira, Professora da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra (FDUC) 

 Jorge Carvalho, Professor da Universidade de Aveiro (UA) 

 Rui Loza, Administrador da Porto Vivo, S.A.  
 
Moderadora: Cristina Guimarães, CCDRN 
 

12H45 Debate 
 

13H00 Almoço (livre) 
 

14H30 ABANDONO DE TERRITÓRIOS: CAMINHOS? 
 

 Helena Freitas, Coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do 
Interior (UMVI) 

 Luís Ramos, Professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

 Rogério Rodrigues, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

 



Moderador: Rui Monteiro, CCDR-N 
 

16H00 Debate 
 

16H15 CONCLUSÕES DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS  

 Presidência da CCDR Alentejo 

 Presidência da CCDR Algarve 

 Presidência da CCDR Centro 

 Presidência da CCDR Lisboa e Vale do Tejo 

 Presidência da CCDR Norte 
 

Moderadora: Teresa Sá Marques, Coordenadora do PNPOT 
 

17H30 ENCERRAMENTO - DESAFIOS DO NOVO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

 Filipe Araújo, Vereador da Inovação e Ambiente da Câmara Municipal do Porto 

 Fernando Freire de Sousa, Presidente da CCDR-N  

 João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente 
 

 
 

 
 
 
Cofinanciamento: 
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RESUMOS 
(Apresentações dos oradores ficam disponíveis na página Web da CCDR-Norte) 

 
 

http://www.ccdrn.pt/servicos/ordenamento-do-territorio/837/ccdr-n-debate-territorio-e-alteracoes-climaticas
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TERRITÓRIO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

FILIPE  DUARTE  SANTOS 

fdsantos@fc.ul.pt 

CCIAM – CE3C Centre for Climate Change Impacts, Adaptation and Modelling 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

http://cciam.fc.ul.pt/ 

Algumas atividades humanas estão a alterar a composição da atmosfera terrestre. Como sabemos, o 

ar é formado essencialmente por oxigénio (20,9%) e azoto (78,1%), mas tem também componentes 

minoritários tais como o árgon (Ar), o vapor de água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozono (O3), entre outros. Os cinco últimos são gases com efeito de 

estufa (GEE), ou seja, gases que absorvem a radiação infravermelha presente na atmosfera e emitida 

principalmente pela superfície terrestre. Se não houvesse GEE na atmosfera terrestre a sua 

temperatura média global à superfície seria -18º C em lugar de 15º C. 

As concentrações atmosféricas dos três principais GEE com emissões antropogénicas, 

designadamente CO2, CH4 e N2O, em abril de 2016, eram de 399,5 ppmv (partes por milhão em 

volume), 1834 ppmmv (partes por milhar de milhão em volume) e 328 ppmmv (ORNL, 2016), 

enquanto os valores no início da Revolução Industrial em meados do século XVIII eram, 

respetivamente, 280, 722 e 270. Houve pois aumentos de 43%, 154% e 21%, respetivamente, em 

relação aos valores pré-industriais. A média da concentração atmosférica de CO2 na semana iniciada 

a 13 de novembro de 2016, medida no Observatório de Mauna Loa (NOAA-ESRL, 2016) no Hawai, foi 

403,74 ppmv. As emissões antropogénicas de CO2 resultam principalmente da queima dos 

combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás natural - e das alterações no uso dos solos, 

especialmente a desflorestação. Quanto às emissões de CH4 e de N2O provêm sobretudo de 

atividades no setor da agricultura e pecuária.  

As emissões antropogénicas de GEE são a causa das alterações climáticas que constituem um dos 

maiores desafios ambientais do século XXI e seguintes. Desde o período pré-industrial a temperatura 

média global da atmosfera à superfície aumentou cerca de 1º C e o nível médio global do mar subiu 

cerca de 20 cm e está atualmente a subir a uma taxa anual de 4 mm. A área de gelo oceânico que 

flutua no Ártico reduziu-se de 37% nos últimos 40 anos, de oito para cinco milhões de km2, 
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provocando uma retroação positiva no aquecimento daquela região onde a temperatura da atmosfera 

está a aumentar a uma taxa média anual que é cerca do dobro da global. O Acordo de Paris, que 

entrou em vigor em 2016, procura evitar que a temperatura média global da atmosfera aumente mais 

de 2º C relativamente ao período pré-industrial. 

A outra característica importante das alterações climáticas é a tendência para o aumento da 

frequência e da intensidade de alguns fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, tais como: a) 

Ondas de calor, com impactos negativos sobre a saúde humana; b) Eventos de precipitação elevada 

em intervalos de tempo curtos, o que que tem tendência a produzir inundações (sobretudo nas 

regiões urbanas), cheias, enxurradas e deslizamentos de terras; c) Secas o que tem impactos 

negativos nos recursos hídricos e consequentemente no abastecimento de água, agricultura, fogos 

florestais, biodiversidade, turismo e saúde. Por outro lado as alterações climáticas provocam 

mudanças regionais no valor da precipitação média anual e na distribuição da precipitação ao longo 

do ano. Provocam ainda a subida do nível médio do mar, o que tende a agravar o risco de erosão, 

inundação, galgamento e de perda de território com impactos negativos sobre as populações 

costeiras e o turismo.  

Na Europa, observa-se nos últimos 55 anos um aumento da precipitação média anual na parte norte 

do continente e uma redução dessa precipitação na parte sul. Enquanto na Escandinávia a média da 

precipitação anual aumentou de 1960 a 2014, 21 mm dor década, na Península Ibérica no mesmo 

período diminuiu 37 mm por década (EEA, 2016). Em Portugal Continental houve uma redução da 

precipitação média anual de cerca de 200 mm desde 1960 o que representa uma fração muito 

significativa da precipitação anual no sul do país onde tinha valores da ordem dos 600 mm. Esta 

redução da precipitação média anual tem tendência a agravar-se ao longo do século XXI e seguintes 

e será mais elevada se não for cumprido o Acordo de Paris.   

As alterações climáticas estão já a ter impactos mais ou menos gravosos sobre os setores 

socioeconómicos e sistemas biogeofísicos tais como: recursos hídricos, zonas costeiras, agricultura, 

saúde humana, florestas, biodiversidade, pescas, energia, zonas urbanas, turismo, seguros, entre 

outros. O grau com que um sistema natural ou social está exposto ao clima e à sua variabilidade 

define a sua exposição ao clima. O grau com o qual é afetado de forma positiva ou negativa pelos 

estímulos climáticos caracteriza a sua sensibilidade ao clima e às alterações climáticas. A capacidade 

de adaptação de um sistema traduz a sua capacidade de se adaptar às variações da média e da 

variabilidade (ou seja, dos extremos) das variáveis que caracterizam o clima, de moderar os estragos 

potenciais e tirar vantagem das novas situações climáticas. A vulnerabilidade descreve o grau com 
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que o sistema natural ou social é suscetível de suportar ou não os efeitos das alterações climáticas, 

considerando o seu nível de exposição, a sua sensibilidade e a sua capacidade de adaptação. A 

vulnerabilidade às alterações climáticas varia conforme a localização geográfica e as condições 

sociais, económicas e ambientais. Como foi já referido, as alterações climáticas têm uma 

probabilidade elevada de se agravarem durante o século XXI e seguintes, pelo que é muito provável 

terem impactos geralmente negativos e crescentes sobre os sistemas naturais e sociais. 

Há essencialmente dois tipos de resposta às alterações climáticas: a mitigação e a adaptação. A 

primeira é uma intervenção humana para reduzir as fontes e potenciar os sumidouros de GEE. A 

adaptação é um processo de ajustamento ao clima atual e futuro e aos seus efeitos. O principal 

objetivo da adaptação é minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas e potenciar eventuais 

oportunidades positivas. Enquanto o objetivo da mitigação situa-se à escala global, embora se 

pratique a nível local, nacional, regional e global, a adaptação tem um objetivo marcadamente local. 

Note-se ainda que a mitigação e a adaptação são respostas complementares que estão cada vez 

mais fortemente relacionadas. Há vantagens em desenvolver as estratégias de adaptação em 

conjunção com as estratégias de mitigação, especialmente para determinados setores tais como a 

gestão da água e o uso dos solos. Por outro lado, na escolha das opções de mitigação deve ter-se em 

atenção as vulnerabilidades presentes e futuras às alterações climáticas e as medidas de adaptação 

programadas. É muito importante conjugar a nível regional e local a execução de planos de mitigação 

e adaptação dado que estes dois tipos de resposta às alterações climáticas são complementares. 

Para as otimizar é necessário ter em conta as múltiplas interações entre elas e definir um plano 

coerente e integrado de ação nas duas vertentes.  

A EU aprovou em 2014 um novo quadro político para o clima e a energia no período 2020 a 2030 no 

qual se inclui o objetivo de reduzir as emissões de GEE da EU de 40% relativamente a 1990. No que 

respeita à adaptação a EU publicou um Livro Branco intitulado «Adaptação às alterações climáticas: 

para um quadro de ação europeu» em 2009. Em Março de 2012 foi lançada a Plataforma Europeia 

para a Adaptação Climática (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), que incorpora os mais recentes 

dados sobre medidas de adaptação na UE, juntamente com alguns instrumentos úteis de apoio às 

políticas climáticas. Em Abril de 2013 foi publicada a Estratégia da UE para a adaptação às alterações 

climáticas. A nível nacional existiam já em 2014 na EU 22 estratégias de adaptação às alterações 

climáticas, incluindo Portugal. No nosso país foi aprovado em 2015 o Quadro Estratégico para a 

Política Climática que inclui a mitigação e a adaptação 

(https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=1181). 
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O principal fundamento para a política de adaptação na UE é o facto de que sem adaptação os custos 

dos prejuízos causados pelas alterações climáticas no futuro serão muito mais elevados do que os 

custos da adaptação e de alguns prejuízos que a adaptação não consegue evitar. O custo anual dos 

prejuízos causados pelas alterações climáticas num cenário de não-adaptação está avaliado em 100 

mil milhões de euros em 2020 e 250 mil milhões de euros em 2050, para o conjunto dos países da 

UE. Por outro lado estima-se que por cada euro investido agora na adaptação evitam-se cerca de 6 

euros de prejuízos no futuro. 

Os projetos SIAM I (2002) e SIAM II (2006) (http://www.siam.fc.ul.pt) fizeram uma avaliação dos 

cenários climáticos, impactos, vulnerabilidades e medidas de adaptação em Portugal. As primeiras 

estratégias Municipais de adaptação foram desenvolvidas em Sintra (Plano Estratégico do Concelho 

de Sintra face às Alterações Climáticas, 2009), Cascais (Plano Estratégico de Cascais face às 

Alterações Climáticas, 2010) e Almada (Estratégia Local para as Alterações Climáticas). A nível das 

Regiões Autónomas foram desenvolvidas estratégias para o Arquipélago da Madeira em 2006 

(CLIMAAT II, Impactos e medidas de Adaptação às Alterações Climáticas no Arquipélago da Madeira, 

Direção Regional do Ambiente da Madeira, (http://www.sra.pt/files/PDF/Destaques/Brochura 

CLIMAAT_II_MadeiraFINAL.pdf) e em 2016 (Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da 

Região Autónoma da Madeira Estratégia CLIMA-Madeira http://clima-madeira.pt/pt/estrategia-

adaptacao). Está em fase avançada a elaboração de uma estratégia de adaptação para a Região 

Autónoma dos Açores. Recentemente o projeto ClimAdaPT-Local desenvolveu nos anos de 2015 e 

2016 estratégias de adaptação às alterações climáticas para 26 Municípios de Portugal 

(http://climadapt-local.pt/). 

É desejável que as futuras estratégias de adaptação que venham a ser desenvolvidas a nível regional, 

por exemplo, no quadro das CCDR, e a nível Municipal, utilizem cenários climáticos regionalizados e 

metodologias de avaliação de impactos, vulnerabilidades e medidas de adaptação coerentes e que 

tenham sido validadas do ponto de vista científico a nível internacional. 

Referências 

- EEA, 2016, European Environment Agengy, http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/european-precipitation-2/assessment 

- NOAA-ESRL, 2016, https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ 

- ORNL, 2015, Oak Ridge National Laboratory, http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html 
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Alterações climáticas e suas incidências nos instrumentos de gestão territorial 

Lúcio CUNHA 

CEGOT – Universidade de Coimbra 

luciogeo@ci.uc.pt 

Apesar de, no campo científico, permanecer ainda algum cepticismo face aos mecanismos, 

aos valores e às consequências das alterações climáticas, estas são hoje uma realidade 

perfeitamente assumida a nível global pela larga maioria da comunidade científica, pelos principais 

agentes económicos, pelos decisores políticos ao nível das organizações internacionais e dos países, 

bem como pelas associações ambientalistas e, sobretudo, pela comunicação social (Teles et al., 

2016). 

Segundo o relatório-síntese do IPCC publicado em 2014 (IPCC, 2014), devido à emissão e 

progressiva acumulação na atmosfera de gases de efeito de estufa, ter-se-á registado um aumento 

global médio da temperatura de 0,85˚C no período que vai de 1880 a 2012. Este aquecimento terá 

sido responsável por um aumento da temperatura das camadas superficiais do oceano e por uma 

subida do seu nível médio de cerca de 19 cm desde 1900. Nos tempos mais recentes, parece 

registar-se uma diminuição da massa dos mantos de gelo da Antártida e da Gronelândia, a par de 

uma diminuição drástica dos gelos marinhos do Ártico. 

Tendo em vista o horizonte temporal do final do século XXI, o IPCC apresenta um conjunto 

de previsões baseadas em diferentes modelos físicos, esperando-se um aumento médio de cerca de 

1˚C face ao período 1986-2005, se for seguido o cenário mais mitigador, e de cerca de 4˚C, se for 

seguido o modelo mais conservador em termos de política de emissões. Este aquecimento será 

particularmente sentido nas altas latitudes, particularmente na região ártica. O nível do mar irá 

continuar a subir, esperando-se para o final do século um aumento de cerca de 40 cm, se 

observarmos um cenário mais mitigador, ou da ordem dos 80 cm num cenário mais conservador face 

aos procedimentos actuais. As mudanças nos valores da precipitação anual, com tendência para a 

diminuição, também não terão uma distribuição uniforme no espaço, afectando sobretudo as latitudes 

médias e subtropicais, sendo muito provável que a ocorrência de episódios de precipitações extremas 

venha a aumentar, sobretudo nas latitudes médias e regiões tropicais húmidas. 
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Estas alterações climáticas, mesmo observando os cenários mais mitigadores, implicarão 

seguramente impactes sérios nos sistemas físicos (recuo dos glaciares e das neves permanentes; 

inundações; subida do nível dos oceanos e erosão costeira), biológicos (migração forçada de 

espécies, tanto nos ecossistemas marinhos como mesmo nos ecossistemas terrestres; aumento dos 

incêndios florestais) e, também, nos sistemas socioeconómicos (produção de alimentos; saúde; 

aumento das desigualdades sociais). 

As latitudes médias, a região mediterrânica e o nosso país poderão ser, directa e 

indirectamente, afectados a vários níveis (Santos e Miranda, 2006), donde a necessidade de 

desenvolver, pelo menos à escala nacional, políticas de mitigação e de adaptação para enfrentar o 

problema. 

Uma das principais questões a considerar quando se estudam as alterações climáticas e, 

mais especificamente, quando se pretendem criar mecanismos de mitigação e de adaptação é a 

questão da escala de análise. Em termos gerais, a interpretação dos diagnósticos, dos mecanismos e 

mesmo das políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas passa sobretudo pela escala 

global. Por isso os países se reúnem e tentam, em conjunto, encontrar medidas para mitigar as 

alterações climáticas, diminuindo a queima de combustíveis fósseis e reduzindo o lançamento de 

gases de efeito de estufa para a atmosfera. Já os mecanismos de adaptação às consequências das 

alterações climáticas (fenómenos climáticos extremos, subida do nível do mar e erosão costeira, por 

exemplo) podem ser previstos e prevenidos à escala nacional. No entanto, a velha e interessante 

lógica do “pensar globalmente, agir localmente” parece não se aplicar de forma eficaz à questão das 

alterações climáticas. A nível local (municipal) a resolução dos problemas ambientais (lixos; esgotos; 

poluição hídrica e do ar) e os problemas de ordenamento que afectam territórios e populações 

(tráfego urbano; intervenções pesadas nos rios e na linha de costa; desestruturação dos espaços 

rurais e incêndios florestais), apesar de centrais na promoção da qualidade de vida das populações, 

só por si nunca contribuirão, de modo significativo, para resolver o problema das alterações 

climáticas, que se apresenta como um problema de ordem muito mais geral e de escala global, em 

termos de mecanismos e, consequentemente, de soluções. Muitos destes problemas ambientais 

locais poderão vir a ser agravados no futuro pelo processo global das alterações climáticas, no 

entanto a justificação maior para inundações, incêndios florestais, erosão costeira, poluição 

atmosférica e saúde das populações urbanas, para citar apenas os casos mais comummente 

referidos, está claramente no modo como ordenamos e gerimos, a nível local e regional, os nossos 

territórios urbanos e rurais. 
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Impõe-se, assim, uma compreensão e uma abordagem multiescalar, tendo em conta que a 

resolução necessária e premente dos problemas ambientais locais, ao mesmo tempo que ajuda a 

resolver os problemas das populações, pode constituir também, nalguns casos pontuais, uma medida 

de adaptação e de mitigação às alterações climáticas.  

Quando analisadas estas questões a nível nacional, ou seja no quadro de um documento orientador 

de políticas de ordenamento, como é o caso do PNPOT, as preocupações maiores vão para as áreas 

da energia, dos recursos hídricos (quer no plano dos processos de desertificação e de erosão dos 

solos, quer nos da produção agrícola e da segurança alimentar do país), da conservação dos 

ecossistemas, dos riscos naturais e da saúde das populações. 

No nosso país, quase metade da população vive em cidades. Estas são responsáveis pelo consumo 

de cerca de 3/4 da energia consumida e pela emissão de 4/5 das emissões de gases de efeito de 

estufa (A. Lopes e M. J. Alcoforado, s/d). O aquecimento diferenciado das cidades, imposto pela 

chamada “ilha de calor urbano”, muito relacionado com a dimensão e com a estrutura da cidade, 

poderá vir a ser acentuado num quadro de alterações climáticas, o que nos leva a valorizar o 

problema dos riscos climáticos, particularmente o risco de onda de calor, um dos mais mortíferos nas 

regiões mediterrânicas. A poluição atmosférica urbana, decorrente hoje essencialmente dos 

transportes, é responsável por uma morbilidade e por uma mortalidade acentuada, principalmente nas 

cidades maiores, mais densamente ocupadas e com mais problemas de ordenamento. Segundo 

dados da European Environment Agency de 2014, em Portugal perder-se-ão 632 anos de vida por 

cada 100 000 habitantes, só em consequência da concentração atmosférica de PM2,5 (material 

particulado com dimensão inferior a 2,5µ, com efeitos sobretudo em doenças obstrutivas crónicas do 

pulmão e em doenças cardíacas). Em 2013, esse valor era de 570 anos, significativamente inferior ao 

valor médio de 898 anos por 100 000 hab. no conjunto da Europa dos 28. Se outras razões não 

houvesse, todas estas questões seriam fundamentais para que o PNPOT desse particular atenção no 

modelo territorial que proporá, à rede urbana nacional e à estrutura e dimensão das principais 

cidades, de modo a acomodar uma evolução demográfica diferenciada e complexa, bem como a 

optimizar os recursos e impactes da sua utilização pela economia e pela sociedade. 

Nos espaços rurais, tidos como territórios de baixa densidade, os problemas ambientais são 

diferentes e assentam em grande parte em questões demográficas. A diminuição e envelhecimento de 

população, a estrutura agrária com prevalência do minifúndio no Norte e no Centro do país, o 

parcelamento da propriedade rústica, o abandono agrícola e o aumento da área florestal, com 

deficiente cadastro e muita falta de ordenamento, associados à falta de capacidade das entidades 
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municipais para fazer a necessária gestão florestal, fazem dos incêndios florestais, um dos principais 

e mais escandalosos problemas ambientais dos espaços rurais do nosso país, onde em muitos anos 

se contam por centenas de milhares de hectares, as áreas ardidas. Também aqui se invocam, 

demasiadas vezes e em diferentes contextos políticos e mediáticos, as alterações climáticas para 

justificar os incêndios que, embora dependentes das condições climáticas características do clima 

mediterrânico, encontram na falta de ordenamento e de tratamento das florestas a sua principal 

causa. Se outras razões não houvesse, bastaria pensar nos incêndios florestais para que o PNPOT 

dedicasse também uma particular atenção aos espaços rurais e de baixa densidade, localizados 

sobretudo no interior do país, tentando resolver ou pelo menos apontando algumas soluções para 

aumentar a densidade económica, social e, por arrastamento, a densidade demográfica destes 

territórios. Os valiosos patrimónios natural, rural, gastronómico e histórico-arqueológico que encerram, 

bem como o elevado valor social dos serviços ecossistémicos que o mundo rural pode prestar são 

insuficientes para, através do turismo e da chamada economia verde, o revitalizar. Torna-se, assim, 

absolutamente necessária uma política para o mundo rural, capaz de promover o seu 

desenvolvimento e de mitigar os inúmeros riscos a que está sujeito, nomeadamente o risco de 

incêndio florestal. 

Raciocínio semelhante pode ser invocado para a explicação e correcção dos problemas 

ambientais nos territórios do Litoral e, particularmente, ao longo da linha de costa, onde são 

frequentes problemas de erosão em praias e arribas, afectando as populações e os seus haveres, 

sobretudo durante as tempestades de Inverno. Também aqui as alterações climáticas são 

frequentemente invocadas como a causa maior, ignorando o papel desempenhado pelas dezenas de 

barragens dos principais rios na redução do acarreio sedimentar à linha de costa, bem como o papel 

das obras pesadas de protecção do litoral que, muitas vezes apenas deslocam os problemas da 

erosão de uma áreas para outras. No entanto, se no momento actual muitos destes problemas se 

prendem com o uso demasiado intensivo e abusivo da maior parte dos espaços costeiros, tudo leva a 

crer que o processo de alterações climáticas venha não só a intensificá-los, como mesmo a 

inviabilizar algumas utilizações humanas no litoral nas próximas décadas. Por isso, também para aqui 

o PNPOT terá de apresentar, debater e levar à prática políticas de gestão integrada da zona costeira, 

de modo a prevenir o futuro de territórios muito valiosos do ponto de vista económico, social e cultural, 

com fortes densidades de ocupação nalguns pontos e com uma relevância estratégica para o 

desenvolvimento do país. 
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Em síntese, directa ou indirectamente, a questão das alterações climáticas e dos processos 

que levam à mitigação dos seus mecanismos ou às adaptações que será necessário desenvolver 

para enfrentar os seus efeitos, terá de estar presente nos diferentes instrumentos de gestão territorial 

e, por questões de escala, muito particularmente no PNPOT. De que modo este Plano pode dar 

resposta a esse desafio? 

Em primeiro lugar, incluindo, de modo inequívoco, os estudos sobre o clima, seja em termos 

de caraterização (clima regional; clima urbano), seja a nível dos estudos sobre as tendências em 

termos de alterações climáticas. Depois, virá a necessidade de inclusão de estudos e, sobretudo, de 

cartografia da perigosidade, vulnerabilidade e dos riscos de origem climática (Riscos Naturais; Riscos 

Antrópicos; Impactos das Alterações Climáticas). 

Um outro ponto a ter em atenção é a necessidade de estudos prévios para verificação das 

características e limitações específicas de cada uma das principais aglomerações urbanas nacionais 

(sustentabilidade; redução de consumos energéticos; melhoria do conforto térmico; gestão da água e 

resíduos; qualidade do ar; biodiversidade; mobilidade; etc.). Mais importante que o conhecimento de 

cada aglomeração urbana será a configuração de um modelo territorial que valorize claramente a 

coesão interna do país (rede urbana; papel das cidades médias; rede de transportes; 

complementaridade intra e inter-regional). 

O PNPOT deve também apontar para a definição de estratégias de fixação de população 

jovem e de actividades económicas sustentáveis nos espaços de baixa densidade, ao mesmo tempo 

que terá de apontar opções para resolução dos problemas de erosão costeira, num quadro de 

adaptações às alterações climáticas. 

Finalmente, embora se trate de um documento de cariz essencialmente político, o PNPOT 

muito teria a ganhar se for desenvolvido num quadro de colaboração com investigadores 

credenciados, nomeadamente através da colaboração das universidades e das suas unidades de I&D, 

bem como se incluir as lições dos muitos e diversificados estudos de caso elaborados à escala local e 

regional, por exemplo no que à cartografia de riscos diz respeito. 
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E INCIDÊNCIAS NOS IGT: ENQUADRAMENTO E 

REFLEXÕES 

O 5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) 

salienta que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema 

climático são mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco. 

O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) serem a 

causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando que a manutenção dos níveis 

atuais de emissões de GEE provocará um aumento da temperatura do sistema climático e tornará 

mais provável a existência de impactes irreversíveis para as populações e ecossistemas. 

É necessário agir agora para evitar os piores dos seus impactes expetáveis e os custos associados à 

adaptação das nossas sociedades e economias a esses impactes. Os custos da inação são 

superiores a médio e longo prazo, podendo reduzir as opções de mitigação e adaptação no futuro e 

colocar em causa o sucesso das intervenções para limitar o aumento da temperatura média global a 

um máximo de 2°C sobre a média pré-industrial e fazer todos os esforços no sentido de que esse 

aumento não exceda 1,5ºC, no quadro do Acordo de Paris. Este desafio político, subscrito por 

Portugal e pela União Europeia (UE), é um desafio de longo prazo que requer ação política articulada 

a vários níveis, seja em termos de mitigação (redução de GEE) ou adaptação aos seus efeitos. 

Os efeitos das alterações climáticas, contudo, não se fazem sentir homogeneamente em todas as 

regiões do Planeta, e mesmo entre regiões, variam de local para local. 

Em Portugal, estudos recentes, nacionais e internacionais, referem como potenciais impactes 

decorrentes das alterações climáticas: 

• Resultados obtidos para o futuro (2071-2100) consistentes com os encontrados desde meados dos 

anos 1970 em Portugal, com um aumento de temperatura máxima de 3,2�C a 4,7�C para o verão e 

de cerca de 3,4�C para a primavera. Para a temperatura mínima, resultados semelhantes, com 

aumentos no verão variando entre 2,7�C e 4,1�C (Ramos et al. 2011); 

• Reduções significativas na precipitação total para 2071-2100, especialmente no outono ao longo do 

noroeste e sul de Portugal. Um aumento da contribuição dos eventos extremos de precipitação para a 

precipitação total, principalmente no inverno e na primavera no Nordeste de Portugal. Um aumento 
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projetado para a duração dos períodos de seca no outono e na primavera, evidenciando uma 

extensão da estação seca do verão para a primavera e para o outono (Costa et al. 2012); 

Todas estas tendências têm diferentes impactes territoriais e setoriais, implicando respostas e 

necessidades específicas.  

As alterações climáticas têm tendência para potenciar ou acelerar outros riscos, onde se cruzam 

fatores naturais e antropogénicos, como por exemplo em termos da erosão costeira, de inundação ou 

dos incêndios florestais. Neste sentido, é importante que seja assumida uma perspetiva sistémica e 

integrada em planeamento, que considere a dimensão cumulativa e interativa das alterações 

climática, que acarretam ainda maior incerteza e imprevisibilidade. Pode considerar-se o consenso 

científico atual como suficientemente robusto, e que esta é uma matéria onde faz particular sentido 

evocar o princípio da precaução, pelo que essa incerteza não deve ser motivo para adiar a 

consciencialização para a necessidade das sociedades se adaptarem às alterações climáticas e para 

o início das primeiras atividades de adaptação. 

Para resposta articulada nesta matéria, Portugal tem desde 2010 uma Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), que teve como principais resultados: Relatórios 

sectoriais, com identificação das vulnerabilidades, propostas de atuação e medidas de adaptação; a 

conceção do Programa Adapt, financiado pelos EEA Grants e Fundo Português de Carbono, e que 

constitui a 1ª abordagem integrada de atuação em matéria de Adaptação às Alterações Climáticas em 

Portugal, como resposta às necessidades identificadas pelos sectores, contribuindo para a 

implementação da adaptação às alterações climáticas. 

A ENAAC foi revista atendendo à experiência adquirida, colmatando as falhas e capitalizando os 

pontos fortes e oportunidades identificadas. A ENAAC 2020 foi adotada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que estabelece a visão e os objetivos da política climática 

nacional no horizonte 2030, reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia competitiva, 

resiliente e de baixo carbono.  

É assumida como visão da ENAAC 2020: “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, 

através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico -científico e em 

boas práticas”. A ENAAC 2020 define um modelo de organização onde é claramente promovida a 

articulação entre os diversos sectores e partes interessadas tendo em vista a prossecução de 

prioridades de determinadas áreas temáticas e dos três objetivos da estratégia: a) Melhorar o nível de 
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conhecimento sobre as alterações climáticas; b) Promover a integração da adaptação em políticas 

sectoriais. c) Implementar medidas de adaptação 

Note-se que com este último objetivo pretende-se promover a integração e monitorização da 

componente da adaptação às alterações climáticas nas políticas públicas e setoriais de maior 

relevância, incluindo as políticas de ordenamento do território e desenvolvimento urbano sustentável e 

os seus instrumentos de planeamento e gestão territorial. 

As áreas temáticas (AT) promovem a coerente integração vertical das diferentes escalas necessárias 

à adaptação (da internacional à local) e a integração horizontal (dos diferentes sectores) através da 

coordenação e desenvolvimento de trabalho específico de carácter multissectorial. “Integrar a 

adaptação no ordenamento do território”, é uma das 6 áreas temáticas, dado o seu carácter 

estratégico e transversal em termos de adaptação às alterações climáticas em Portugal e dada a 

necessidade de garantir coerência de intervenções nas diversas escalas territoriais. Neste âmbito é 

importante promover a introdução da componente adaptação nos instrumentos de política e gestão 

territorial, a todas as escalas relevantes para uma coerente implementação de medidas. Para este 

efeito deverá incluir-se a capacitação dos agentes setoriais no que respeita à integração territorial de 

medidas específicas de adaptação, tendo em conta ameaças e oportunidades associadas aos efeitos 

das alterações climáticas.  

Releva ainda considerar, em matéria de adaptação, a oportunidade da ação local, nomeadamente dos 

municípios e o seu papel na definição das Estratégias Municipais de Adaptação, sendo fundamental a 

experiência adquirida no projeto Climadapt.local, integrado no Programa Adapt, no âmbito da 

definição das ferramentas metodológicas para o efeito.  

O PNPOT enquanto instrumento estratégico terá um papel determinante no processo de adaptação às 

alterações climáticas, sobretudo no âmbito do seu Plano de Ação e pela sua influência na alteração e 

adaptação dos principais instrumentos de política e gestão territoriais, seguindo, sempre que 

adequado o estabelecido pelo IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas) que 

define adaptação como um ajustamento nos sistemas naturais ou humanos como resposta a 

estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos ou exploram oportunidades 

benéficas.  

Neste sentido, preconiza-se que a revisão de planos existentes e a formulação de novos planos deve 

progressivamente incorporar os impactos esperados decorrentes das AC, podendo, em casos muito 

particulares, justificar uma revisão antecipada de IGT; 
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A incorporação de novos dados (nomeadamente a delimitação de áreas de risco futuro) no 

planeamento municipal pode em determinadas circunstâncias justificar a alteração de uso do solo e a 

criação de alternativas, quer a nível do futuro uso e classificação do solo quer a sua aplicação a 

propostas existentes de urbanização. 
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A periferias urbanas. Territórios (d)estruturados 

Fernanda Paula Oliveira 

 

1.Os problemas na ocupação do território 

a) A realidade atual, fruto do tipo de planeamento que tivemos 

i) A dispersão da ocupação urbanística no território, 

ii) Irracional expansão das infraestruturas que o servem. 

Contraditoriamente, em muitos municípios terrenos expectantes dentro dos perímetros (à espera 

de PU e PP que acabaram por nunca surgir), criando vazios urbanos 

Constatação: a ocupação edificatória do território que tem ocorrido nas últimas décadas em Portugal 

aconteceu de forma dominantemente desordenada: fragmentação e dispersão; construção nova e 

abandono do “velho”. Os desperdícios associados: o disperso é mais caro e menos eficiente. 

b) Para inverter as tendências expansionistas dos perímetros e dispersivas da ocupação 

territorial o PNPOT de 2008 deu orientações precisas: em vez de expansão urbana  

i) Contenção (consolidação) dos perímetros; 

ii) Preenchimento (colmatação) de forma integrada de espaços vazios no seu interior; 

iii) Revitalização/reabilitação urbana; 

iv) Coesão social. 

c) Os novos problemas (potenciados pela crise pós 2008) 

i) Os fenómenos urbanisticamente ilegais (situações constituídas à margem das regras 

urbanísticas), procurando o legislador, constantemente, vias para a sua resolução, numa tendência 

que poderíamos designar de “política de legalização”, como a instituição de um regime especial para 

os grandes ilegais (O regime das áreas urbanas de génese ilegal aprovado pela Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro), passando pelos ilegais casuísticos (com regimes especiais e transitórios para a 
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legalização de atividades económicas legalmente instaladas no território  o caso do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro) e pelos regimes "normais" para a legalização de operações urbanísticas 

realizadas ilegalmente (o caso do artigo 102.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação). O 

direito do urbanismo tem, assim, vindo a instituir formas de legalização da ilegalidade. 

ii) A par destas situações temos ainda aquelas que, tendo tido uma génese legal (por terem 

sido devidamente licenciadas e em cumprimento das normas aplicáveis), acabaram, fruto da crise 

económica, por ficar inacabadas e abandonadas, tendo caducado as respetivas licenças. Trata-se 

de um novo fenómeno de ilegalidade urbanística por se tratar de operações, que tendo tido na sua 

base atos de licenciamento urbanístico deixaram de o ter.  

 

ii) Temos também os semi (i)legais abandonados (situações que surgiram baseados em atos 

de licenciamento emitidos pelos órgãos administrativos competentes, mas em que ou o  promotor 

executou a operação em desconformidade com a licença ou a licença emitida acabou por ser 

declarada nula. O caso dos Jardins do Mondego, em Coimbra 

 

iii) E temos, ainda, situações que surgiram legalmente (por terem sido devidamente 

licenciadas e em cumprimento das normas aplicáveis) e que foram concluídas, mas que não 

chegaram a ter, nem provavelmente terão algum dia, uma ocupação urbanística. Trata-se de um 

fenómeno distinto dos anteriores: dos legais abandonados e não utilizados, fruto de uma política 
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urbanística expansionista, especulativa e de infraestruturação e construção muito acima das efetivas 

necessidades existentes. 

 

2. Que estratégias? 

i. Necessidade de gerir as “heranças” do passado, as “feridas” que foram deixadas nos 

territórios. 

Não se trata de gerir periferias povoadas, mas periferias despovoadas que estão abandonadas 

e em relação às quais se questiona se assim devem permanecer. 

O legislador tem-se preocupado em definir critérios de eficiência, de sustentabilidade financeira, de 

coesão territorial para as futuras ocupações do território, exigindo (artigo 62.º da Lei n.º 31/2014, 30 

de maio): 

 que qualquer decisão de criação de infraestruturas urbanísticas deve ser precedida da 

demonstração do seu interesse económico e da sustentabilidade financeira da respetiva 

operação, incluindo os encargos de conservação 

 que os municípios elaborem programas de financiamento urbanístico que integrem o 

programa plurianual de investimentos municipais na execução, na manutenção e no reforço 

das infraestruturas e a previsão de custos de gestão urbana, identificando, de forma explícita, 

as fontes de financiamento para cada um dos compromissos previstos.  

ii. E o passado? 

 Se os critérios tivessem sido os mesmos, o existente existiria? 
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 Os critérios para gerir o existente (ilegal ou alegais) devem ser também critérios de 

sustentabilidade, nas suas distintas dimensões (económica, ambiental e social)? 

 Os princípios da Lei de Bases devem aplicar-se também na gestão destes alegais?  

 Os princípios do Programa Nacional para a coesão territorial (necessidade de criar territórios 

+ coesos, + competitivos. + sustentáveis, + conectados, + colaborativos, o direito de os 

territórios acederem a atraírem oportunidades) só vale para territórios povoados ou podem 

ser mobilizados nestes casos? 

 Os planos municipais, para além da estratégia para o futuro, devem integrar também mas 

uma estratégia para gerir o passado, isto é, os “passivos” dos anos de ouro? 

3. Questões que o PNPOT deve ponderar sobre estes territórios 

 Onde integrar estas áreas em termos das classes do solo? 

 Faz sentido um regime de caducidade dos direitos conferidos por loteamentos? Ou potencia 

ainda mais o seu abandono? 

 Novos usos? Que usos? Inovadores? 
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CONTRIBUTO (SUCINTO) PARA A REVISÃO DO PNPOT 

28/fev/2017 

Jorge Carvalho 

 

1 

O PNPOT em vigor veio constituir, na altura que foi elaborado, uma peça de fecho do Sistema de 

Ordenamento em vigor. 

Reconheço-lhe dois méritos importantes: 

- Leitura rigorosa, à época, do Território que temos/somos. 

- Esforço para articular e territorializar políticas e ações dos vários ministérios, esforço notório mesmo 

que os resultados alcançados estejam aquém do pretendido. 

Aponto-lhe duas insuficiências, as mesmas que, a meu ver, caracterizavam e caracterizam o Sistema 

instituído: 

- Conteúdo excessivo, com ambição de ser exaustivo, com a consequência de não se concentrar no 

essencial.  

- Insuficiente orientação da acção, de que se destaca a quase ausência de política fundiária, elemento 

chave de qualquer modelo de ordenamento. 

2 

Olhando para o Território português e para as transformações que nele têm ocorrido nas últimas 

décadas, facilmente se conclui que ocorreu:  

- Uma enorme melhoria no serviço de infraestruturas e equipamentos. 

- Uma ocupação edificatória desordenada: muito pouco estruturada; abandono do "velho" e 

construção nova em excesso; estender não criterioso de infraestruturas. 
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- A quase ausência de ordenamento florestal (sublinhe-se a questão dos incêndios) e de ordenamento 

agrícola (atente-se aos impactos ambientais que origina). 

A transformação ocorrida exige uma conclusão óbvia, a de que o Sistema de Ordenamento em vigor 

não tem sido eficaz. 

Conhecendo-o por dentro percebe-se porquê. Trata-se de um sistema autocentrado numa normativa 

excessiva e contraditória, desenvolvido através de uma prática burocratizada que ignora o território 

real e se esgota, despendendo muitos recursos humanos, em discussões estéreis sobre 

procedimentos, palavras e virgulas.  

São recorrentes as afirmações: de que os problemas não residem tanto na lei, mas nessa praxis, que 

é necessário alterar radicalmente; de que é sensato evitar alterações excessivas do quadro legal, 

sendo suficientes algumas alterações cirúrgicas e mesmo essas apenas para ajudar à desejada 

operacionalidade do Sistema. 

3 

Somos agora confrontados com a decisão de rever o PNPOT.  

Não perceciono, face aos problemas que deteto no Território, que seja uma tarefa prioritária. Não 

obstante, considero que pode constituir uma oportunidade, mas apenas se o PNPOT for agora 

encarado como ponto de partida para uma alteração operativa do Sistema.  

Para tal, mais do que "rever" o PNPOT importaria que ele fosse "acrescentado" com orientações 

tendentes à correção das práticas instaladas. Em concreto: 

- Identificação de objetivos estratégicos (poucos e precisos, selecionados de entre os demais)  

- Orientações executórias para os alcançar (politicas, meios e programas de acção) 

- Orientações para a revisão de processos e procedimentos da Administração Central e Local 

4 

Da necessária revisão dos processos e procedimentos da Administração saliento: 
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- Revisão dos processos de elaboração e aprovação dos planos: centrando-os no Território e apenas 

no essencial; concentrando servidões; acentuando as componentes operativas; envolvendo os 

organismos indispensáveis e apenas esses; reduzindo radicalmente tempos e procedimentos. 

- Organização centrada em programas de acção, articulando ministérios e articulando administração 

central e local.  

- Alteração da prática urbanista municipal, de uma atitude passiva assente na apreciação de 

iniciativas particulares casuísticas, para uma atitude seletiva e ativa, fazendo acontecer, dinamizando 

processos e parcerias. 

5 

De entre os objectivos estratégicos refiro apenas um (que tenho procurado estudar e praticar), o da 

Estruturação do Território assente em Estrutura Ecológica, Polos Vivenciais e Organização da 

Mobilidade, perspetivados em rede para cada uma dos diversos âmbitos territoriais. 

Pode pensar-se que são assuntos banais, que têm sido prosseguidos, mas tal não tem de facto 

acontecido: 

- A estrutura ecológica tem sido sobretudo associada a servidões /restrições e não a usos. 

- A localização de funções polarizadoras (essencialmente espaços comerciais e equipamentos) tem 

sido casuística, muito pouco criteriosa. 

- A organização da mobilidade pouco se tem articulado com o ordenamento do território. 

O reforço e qualificação de redes estruturantes exigem, nos vários âmbitos territoriais, uma atitude 

seletiva (difícil de assumir politicamente) e uma forte iniciativa pública assente na organização de 

parcerias transparente e equitativas.  
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Seminário TERRITÓRIO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Painel ABANDONO DO TERRITÓRIO – CAMINHOS? 

7 de dezembro 2016 | Centro de Congressos da Alfândega do Porto 

Intervenção: Rogério Rodrigues – Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, I.P. 

Resumo 

A reflexão sobre o abandono do território, com os impactes que possui sobre o património natural, é 

uma das tarefas que permanentemente deve preocupar não só os responsáveis dos mais altos cargos 

do país, mas também todas as entidades do setor, começando nos proprietários e produtores 

florestais e agrícolas. 

A realidade que hoje conhecemos, com a elevada riqueza e diversidade do nosso património natural, 

resulta de um conjunto de fatores, sendo um dos mais relevantes a presença constante do Homem ao 

longo dos séculos. 

A Rede Natura 2000 em Portugal continental espelha bem esta realidade, representando cerca de 

21% do território, uma vez que abrange 88 habitats naturais ou seminaturais, 117 espécies da flora e 

93 espécies da fauna, nomeadamente o lince-ibérico e o lobo-ibérico, onde mais de 790 mil hectares 

correspondem a áreas protegidas. 

Refira-se ainda a existência de áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais, como é 

o caso das reservas da biosfera (p. ex. Biosfera transfronteiriça Meseta Ibérica), das áreas de 

Património Mundial (p. ex. Sitio de Arte Rupestre Pré-histórica Côa) ou dos sítios Ramsar (p. ex. Sítio 

do Estuário do Mondego). 

Também as florestas portuguesas são o resultado de um longo processo evolutivo sempre ligado com 

a presença humana, possuindo hoje Portugal uma floresta e um setor florestal de características 

peculiares a nível internacional, essencialmente privados por razões históricas e sociais, produtores 

de matérias-primas de elevada qualidade e originalidade a nível mundial – como a cortiça, a resina ou 

a madeira para pasta celulósica - e de acentuada diversidade regional. 
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A floresta ocupa cerca de 35% do território de Portugal continental, com uma área de 3,155 milhões 

de hectares, sendo no contexto europeu extremamente diversificada e nela cabem numerosos tipos 

de habitats, espécies, plantações, modelos de silvicultura e finalidades de exploração.  

Naturalmente muitas incertezas se colocam e nos preocupam, como p. ex. a diminuição de 4,6% da 

área de floresta que se verificou desde 1995 até 2010, com um aumento muito significativo das áreas 

de matos e pastagens, mesmo tendo o Estado Português e a União Europeia, sob diferentes formas, 

apoiado a arborização de mais de 1 milhão de hectares desde os anos 30 até à atualidade. 

Dada a natureza privada da quase totalidade da floresta, onde apenas cerca de 6% correspondem a 

matas nacionais ou perímetros florestais1, a função de produção e a função de enquadramento das 

atividades silvopastoris, cinegéticas e aquícolas estão bastante desenvolvidas, sendo também as 

funções de proteção e de conservação de espécies e habitats de extrema relevância no contexto da 

nossa floresta.  

O enquadramento paisagístico e recreio são também cada vez mais valorizados, num país em que o 

setor do turismo se assume como um dos esteios da economia, estando mesmo identificada na 

proposta de Estratégia para o Turismo 2027 a “natureza e a biodiversidade” como um dos seus ativos 

estratégicos. 

O abandono do território possui significativos impactos negativos nos valores naturais e no património 

florestal, sendo a existência de uma gestão ativa e profissional, nomeadamente ao nível da atividade 

florestal e agrícola, um fator decisivo para a perenidade da maioria dos valores que importa defender. 

Refira-se que em 90% da superfície total da Rede Natura 2000 existe um elevado grau de associação 

entre os valores naturais a conservar e o tipo de gestão agrícola e florestal praticada. 

Como uma das formas de contribuir para ultrapassar as dificuldades para uma gestão ativa e 

sustentável dos espaços florestais que representa a elevada fragmentação da propriedade, onde 82% 

dos concelhos possuem uma área média dos prédios rústicos inferior a 5 hectares, foram criadas as 

zonas de intervenção florestal (ZIF), tendo a primeira ZIF sido criada em 2006, existindo atualmente 

181 ZIF que abrangem mais de 23 mil proprietários e uma área de 932 433 hectares. 

                                                 

 

1 Os perímetros florestais são constituídos por terrenos baldios, autárquicos ou particulares e estão 
submetidos ao regime florestal parcial obrigatório ou facultativo, por força dos Decretos de 24 de 
Dezembro de 1901 e 24 de Dezembro de 1903, e demais legislação complementar. 
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Também o movimento associativo possui neste âmbito uma elevada importância, existindo atualmente 

135 organizações de produtores florestais registadas no ICNF, das quais 53 são entidades gestoras 

de ZIF. 

Existem igualmente outras vulnerabilidades a que importa responder, das quais se destacam os 

incêndios florestais, os riscos decorrentes de pragas e doenças, bem como as próprias alterações 

climáticas, sendo uma vez mais um fator crítico de sucesso a existência de uma gestão ativa dos 

espaços florestais e agrícolas. 

Refira-se que o próprio Programa Nacional de Coesão Territorial possui um conjunto de 164 medidas 

que procuram responder às preocupações que resultam do abandono do território, onde 17 das 

intervenções previstas incidem em áreas de competência direta e indireta do ICNF. 

Desta reflexão resultam um conjunto de caminhos possíveis para ultrapassar as questões 

identificadas, de onde se destacam: 

 Definição concreta das atividades económicas a promover (setor primário), assente numa 

estratégia multissetorial;  

 Discriminação positiva para as atividades (ex. fiscalidade verde/incentivos fiscais); 

 Aposta na gestão dos territórios de baixa densidade mas com elevada qualidade ambiental; 

 Presença de serviços públicos (Administração Central e Local) e apoio ao movimento 

associativo (OPF); 

 Promoção da multifuncionalidade de serviços (ex. energia, turismo, agricultura, mel, caça e 

pesca); 

 Valorização dos serviços dos ecossistemas (ex. água, clima, conservação do solo, 

minimização de risco incêndio, biodiversidade) 

Quaisquer que sejam os caminhos escolhidos para inverter o abando no território, o sucesso dos 

mesmos terá de ser sempre assente em políticas transversais, persistentes e de longo prazo. 

 




