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NOTA DE APRESENTAÇÃO

Assente num projeto que teve lugar no Parque Natural da Serra da Estrela, este livro visa, como o seu 
próprio subtítulo indica, contribuir para o conhecimento e valorização dos serviços dos agro-ecossistemas 
das áreas protegidas de montanha. Neste sentido, nele são discutidas diversas ferramentas metodológicas 
desenvolvidas e testadas no caso de estudo da Serra da Estrela, mas que se pretendem transferíveis para o 
universo das montanhas do Norte e Centro de Portugal. Alguns traços comuns a este universo fazem dele 
um caso particularmente interessante (embora não único) no contexto da literatura global sobre serviços 
dos ecossistemas. 

Um desses traços é a contribuição dos sistemas tradicionais de aproveitamento de recursos naturais para 
o bom estado do agro-ecossistema de montanha e dos seus serviços. Como corolário, o presente declínio 
HFRQµPLFR�GHVWHV�VLVWHPDV�SRGH�VHU�DSRQWDGR�FRPR�D�SULQFLSDO�FDXVD�GLQ¤PLFD�GD�VLJQLŵFDWLYD�SHUGD�GH�
serviços tão relevantes como a resiliência ao fogo, a proteção do solo, a qualidade da água ou a regularização 
do ciclo hidrológico. A perda de muitos destes serviços é tanto mais relevante quanto os territórios em causa 
VH�VLWXDP�QDV�FDEHFHLUDV�GDV�SULQFLSDLV�EDFLDV�KLGURJU£ŵFDV�GR�&HQWUR�H�1RUWH�GR�QRVVR�SD¯V�

Outro dos traços comuns a este universo é o da relação de complementaridade entre os serviços de 
aprovisionamento (por exemplo, leite, lenhas e matos para as camas dos gados) e os de regulação e 
culturais (proteção do solo, resiliência ao fogo, aptidão para o recreio). Ao contrário de casos amplamente 
citados na literatura global sobre serviços dos ecossistemas, aqui não é a exploração intensiva dos serviços 
de aprovisionamento (com valor de mercado) que reduz os serviços de regulação e culturais (sem mercado). 
A manutenção dos agro-ecossistemas tradicionais da montanha, ou melhor a sua adaptação aos novos 
tempos, pode mesmo ser a chave para termos, ao mesmo tempo, mais serviços de aprovisionamento e 
mais serviços de regulação e culturais. Existe assim, como os próprios autores reconhecem, um enorme 
potencial para a valorização conjunta de todos estes serviços, ou seja para a captura do valor produzido 
SHORV�DJUR�HFRVVLVWHPDV�GH�PRQWDQKD��GH�TXH�RV�KDELWDQWHV�GDV�UHJL·HV�PDLV�SUµVSHUDV�D�MXVDQWH�EHQHŵFLDP��
mas que raramente pagam. Caso partilhássemos parte destes benefícios em favor das populações da 
montanha, que gerem os seus agro-ecossistemas, o declínio económico da montanha, que é também o 
dos respetivos serviços de ecossistema, poderia provavelmente ser estancado. Este é pois um interessante 
caso em que, por trás dos serviços dos ecossistemas, encontramos a prosperidade económica de um território 
(ou a falta dela). 

Esta é, parece-me, a tese principal do livro. Os trabalhos nele discutidos contribuem em dois sentidos para 
levar esta tese à prática: 



- primeiro, porque propõem, testam e aplicam metodologias de articulação entre conhecimentos disciplinares 
e conhecimentos locais, em grande parte pré-existentes, para produzir novos conhecimentos pertinentes para 
D�LGHQWLŵFD©¥R��PDSHDPHQWR�H�YDORUD©¥R�GRV�VHUYL©RV�GRV�DJUR�HFRVVLVWHPDV�GD�PRQWDQKD�

��VHJXQGR��SRUTXH� LGHQWLŵFDP�D�TXHVW¥R�GD�governance dos serviços dos ecossistemas como a questão-
chave para fazer com que o bem comum (da montanha e da planície mais abaixo) seja acautelado na gestão 
dos agro-ecossistemas da montanha.

Gostaria ainda de sublinhar o caráter pedagógico da exposição, em que conteúdos relativamente complexos, 
como o conceito de valor económico ou a distinção entre a magnitude da variação num serviço e a respetiva 
escala (p. 44), são discutidos de forma simples e acessível. Este é também um modo de praticar e abrir 
caminho à tão pregada (mas frequentemente menos praticada) transdisciplinaridade, trazendo ao debate 
mais gente em vez de a excluir.

Por estas e outras razões, que o espaço não permite aqui discutir, este livro é um bom contributo para 
promover a transição para a sustentabilidade através de uma melhor governance dos agro-ecossistemas da 
montanha e dos seus serviços.

José Lima Santos
Instituto Superior de Agronomia
Lisboa, 26 de Dezembro de 2013
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1. INTRODUÇÃO

2V�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�SRGHP�GHŵQLU�VH�FRPR�RV�EHQHI¯FLRV�GLUHWRV��LQGLUHWRV�H�SDVVLYRV��GHVOLJDGRV�GR�
uso ativo) que as populações humanas obtêm dos ecossistemas. O termo “serviços” é utilizado em sentido 
DPSOR�H�HQJORED�XPD�JUDQGH�GLYHUVLGDGH�GH�EHQV�H�VHUYL©RV��ŵQDLV�H�LQWHUP«GLRV��TXH�RV�HFRVVLVWHPDV�QRV�
proporcionam com maior ou menor intervenção humana. Entre estes, contam-se, por exemplo, os alimentos, 
as matérias-primas, como a madeira, os serviços ecológicos, como a regulação da erosão, a estabilidade 
climática ou a resiliência ao fogo, bem como o recreio e lazer ou a inspiração proporcionada pela natureza.

O estudo internacional das Nações Unidas, o Millennium Ecosystem Assessment, realizado no início da 
primeira década deste século (MEA, 2005), catapultou o conceito de serviços de ecossistema (SE) para 
DV�DJHQGDV�SRO¯WLFDV��FLHQW¯ŵFDV�H�HPSUHVDULDLV��QRPHDGDPHQWH�DR�Q¯YHO�LQWHUQDFLRQDO��3DUDOHODPHQWH��
os esforços para a sua operacionalização ao nível do planeamento e da gestão de ecossistemas vêm-se 
alastrando por todas as escalas, do global ao local, e a sua utilização está a tornar-se “endémica” nas 
mais diversas políticas e estratégias ambientais e económicas. 

A grande inovação introduzida pelo conceito de SE é a sua capacidade em integrar a dimensão ecológica e 
a dimensão socioeconómica dos ecossistemas. A integração destes dois domínios é crucial para a sustentabilidade 
dos ecossistemas. As lições que têm sido aprendidas com as políticas e estratégias (de conservação da natureza 
e biodiversidade) segregacionistas mostram que estas tendem a não resultar quando aplicadas em larga 
escala. Manter os ecossistemas naturais, semi-naturais e cultivados em bom estado só será possível por 
intermédio de uma estratégia que mobilize os decisores políticos e económicos, bem como a população 
em geral, aos vários níveis: local, regional e global. Quando conseguirá esta abordagem inovadora erodir as 
fronteiras institucionais, setoriais e políticas que atualmente governam os SE é uma questão em aberto.

Os problemas que as áreas protegidas de montanha portuguesas vêm enfrentando nos últimos anos são 
LOXVWUDWLYRV�GD�IRUWH�LQWHUD©¥R�HQWUH�RV�GRP¯QLRV��HFROµJLFR�H�VRFLRHFRQµPLFR��$�GHVYLWDOL]D©¥R�GHPRJU£ŵFD�
e socioeconómica destas áreas vem sucedendo a par e passo com a degradação de muitos dos seus ecossistemas, 
na sua maioria semi-naturais e cultivados. O abandono das terras agrícolas e das atividades de pastoreio, a par 
GD�ŶRUHVWD©¥R�FRP�HVS«FLHV�Q¥R�DXWµFWRQHV�H�SRXFR�UHVLOLHQWHV�DR�IRJR��W¬P�YLQGR�D�FULDU�HVSD©R�SDUD�D�
H[SDQV¥R�GH�PDWRV�H�PDWDJDLV��TXH�DOLPHQWDP�H�VH�DOLPHQWDP�GH�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV��(VWHV�V¥R�UHFRU-
UHQWHV�QRV�¼OWLPRV����DQRV��H�Y¬P�LPSULPLQGR�XP�QRYR�SDGU¥R�QD�SDLVDJHP�GHVWDV�£UHDV��GHŵQLGR�SHOR�
desaparecimento da compartimentação da paisagem, que era intrínseca ao “mosaico” agrícola e silvo-
-pastoril que antes caracterizava (e ainda caracteriza, se bem que menos expressivamente) a paisagem 
das áreas de montanha do Norte e Centro Interior de Portugal.

Foi este o contexto que motivou a aplicação da abordagem TEEB (The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity, 2010), que se desenvolve em três passos subsequentes: reconhecer, demonstrar 
e capturar o valor dos serviços de ecossistemas, pelo projeto SAVE (Valorização de Serviços Ambientais 



de Agroecossistemas em Áreas Protegidas)1. O objetivo global do projeto SAVE era produzir, divulgar e 
difundir conhecimento sobre os serviços ambientais com carácter de bem público proporcionados pelos 
agroecossistemas em áreas protegidas de montanha. O Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) serviu de 
ODERUDWµULR�SDUD�R�LPSOHPHQWDU��SHUPLWLQGR�GDU�UHVSRVWD�D�TXHVW·HV�FRQFUHWDV�FRPR������&RPR�LGHQWLŵFDU�
os serviços relevantes? (2) Como conhecer a sua disponibilidade e o seu valor económico? (3) Como promover 
a sua valorização em favor dos agentes e populações locais?

Este guia apresenta uma proposta metodológica aplicada ao caso do PNSE por intermédio do projeto 
SAVE tendo em vista responder de forma integrada às três questões supramencionadas. A apresentação 
da proposta desdobra-se em três componentes principais. A primeira estabelece os pilares da abordagem 
adotada, destacando-se o conceito de SE e a estratégia seguida na sua operacionalização. Na segunda, 
introduzem-se as estratégias, os métodos e as técnicas, a “caixa de ferramentas”, presentemente disponíveis 
SDUD�RSHUDFLRQDOL]DU�R�UHFRQKHFLPHQWR��D�PHGL©¥R�H�D�FDSWXUD�GR�YDORU�GH�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD��3RU�ŵP��
mostra-se a sua aplicabilidade e também alguns dos seus limites no caso concreto do PNSE. 

'HVWDFD�VH��DR�Q¯YHO�GD�œFDL[D�GH�IHUUDPHQWDVŔ��R�PDSHDPHQWR�FDUWRJU£ŵFR�GH�6(��XWLOL]DGR�H[WHQVLYDPHQWH�QHVWH�
*XLD�SDUD�GHOLPLWDU�HVSDFLDOPHQWH�D�FDSDFLGDGH��R�ŶX[R�RX�R�YDORU�HFRQµPLFR�GRV�VHUYL©RV��2�PDSHDPHQWR�GH�6(�
é um campo em grande expansão devido à sua aplicabilidade prática. Permite, nomeadamente, que diferentes 
interlocutores habituados a olhar para uma determinada área com lentes de graduação muito diversa e com focos 
segmentados por setores e políticas (e.g.�TXHVW·HV�GD�£JXD��GD�ŶRUHVWD��RX�GD�ELRGLYHUVLGDGH��VHMDP�LQGX]LGRV�
a convergir o seu olhar para o mesmo foco (e.g. áreas ardidas) e procurar soluções integradas com base nas suas 
diferentes perceções, saberes e experiência.

O objetivo deste Guia não é fornecer “receitas” nem indicar caminhos, bem pelo contrário, o seu propósito 
é, essencialmente, abrir e ampliar horizontes sobre o conhecimento disponível na área da economia dos 
serviços de ecossistema e incentivar a sua aplicação. Este é um campo do conhecimento recente e onde 
há ainda muito que conhecer e (des)aprender. Todavia, é, simultaneamente, objeto de grande procura por 
quem precisa de ferramentas e de informação para demonstrar e capturar o valor dos serviços de ecossistema. 
É, deste modo, também, um amplo campo de experimentação da produção de conhecimento inter e 
WUDQVGLVFLSOLQDU��LQWHJUDQGR�VDEHUHV�FLHQW¯ŵFRV�GH�P¼OWLSODV�GLVFLSOLQDV�HP�DUWLFXOD©¥R�FRP�R�FRQKHFLPHQWR�
tácito dos atores, agentes e comunidades que recriam, gerem e usam os ecossistemas e respetivos serviços.

A aplicação ao caso do PNSE permite mostrar como os conceitos, estratégias, métodos e técnicas disponíveis 
podem ser empregues com vista à obtenção de informação útil a vários níveis e para diferentes interlocutores 
das áreas protegidas de montanha portuguesas.  Por exemplo, do ponto de vista do planeamento e tomada de 
decisão em matéria de política de conservação da natureza e da biodiversidade e sua integração com outras 
políticas setoriais, ou na definição e implementação de estratégias de valorização integrada de SE, 
atualmente fragmentados por diferentes setores, políticas, mercados, poderes e territórios.

A quem aproveita a leitura deste Guia é uma pergunta que se impõe. A resposta imediata é que interessará 
a todos os que se importam com a sustentabilidade dos ecossistemas e com os serviços que estes fornecem 
às pessoas, às empresas, às comunidades locais, regionais e globalmente. Interessará, também, a quem se 
preocupa com o desenvolvimento sustentável das áreas rurais, designadamente as que experimentam 
maiores constrangimentos ecológicos e socioeconómicos. Portanto, à partida, interessará a muitos. 
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.....Rural Nacional (PRRN). Este projeto surgiu na sequência de uma linha de trabalho que vem sendo desenvolvida há alguns anos por membros da equipa 

.....pertencentes à UTAD.



maiores constrangimentos ecológicos e socioeconómicos. Portanto, à partida, interessará a muitos. No 
entanto, a sua natureza técnico-científica deverá limitar o potencial leque de leitores motivados, 
destacando-se neste grupo os decisores políticos, os técnicos, os investigadores, os estudantes, bem 
como os gestores de ecossistemas mais familiarizados com a linguagem técnico-científica.

A opção pelo enfoque nas áreas protegidas de montanha portuguesas e, em particular, nos ecossistemas 
semi-naturais e cultivados, faz com que, naturalmente, este Guia seja mais útil para quem procura respostas 
e soluções para este tipo de ecossistemas. Não obstante, os conceitos, estratégias, métodos e técnicas introduzidas 
serão úteis quaisquer que sejam os ecossistemas de maior interesse para o leitor, incluindo-se os naturais e 
semi-naturais, bem como os costeiros e marítimos.
 
O conteúdo deste Guia distribui-se por seis capítulos. À introdução segue-se, no capítulo 2, a explanação 
dos alicerces da proposta metodológica feita por este Guia. O capítulo 3 introduz a “caixa de ferramentas” 
disponível para conhecer, medir e capturar o valor dos SE. Estas “ferramentas” são depois selecionadas e 
DSOLFDGDV��QR�FDS¯WXOR����RULHQWDGDV�SDUD�R�FDVR�GR�316(��2�FDS¯WXOR���DSUHVHQWD�XPD�EUHYH�UHŶH[¥R�VREUH�DV�
RSRUWXQLGDGHV�H�RV�GHVDŵRV�GH�VH�DEUD©DU�XP�QRYR�SDUDGLJPD�GH�JHVW¥R�H�JRYHUQDQ©D�LQWHJUDGD�GRV�6(��HP�
alternativa ao modelo corrente de ação e intervenção setoralizada. Por último, no capítulo 6 apresentam-se 
algumas conclusões gerais e recomendações de política, em larga medida decorrentes da observação dos 
problemas e potenciais soluções no caso do PNSE.

Na organização do texto chama-se a atenção do leitor para a omissão das fontes dos elementos como, 
ŵJXUDV��TXDGURV�H�FDL[DV��TXDQGR�HVWHV�V¥R�GD�FRQVWUX©¥R�SUµSULD�GRV�DXWRUHV��1HVWHV�FDVRV�V¥R�VHPSUH�
referenciados no texto os dados utilizados na sua construção e respetivas fontes quando aplicável.

23

INTRODUÇÃO





2. CONHECER E VALORIZAR OS SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA: CONCEITOS E ABORDAGEM

Este guia apresenta uma proposta metodológica aplicada ao caso do PNSE por intermédio do projeto SAVE, 
SDUD�UHVSRQGHU�GH�IRUPD�LQWHJUDGD�¢V�TXHVW·HV������&RPR�LGHQWLŵFDU�RV�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�UHOHYDQWHV"�
(2) Como conhecer a sua disponibilidade e o seu valor económico? (3) Como promover a sua valorização 
em favor dos agentes e populações locais?. A sua construção assenta em quatro pilares. O primeiro, é o 
conceito de serviços de ecossistema (SE) entendidos como os benefícios diretos, indiretos e passivos que 
as populações humanas obtêm dos ecossistemas. O segundo pilar é a estratégia TEEB (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity, 2010), que consiste em abordar os SE em três passos sequenciais: reconhecer, 
demonstrar e capturar o valor dos serviços dos ecossistemas e da biodiversidade. A adoção do conceito de SE 
e a implementação da estratégia TEEB exigiu uma abordagem transdisciplinar, articulando conhecimentos 
H�PHWRGRORJLDV�GH�GLIHUHQWHV�£UHDV�FLHQW¯ŵFDV�H�LQWHJUDQGR�R�VDEHU��H[SHUL¬QFLDV�H�H[SHFWDWLYDV�GRV�stakeholders 
envolvidos na gestão e provisão dos SE. Por último, o quarto pilar, consistiu na capitalização de dados e informação 
pré-existente, através da sua recolha e sistematização.

2.1 O conceito de serviços de ecossistema

2V�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD��6(��IRUDP�GHŵQLGRV�SHOR�Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) como 
os benefícios que as populações humanas obtêm dos ecossistemas. O conceito de SE permite, assim, fundar 
uma abordagem integradora entre a ecologia e a economia. E evidencia, também, as fortes sinergias entre 
RV�Y£ULRV�WLSRV�GH�VHUYL©RV��FODVVLŵFDGRV�SHOR�0($��������HP�TXDWUR�FDWHJRULDV��YHU�&DL[D��������D��VHUYL©RV�
GH�VXSRUWH���E��VHUYL©RV�GH�DSURYLVLRQDPHQWR���F��VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R���G��VHUYL©RV�FXOWXUDLV��

&DL[D����  Os serviços de ecossistema

Serviços de suporte: serviços que fornecem a infraestrutura de vida aos ecossistemas, incluem a produção primária, formação 
do solo e o ciclo da água e dos nutrientes. Os restantes serviços de ecossistema dependem deles. Os seus benefícios para o 
bem-estar humano são indirectos e, em larga medida, no longo prazo.

Serviços de regulação: serviços ecológicos prestados pelos ecossistemas e os seus impactos como a regulação da erosão, 
resiliência ao fogo e a polinização. Estão intimamente interligados entre si e com as outras categorias de serviços.

Serviços de aprovisionamento: VHUYL©RV�REWLGRV�GH�HFRVVLVWHPDV�QDWXUDLV��VHPL�QDWXUDLV��DJU¯FRODV�H�ŶRUHVWDLV�� LQFOXHP�
alimentos, matérias-primas, como a madeira, os produtos silvestres, ou a água. A sua disponibilidade depende fortemente 
dos serviços de suporte e de regulação.

Serviços culturais: estão associados a sítios onde os humanos interagiram e interagem uns com os outros e com a natureza 
ao longo de séculos, incluem o recreio e lazer, benefícios estéticos, bem-estar físico e espiritual, sentido de pertença, 
educacionais e patrimoniais. 

Fonte: MA (2005), UK NEA (2012)
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No caso das áreas protegidas de montanha portuguesas, onde se inclui o PNSE, a interação entre as várias 
categorias de serviços de ecossistema é muito forte. O facto de estarmos perante ecossistemas humanizados 
e agroecossistemas silvo-pastoris, configurados em condições agroecológicas adversas, acentua a 
interdependência entre os vários serviços. Também a natureza e a biodiversidade que aqui se procura 
FRQVHUYDU��DWUDY«V�GD�SRO¯WLFD�GH�DWULEXL©¥R�GR�HVWDWXWR�GH�SURWH©¥R�D�£UHDV�UHOHYDQWHV�SDUD�HVVD�ŵQDOLGDGH��«�
ODUJDPHQWH�GHŵQLGD�SHOR�FDU£FWHU�KXPDQL]DGR�GRV�HFRVVLVWHPDV��R�TXDO�IRL�WDOKDGR�DR�ORQJR�GH�V«FXORV�SHODV�
DWLYLGDGHV�HFRQµPLFDV�OLJDGDV�DR�XVR�GR�VROR��FRPR�D�DJULFXOWXUD��D�ŶRUHVWD�H�D�SHFX£ULD��

Note-se que a biodiversidade é, simultaneamente, componente da infraestrutura dos ecossistemas, função e 
serviço destes. Trata-se, portanto, de dois conceitos e duas realidades sobrepostas, ainda que não devam ser 
FRQIXQGLGRV��(VWD�VREUHSRVL©¥R�DPSOLŵFD�VH�HP�£UHDV�SURWHJLGDV�H�«�UHFRQKHFLGD�H�SURPRYLGD�SHOD�(VWUDW«JLD�
Europeia para a Biodiversidade 2020 da União Europeia (EU, 2011).

A política de biodiversidade da União Europeia (UE) introduz o conceito de serviço de ecossistema como meio 
GH�LQWHJUDU�D�ELRGLYHUVLGDGH�QRXWUDV�SRO¯WLFDV��FRPR�D�DJULFXOWXUD��D�SHVFD��D�ŶRUHVWD�RX�R�GHVHQYROYLPHQWR�
regional. O argumento é que estas atividades são baseadas em recursos provenientes da biodiversidade e, 
assim sendo, podem ser responsáveis por parte dos declínios observados nesta. Este pressuposto implica 
considerar a biodiversidade como sustentáculo da provisão de serviços de ecossistema, não sendo de negligenciar 
as correlações entre estas dimensões. 

Não surpreende, portanto, que face à simbiose entre a biodiversidade e o bom estado dos ecossistemas 
(e, por consequência, a disponibilidade dos respetivos serviços), as ameaças a estes últimos se traduzam 
WDPE«P�HP�GLŵFXOGDGHV�DR�Q¯YHO�GD�FRQVHUYD©¥R�H�GD�ELRGLYHUVLGDGH��1R�FDVR�GDV�£UHDV�SURWHJLGDV�GH�
montanha portuguesas, em particular no PNSE, as ameaças provêm em larga medida de dois fatores: o 
declínio das atividades agro-silvo-pastoris tradicionais e o aumento da incidência de grandes incêndios 
ŶRUHVWDLV��$�HVWUHLWD�LQWHUOLJD©¥R�HQWUH�HVWHV�GRLV�IDWRUHV�UHVXOWD�QD�SHUGD�GH�FRPSDUWLPHQWD©¥R�GD�SDLVDJHP��
IDFLOLWDGRUD�GD�H[SDQV¥R�GR�IRJR��HVWD��UHVXOWDGR�GR�DXPHQWR�GDV�£UHDV�FRQW¯JXDV�GH�ŶRUHVWD�GH�UHVLQRVDV�QR�
passado recente e de mato nos últimos anos. Estas alterações na ocupação do solo acontecem a par e passo 
FRP�R�GHFO¯QLR�GD�DWLYLGDGH�DJUR�SDVWRULO��HVWUHLWDPHQWH�LQWHUOLJDGR�FRP�R�GHFO¯QLR�VRFLRGHPRJU£ŵFR�GDV�
áreas protegidas de montanha portuguesas. Note-se que, no caso do PNSE, estes declínios são muito acentuados, 
particularmente nos últimos anos.

����$ERUGDJHP�7((%��UHFRQKHFHU��GHPRQVWUDU�H�FDSWXUDU�R�YDORU�GRV�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD

Nas áreas protegidas de montanha portuguesas, como é o caso do PNSE, o declínio da oferta de serviços 
GH�DSURYLVLRQDPHQWR�� FRPR�R� OHLWH��R�TXHLMR�H�D�PDGHLUD�SDUD� FRUWH�ŵQDO��RFRUUH�HP�VLPXOW¤QHR� FRP�D�
degradação da qualidade dos agroecossistemas que suportam a paisagem. Esta situação traduz-se, por sua 
YH]��QD�GLPLQXL©¥R�GD�FDSDFLGDGH�H�GR�ŶX[R�GH�SURYLV¥R�GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R��WDPE«P�FRQKHFLGRV�SRU�
serviços ecológicos ou ambientais) e de serviços culturais. No PNSE são visíveis as fragilidades ao nível da 
provisão dos serviços de resiliência ao fogo e controlo da erosão, expressas na vulnerabilidade desta área 
DRV�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV�H�¢�HURV¥R�GRV�VHXV�VRORV��2�GHFO¯QLR�QD�FDSDFLGDGH�H�IOX[R�GHVWHV�VHUYL©RV�GH�
regulação repercute-se noutros serviços ecológicos, como a disponibilidade e qualidade das águas 
de superfície, rios, lagoas e albufeiras, ou a estabilidade climática, por exemplo. A degradação da 
paisagem conduz, também, à perda de qualidade do espaço e recursos para recreio e lazer, bem 
como à desvalorização do seu património cultural e identitário. 
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$V�GLŵFXOGDGHV�GR�316(�HP�DVVHJXUDU�XPD�SURYLV¥R� VXVWHQWDGD�GH�6(� V¥R�SDUWLOKDGDV�SRU�QXPHURVDV�
regiões do mundo, onde a degradação do estado dos seus ecossistemas é, simultaneamente, causa e 
efeito do declínio ou desaparecimento das atividades humanas tradicionais ligadas ao uso do solo (ou de 
áreas costeiras interiores ou marítimas). É neste contexto que se tem vindo a consolidar o paradigma da 
valorização económica destas atividades, designadamente através da captura de valor dos SE com carácter 
de bem público, enquanto estratégia para assegurar a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 

Este paradigma é consubstanciado pela abordagem da iniciativa The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB, 2010) lançada pela Comissão Europeia em 2008 com o propósito de promover a 
consciencialização dos decisores e da opinião pública para a importância económica da biodiversidade 
e dos serviços de ecossistema. A iniciativa TEEB desenvolveu a “abordagem em três degraus” (tiered 
approach): reconhecer, demonstrar e capturar o valor dos serviços dos ecossistemas e da biodiversidade 
(Figura 2.1). Esta abordagem consiste, em primeiro lugar, em reconhecer o valor social destes serviços. 
(P�VHJXQGR� OXJDU�� WUDWD�GH�GHPRQVWUDU�R�YDORU�HFRQµPLFR�GRV�VHUYL©RV�DWUDY«V�GD�VXD� LGHQWLŵFD©¥R�H�
GHOLPLWD©¥R�H�GD�PHGL©¥R�GR�EHP�HVWDU�SDUD�RV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�GD�VXD�SURYLV¥R��3RU�¼OWLPR��LPSOLFD�
conceber e implementar mecanismos para a realização desse valor a favor dos agentes económicos e sociais 
que asseguram a gestão dos ecossistemas, (nomeadamente, através do estímulo à manutenção dos usos 
GR�VROR�H�RX�VLVWHPDV�H�SU£WLFDV�GH�JHVW¥R�DJU¯FROD��ŶRUHVWDO��SHFX£ULD��SHVTXHLURV��WXULVPR�RX�GH�H[WUD©¥R�
compatíveis com a conservação de ecossistemas e da biodiversidade).

Figura 2.1 Abordagem TEEB: reconhecer, demonstrar e capturar o valor dos SE

Fonte: Adaptado de TEEB (2010)

A primeira etapa é reconhecer o valor dos SE. Este reconhecimento implica a compreensão do seu impacto 
no bem-estar humano por parte de decisores, comunidade local e das pessoas em geral. A consciência 
da importância dos SE para o bem-estar humano tem vindo a aumentar junto das populações locais que 
dependem deles, designadamente no que respeita aos serviços associados à água, à fertilidade do solo, à 
prevenção de desastres, entre muitos outros. Também os governos e a administração pública local, bem 
como as empresas, têm vindo a demonstrar um reconhecimento cada vez maior da importância dos SE. 
Este tem ganho expressão nas estratégias e políticas adotadas, veja-se, por exemplo, os casos da já referida 
Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2020 da União Europeia (EU, 2011) ou da Vision 2050 - The 
new agenda for business, do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 
2010). É de referir que o WBCSD tem produzido uma série de documentos de suporte e orientações para 
integrar a disponibilidade, valor e benefícios dos SE na tomada de decisão das empresas (WBCSD, 2011).

�
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Reconhecer e demonstrar o valor dos SE é fundamental para mais facilmente o capturar. Costanza et al. 
(1997), com o seu trabalho pioneiro sobre o valor dos serviços de ecossistema e do capital natural do 
planeta, colocaram na agenda mundial a questão da valoração económica dos SE. O valor económico pode 
VHU�GHŵQLGR�FRPR�JDQKR��RX�SHUGD��GH�EHP�HVWDU�KXPDQR�TXDQGR�RFRUUH�XP�DXPHQWR��RX�XPD�UHGX©¥R��
no nível da provisão do serviço. Quando este se transaciona nos mercados, como acontece, por exemplo, 
no caso da madeira ou dos alimentos (bens incluídos na categoria de serviços de aprovisionamento), existe 
um indicador do seu valor, o preço. 

No entanto, são numerosos os serviços, nomeadamente, os de regulação e os culturais, que não se 
transacionam em mercados convencionais. Trata-se de bens e serviços cujo valor económico não é 
FDSWXUDGR�SHOR�PHUFDGR�SRU�DXV¬QFLD�GH�GLUHLWRV�GH�SURSULHGDGH�EHP�GHŵQLGRV��(VWD�VLWXD©¥R�WUDGX]�VH�
numa falha de mercado que leva a que os custos ou benefícios, respetivamente, da redução ou da melhoria 
QD�SURYLV¥R�GHVWHV�EHQV�H�VHUYL©RV�Q¥R�VHMDP�LQFRUSRUDGRV�SHOR�PHUFDGR��ŵFDQGR�IRUD�GD�HVIHUD�GH�WRPDGD�
de decisão dos agentes económicos. Por essa razão estes custos e benefícios são denominados pela teoria 
económica de externalidades, respetivamente, custos externos e benefícios externos. Neste caso, o valor 
económico, ou seja, as variações no bem-estar humano resultantes de variações no seu nível de provisão 
tem de ser obtidos por métodos alternativos, genericamente designados por métodos de valoração para 
bens sem mercado. A valoração económica de custos e benefícios ambientais é uma área que tem já mais 
de três décadas e que surgiu para responder à procura de informação sobre o valor económico do recreio 
H�GD�TXDOLGDGH�DPELHQWDO��YDORU�TXH�UHVXOWD�GR�JDQKR��RX�SHUGD��GH�EHP�HVWDU�KXPDQR�TXDQGR�RFRUUH�
uma melhoria (ou redução) no nível de qualidade ambiental ou de provisão de recreio. A sua medição 
é, em geral, feita em termos marginais, obtendo-se o valor marginal a partir da disposição a pagar da 
pessoa por uma variação unitária (pode ser a variação de um nível) na qualidade ou quantidade do 
serviço (ver Caixa 2.2).

O crescente reconhecimento dos SE tem suscitado numerosos estudos e trabalhos que se focam na valoração 
HFRQµPLFD��RX�TXH�D�HQJOREDP���RX�VHMD��D�GHWHUPLQD©¥R�GR�YDORU�SDUD�RV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�
de variações na quantidade ou qualidade dos SE em consequência de alterações no uso do e/ou práticas de 
gestão do solo (ou das áreas costeiras interiores e marítimas). 

&DL[D����  Preço e valor

Preço de um bem ou serviço: O montante monetário que é pago por uma unidade do bem ou serviço. É o preço que todos 
os consumidores no mercado estão dispostos a pagar pela última unidade que compram.

([FHGHQWH�GR�&RQVXPLGRU� Bem-estar suplementar obtido pelo consumidor quando a sua disposição a pagar por sucessivas 
unidades do bem ou serviço ultrapassa o preço pago no mercado.

Diferença entre preço e valor (excedente do consumidor): Ganho de bem-estar para o consumidor resultante da diferença entre 
D�VXD�GLVSRVL©¥RD�SDJDU�SRU�XPD�FHUWD�TXDQWLGDGH�GH�XP�EHP�RX�VHUYL©R�H�R�SUH©R�SDJR��GHŵQLGR�SHOD�GLVSRVL©¥R�D�SDJDU�GH�
todos os consumidores no mercado).

Valor marginal (excedente do consumidor marginal): Ganho de bem-estar para o consumidor resultante da diferença entre a 
sua disposição a pagar por uma unidade adicional do bem ou serviço e o preço pago.

Fonte: Adaptado de Samuelson e Nordhaus, 2005
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A captura do valor dos SE, ou seja, a realização do seu valor – a sua valorização –, é a peça chave para garantir a 
FRQVHUYD©¥R�GRV�HFRVVLVWHPDV�H�R�ŶX[R�GH�VHUYL©RV��GH�DSURYLVLRQDPHQWR��UHJXOD©¥R�H�FXOWXUDLV���5HFRQKHFHU�
e demonstrar o valor é fundamental para legitimar a sua valorização. Esta pode ser feita por meio de uma 
diversidade de mecanismos e instrumentos. Desde políticas públicas, valorização indireta pelos mercados, 
até à criação de mercados diretos para a transação de direitos para o uso, compensações, servidões de 
conservação, entre outros. 

2.3 Perspetiva transdisciplinar 

O conceito de serviços de ecossistema e a abordagem TEEB salientam a natureza transdisciplinar do 
SUREOHPD�GH�LGHQWLŵFDU��YDORUDU�H�YDORUL]DU�RV�6(��$�LPSOHPHQWD©¥R�GHVWH�FRQFHLWR�REULJD�¢�PRELOL]D©¥R�
H�KLEULGD©¥R�GH�FRQKHFLPHQWR�FLHQW¯ŵFR��VDEHU�ORFDO�H�W£FLWR�GRV�DJHQWHV�ORFDLV��,PSOLFD��DO«P�GLVVR��D�
LQWHJUD©¥R�GH�FRQFHLWRV��P«WRGRV�H�W«FQLFDV�GH�GLIHUHQWHV�£UHDV�FLHQW¯ŵFDV��&RPR�UHFRQKHFHP�/LX�et al. 
(2010), a perspetiva transdisciplinar é incontornável quando se pretende conhecer os SE com o objetivo 
de demonstrar e capturar o seu valor. 

A presente publicação e o projeto que a sustenta representam um contributo para a construção desta perspe-
tiva metodológica, indispensável, embora difícil de implementar, devido à compartimentação existente quer 
DR�Q¯YHO�GD�SURGX©¥R�GR�VDEHU�SRU�GLVFLSOLQDV�RX�£UHDV�FLHQW¯ŵFDV��TXHU�DR�Q¯YHO�GD�VXD�DSOLFD©¥R�SRU�VHWRUHV��
£UHDV�JHRJU£ŵFDV��ELRPDV�RX�KDELWDWV��6HP�HVTXHFHU�TXH�R�FRQFHLWR�GH�6(�GHVDŵD�FODUDPHQWH�D�OµJLFD�VHWR-
rial de produção e aplicação do conhecimento, nomeadamente ao nível das políticas públicas. 

A necessidade de articular diferentes escalas, conceitos e métodos, bem como de integrar o conhecimento, 
experiência e expectativas dos agentes locais foi sentida e respondida pelo projeto SAVE, recorrendo a uma 
equipa multidisciplinar e desenvolvendo os trabalhos de modo a permitir a participação e o diálogo con-
tínuo com os agentes económicos, sociais e políticos in loco. Os moldes em que o projeto SAVE procurou 
UHVSRQGHU�D�HVVH�GHVDŵR�VHU¥R�GHVFULWRV�DR� ORQJR�GHVWH�*XLD��QRPHDGDPHQWH�QR�&DS¯WXOR����HP�TXH�VH�
DERUGD�R�GHVHQKR�H�LPSOHPHQWD©¥R�GD�PHWRGRORJLD�SDUD�LGHQWLŵFDU��GHOLPLWDU�H�YDORUDU�RV�6(��7HUHPRV�RSRU-
tunidade de revisitar este assunto quando se discutir a valorização dos SE no âmbito do PNSE

2.4 Capitalizar dados e informação disponível

8P�GRV�PDLRUHV�GHVDŵRV�TXH�VH�FRORFDP�DRV�H[HUF¯FLRV�GH�PDSHDPHQWR�GH�FDSDFLGDGH��ŶX[R�H�RX�YDORU�GH�
SE é a disponibilidade de informação e dados. Face à novidade da abordagem dos SE no contexto atual, a 
escassez de informação é uma forte condicionante. Em anos recentes, têm-se registado avanços assinaláveis, 
sobretudo na área da modelação das interações entre o estado dos ecossistemas e a provisão de serviços de 
regulação. Neste âmbito, os serviços de aprovisionamento são os mais conhecidos. Os culturais, com exceção 
do recreio e lazer, estão ainda muito pouco estudados. Trata-se de uma área onde só agora se começa 
a desenvolver investigação interdisciplinar agregadora de conhecimento e métodos provenientes de 
disciplinas como a história, a sociologia e a antropologia.

Face à escassez de informação, em particular no que respeita aos serviços ecológicos, há que capitalizar dados 
pré-existentes. Foi esta a opção escolhida pelo projeto SAVE. Esta escolha foi, também, uma forma de mostrar 
que é possível, embora com limites, efetuar o mapeamento de SE a uma escala local, neste caso, a freguesia e 
R�3DUTXH��$V�UHVWUL©·HV�LPSRVWDV�SHOD�DXV¬QFLD�GH�GDGRV�HVWDW¯VWLFRV�H�FDUWRJU£ŵFRV�D�Q¯YHLV�LQIHULRUHV�¢�1876��
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– nalguns casos conseguindo-se ir até à NUTS3 – explicam o facto de, regra geral, os mapeamentos de SE 
DVVHQWHV�HP�GDGRV�SU«�H[LVWHQWHV�Q¥R�LUHP�DO«P�GDV�HVFDODV�JHRJU£ŵFDV�PDFURVFµSLFDV�

Pretendeu-se, assim, mostrar que é possível, dentro de certos limites, proceder ao mapeamento dos SE 
à escala local, sensibilizando para o interesse em se instituírem procedimentos e hábitos de recolha, 
integração e sistematização da informação ao nível local e regional. O projeto SAVE revela que existe 
mais informação do que, à partida, se assume, e que esta resulta, habitualmente, da própria iniciativa 
de indivíduos e/ou entidades que percebem o interesse de registar e manter dados pertinentes para 
potenciar as suas atividades de gestão ou de monitorização. 
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3. IDENTIFICAR, QUANTIFICAR E CAPTURAR VALOR: ESTRATÉGIAS, MÉTODOS E TÉCNICAS

Este capítulo apresenta uma introdução panorâmica dos principais conceitos, métodos e técnicas disponíveis 
para implementar a abordagem TEEB: reconhecer, demonstrar e capturar o valor de serviços de ecossistema. 
Introduz uma “caixa de ferramentas” que pode ser aplicada para conhecer e delimitar os SE na perspetiva de 
demonstrar e capturar o seu valor.

����,GHQWLƓFD©¥R�GH�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD

,GHQWLŵFDU�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�FRP�EDVH�HP�FDWHJRULDV��FRPR�DV�GHŵQLGDV�SHOR�0($��������RX�R�7((%�
��������«�XP�SRQWR�GH�SDUWLGD� LQGLVSHQV£YHO�SDUD� VH�DYDQ©DU� FRP�D� VXD�TXDQWLŵFD©¥R�H�YDORUD©¥R��1R�
entanto, basta comparar estes dois estudos internacionais para se perceber que não há uma categorização 
única de serviços e, ainda menos, uma descrição padronizada dos serviços incluídos nas categorias 
consideradas (Caixa 3.1).

(PERUD�Q¥R�KDMD�XPD�FDWHJRUL]D©¥R�H�GHVFUL©¥R�SDGURQL]DGD��D�LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�HVW£�LQGLVVRFLDYHOPHQWH�
ligada aos ecossistemas que os fornecem. Os estudos internacionais (Costanza et al���������0($��������7((%��
������XWLOL]DP�R�ELRPD�FRPR�HVFDOD�GH�UHIHU¬QFLD�SDUD�EDVHDU�D�LGHQWLŵFD©¥R�GRV�UHVSHWLYRV�6(��8P�ELRPD�
«�GHŵQLGR�SHOR�0($��������FRPR�D�XQLGDGH�PDLV�DEUDQJHQWH�QD�FODVVLŵFD©¥R�HFROµJLFD�H�D�TXH�«�FRQYHQLHQWH�
usar ao nível do planeta, porque é a mais aplicada e para a qual existe maior manancial de dados e modelos. 
([HPSORV�GH�ELRPDV�V¥R�DV�ŶRUHVWDV�WURSLFDLV�H�VXEWURSLFDLV�GH�FDGXFLIµOLDV��DV�SDVWDJHQV�GH�PRQWDQKD�H�DV�
ŶRUHVWDV�H�PDWDV�PHGLWHUU¤QLFDV��1DV�DYDOLD©·HV�GH�6(�GH�FDU£FWHU�QDFLRQDO�«�PDLV�FRPXP�R�XVR�GR�FRQFHLWR�GH�
grande habitat ou ecossistema. Veja-se, a título de exemplo, a avaliação nacional dos ecossistemas efetuada 
no Reino Unido (UK NEA, 2011).

O MEA (2005) reconhece as limitações da delimitação dos SE apenas com base em unidades ecológicas, 
como o bioma, e procurou cruzar esta escala com outra unidade, os sistemas socio-ecológicos, que 
FRUUHVSRQGHP�¢V�£UHDV�GH�LQWHUYHQ©¥R�GDV�SRO¯WLFDV�S¼EOLFDV��GH�TXH�V¥R�H[HPSORV�D�ŶRUHVWD��DV�£UHDV�FXOWLYDGDV�
(agricultura), ou as áreas costeiras e marítimas. A interseção das unidades ecológicas (ou unidades de paisagem) 
com escalas de intervenção humana, tal como é feito por Madureira et al. (2013a) para a agricultura ao nível da 
8(��«�IXQGDPHQWDO�TXDQGR�D�DYDOLD©¥R�GH�6(�H�D�VXD�YDORUD©¥R�WHP�SRU�REMHWLYR�LQŶXHQFLDU�D�WRPDGD�GH�
decisão, quer ao nível das políticas públicas, quer ao nível privado, sem esquecer as situações em que se 
pretende fundamentar o estabelecimento de esquemas de valorização de SE. 

$�LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(�DR�Q¯YHO�ORFDO�H�UHJLRQDO��FRPR�DFRQWHFH�FRP�DV�£UHDV�SURWHJLGDV�GH�PRQWDQKD��SRGH�
tomar como escala de referência o ecossistema ou o habitat. No entanto, também neste caso, quando um 
GRV�REMHWLYRV�GR�UHFRQKHFLPHQWR�GRV�6(�«�FRQWULEXLU�SDUD�D�FDSWXUD�GR�VHX�YDORU��«�IXQGDPHQWDO�LGHQWLŵFDU�
R�XVR�GR�VROR�H�DV�DWLYLGDGHV�HFRQµPLFDV�GHVHQYROYLGDV��FRP�YLVWD�D� LGHQWLŵFDU�RV�œJHVWRUHVŔ�GLUHWRV�RX�
indiretos dos serviços de ecossistema.
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&DL[D����  Categorias e descrição de serviços de ecossistema

0($�������
Serviços de aprovisionamento

Alimento e Fibra (e.g. produtos alimentares e materiais como a 
madeira) 
Água potável (e.g. consumo, indústria, irrigação)
%LRTX¯PLFRV��PHGLFDPHQWRV�QDWXUDLV�H�SURGXWRV�IDUPDF¬XWLFRV�
(e.g. biocidas, aditivos alimentares e materiais biológicos derivados 
dos ecossistemas)
Combustível (madeira, estrume e outros materiais biológicos que 
servem como fontes de energia)
5HFXUVRV�JHQ«WLFRV (e.g. melhoramento culturas e biotecnologia)
Recursos ornamentais (e.g. produtos animais, como conchas, peles 
H�ŶRUHV�

Alimento (e.g. caça, peixe, leite)
Água (e.g. para consumo, irrigação, arrefecimento)
Recursos medicinais (e.g. produtos bioquímicos, organismos 
para testes)
0DW«ULDV�SULPDV (e.g.�ŵEUDV��PDGHLUD��OHQKD��IRUUDJHP��IHUWLOL]DQWH�
5HFXUVRV�JHQ«WLFRV (e.g.�SDUD�PHOKRUDPHQWR�GDV�FXOWXUDV�H�ŵQV�
médicos)
Recursos ornamentais (e.g. artesanato, plantas ornamentais, 
animais de estimação, moda)

Serviços de regulação
5HJXOD©¥R�GD�TXDOLGDGH�GR�DU�(e.g. a extração de químicos pela 
DWPRVIHUD��TXH�LQŶXHQFLD�HP�PXLWRV�DVSHFWRV�D�TXDOLGDGH�GR�DU�
Regulação climática (e.g. a cobertura do solo, que afeta a temperatura 
e a precipitação)
Proteção de tempestades (e.g. ecossistemas costeiros, como os 
recifes, reduzem os efeitos provocados por furacões)
Regulação da água (e.g. o tempo e magnitude de escoamentos, 
inundações, recarga dos aquíferos)
3XULƓFD©¥R�GD�£JXD�H�WUDWDPHQWR�GH�UHV¯GXRV (ecossistemas podem 
VHU�XPD�IRQWH�GH�LPSXUH]DV�PDV�ŵOWUDGRUHV�H�GHFRPSRVLWRUHV�GH�
resíduos orgânicos)
Prevenção da erosão (cobertura do solo desempenha um papel 
muito importante)
Regulação de doenças humanas (alterações nos ecossistemas 
podem alterar a abundância de patogénicos e vetores de doenças)
Polinização (mudanças nos ecossistemas afetam a distribuição, 
DEXQG¤QFLD�H�HŵF£FLD�GRV�SROLQL]DGRUHV�
Controlo biológico (alterações nos ecossistemas afetam a 
prevalência de pragas e doenças nas culturas)

5HJXOD©¥R�GD�TXDOLGDGH�GR�DU (e.g. captura de partículas poluentes, 
químicos etc.)
Regulação climática (e.g.�VHTXHVWUR�GH�FDUERQR��LQŶX¬QFLD�GD�
vegetação nas chuvas, etc.)
0RGHUD©¥R�GH�HYHQWRV�H[WUHPRV (e.g. proteção contra tempestades, 
cheias, fogos)
5HJXOD©¥R�GRV�ŴX[RV�GH�£JXD (e.g. drenagem natural, irrigação e 
prevenção da seca)
Tratamento de resíduos �HVSHFLDOPHQWH��SXULŵFD©¥R�GH�£JXD�
Prevenção da erosão
Manutenção da fertilidade do solo (inclui formação do solo)
Polinização
Controlo biológico (e.g. dispersão de sementes, regulação de 
pragas e doenças)

7((%�������

Serviços culturais
9DORUHV�(VW«WLFRV
Recreação e Ecoturismo
Inspiração (e.g. arte, folclore, símbolos nacionais, arquitetura e 
publicidade)
Valores religiosos e espirituais 

Sistemas de conhecimento �HFRVVLVWHPDV�LQŶXHQFLDP�R�WLSR�GH�
conhecimento formal e tradicional desenvolvido por diferentes 
culturas)
Valores de Património Cultural
Diversidade cultural (diversidade de ecossistemas é um fator que 
LQŶXHQFLD�D�GLYHUVLGDGH�GDV�FXOWXUDV�
Sensação de lugar
Relações Sociais

,QIRUPD©¥R�HVW«WLFD�
Oportunidades de recreio e turismo
,QVSLUD©¥R�SDUD�DUWH��GHVLJQ�H�FXOWXUD
([SHUL¬QFLDV�HVSLULWXDLV
Informação de desenvolvimento cognitivo 

Serviços de Suporte Serviços de Habitat
Serviços necessários para a produção de outros bens ou serviços 
�DOJXQV�VHUYL©RV�FRPR�D�UHJXOD©¥R�GD�HURV¥R�SRGHP�VHU�FODVVLŵFDGRV�
como suporte e regulação dependendo da escala de tempo e 
rapidez de impacto.)

Manutenção dos ciclos de vida (incluem serviços de reprodução/
viveiro/berçário)
0DQXWHQ©¥R�GD�GLYHUVLGDGH�JHQ«WLFD (em especial património 
genético)
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No caso das áreas protegidas de montanha portuguesas, são de particular interesse os sistemas agro-silvo-
�SDVWRULV��RV�TXDLV�GHŵQHP��DLQGD��R�SDGU¥R�W¯SLFR�GD�SDLVDJHP��(VWHV�FRQŵJXUDP�DJURHFRVVLVWHPDV�RQGH�
a conservação da natureza e da biodiversidade depende da manutenção das atividades agro-pastoris e silvícolas. 
Estas são responsáveis pelo fornecimento de serviços de aprovisionamento como o leite, o queijo, a madeira e a 
OHQKD��R�PHO�H�RV�SURGXWRV�VLOYHVWUHV��V¥R�R�VXSRUWH�GD�SDLVDJHP�FXOWXUDO�H�GRV�VHUYL©RV�FXOWXUDLV�TXH�HOD�
suporta e que englobam, por exemplo, o recreio, o lazer, a identidade cultural e conhecimento imbuído na 
paisagem e ecossistemas. Além disso, estes agroecossistemas contribuem visivelmente para a disponibilidade 
de serviços de regulação, como o controle da erosão e a resiliência ao fogo, contribuindo de forma mais 
GLVFUHWD�SDUD�D�FDSDFLGDGH�H�ŶX[R�GH�RXWURV�VHUYL©RV�HFROµJLFRV�ORFDLV�H�JOREDLV��FRPR�D�TXDOLGDGH�GDV�£JXDV�
VXSHUŵFLDLV�H�VXEWHUU¤QHDV��D�TXDOLGDGH�GR�DU�H�D�HVWDELOLGDGH�FOLP£WLFD�

Estes agroecossistemas são geridos por uma multiplicidade de decisores, destacando-se os proprietários 
H�SURGXWRUHV�DJU¯FRODV�H�ŶRUHVWDLV��FULDGRUHV�GH�JDGR�H�SDVWRUHV��TXH�WRPDP�DV�VXDV�GHFLV·HV�DR�Q¯YHO�GD�
H[SORUD©¥R�H�GD�SDUFHOD�GH�WHUUHQR�DJU¯FROD�RX�ŶRUHVWDO��2�IDFWR�GH�GLYHUVRV�KDELWDWV�UHSUHVHQWDWLYRV�GHVWDV�
£UHDV�VHUHP�JHULGRV�SHOR�PHVPR�GHFLVRU�DR�Q¯YHO�GD�VXD�H[SORUD©¥R�DJUR�ŶRUHVWDO�OLPLWD�D�RS©¥R�SRU�XPD�
delimitação de SE baseada em habitats. Deste modo, o sistema de exploração agro-pastoril e silvícola, em 
sobreposição com os vários habitats cultivados, seminaturais e naturais que o compõem, é uma unidade 
espacial relevante para avaliar e promover a oferta de SE ao nível local e regional.

,GHQWLŵFDU�RV�KDELWDWV��D�RFXSD©¥R�H�R�XVR�GR�VROR�RX��PDLV�GHWDOKDGDPHQWH��RV�VLVWHPDV�GH�H[SORUD©¥R�
DJU¯FRODV��ŶRUHVWDLV�RX�DJUR�SDVWRULV�H�VLOY¯FRODV��«�XP�SULPHLUR�SDVVR�SDUD�VH�LGHQWLŵFDUHP�RV�6(�UHOHYDQWHV�
DR�Q¯YHO�GD�RIHUWD�QXPD�GHWHUPLQDGD�£UHD��FRPR�XP�3DUTXH�1DWXUDO��2�VHJXQGR�SDVVR�HQYROYH�D�LGHQWLŵFD©¥R�
dos stakeholders relevantes nessa área (e fora dela) para a gestão, provisão e consumo dos SE e o conhecimento das 
suas perceções e interesses relativamente à importância dos SE. Perceções e interesses, que adquirem particular 
relevância ao nível do potencial da capacidade da oferta de SE.

Conhecer as perceções, visões e expectativas dos stakeholders acerca da importância relativa dos SE, 
sobretudo dos agentes locais essenciais à sua provisão, é fundamental para implementar a etapa de 
reconhecimento dos SE enquanto suporte dos outros dois “degraus” da abordagem TEEB: valorar e valorizar. 

Várias abordagens e técnicas podem ser usadas para obter essa informação. Destacam-se as abordagens 
participativa e deliberativa, que podem ser implementadas através de inquéritos por questionário, por 
entrevistas abertas, entrevistas de grupo, focus groups��RŵFLQDV�DSUHQGHQWHV��learning workshops), fóruns 
participativos, júris de cidadãos, entre outras (para uma inventariação mais exaustiva veja-se, por exemplo, 
Hage et al���������5HHG�et al���������3HWKHUDP�H�&DPSEHOO��������)LVK et al., 2011). A Caixa 3.2 descreve 
sinteticamente as abordagens e técnicas referidas.

O recurso a abordagens participativas revela-se decisivo para aferir e compreender os modos como os 
residentes se relacionam com os recursos ambientais, assim como os seus discursos e representações 
à volta da sustentabilidade e conservação de valores ecológicos. A via participativa proporciona uma 
LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(�HQTXDGUDGD��WDQWR�QDV�UHSUHVHQWD©·HV��FRPR�QDV�UHOD©·HV�H�XVRV�TXH�DV�FRPXQLGDGHV�
estabelecem com os recursos (Petheram e Campbell, 2010). Paralelamente às técnicas e métodos referidos 
DQWHULRUPHQWH��D�DERUGDJHP�SDUWLFLSDWLYD�SRGH��DLQGD��EHQHŵFLDU�GH�UHFROKDV�UHDOL]DGDV�D�SDUWLU�GH�YLVLWDV�
guiadas por stakeholders locais, perspetivando-se a possibilidade de recolha de testemunhos e dados nos 
próprios contextos de ação dos indivíduos e grupos. No âmbito das abordagens participativa e deliberativa, 
o inquérito por questionário, as entrevistas não dirigidas ou semi-dirigidas, assim como os focus groups e 
demais instrumentos atrás mencionados, integram-se numa lógica de complementaridade e em articulação 
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����4XDQWLƓFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�GH�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD

$�DSUHVHQWD©¥R�HVSDFLDO�GD�GHOLPLWD©¥R�H�TXDQWLŵFD©¥R�GH�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�DWUDY«V�GH�PDSDV�«��
DWXDOPHQWH��XPD�£UHD�W«FQLFR�FLHQW¯ŵFD�HP�H[SDQV¥R��'H�XPD�IRUPD�VXFLQWD��SRGH�VH�GHŵQLU�PDSHDPHQWR�
GH� VHUYL©RV� GH� HFRVVLVWHPD� FRPR� FRQVLVWLQGR� HP� FRORFDU� D� FDSDFLGDGH�� ŶX[R� RX� EHQHI¯FLR� GRV� 6(� GH�
forma espacialmente explícita num mapa (Maes et al., 2011a), em que a capacidade está relacionada 
com o stock�H�FRUUHVSRQGH�¢�DSWLG¥R�GH�XP�HFRVVLVWHPD�SDUD�IRUQHFHU�XP�VHUYL©R��2�ŶX[R�GH�VHUYL©RV�«�D�
quantidade que é efetivamente fornecida num determinado intervalo espaço/tempo. Os benefícios têm já 
que ver com a captura do valor do lado da oferta e/ou da procura, o resultado económico da venda de uma 
certa quantidade do serviço (de aprovisionamento, por exemplo) ou o bem-estar resultante da provisão 
�GR�VHUYL©R�UHFUHLR�ŶRUHVWDO��SRU�H[HPSOR��SDUD�GLIHUHQWHV�EHQHŵFL£ULRV��7RPDQGR�FRPR�H[HPSOR�R�6(�GH�
DSURYLVLRQDPHQWR�GH�PDGHLUD�DVVRFLDGR�D�XP�HFRVVLVWHPD�ŶRUHVWDO�� D� FDSDFLGDGH�FRUUHVSRQGH�DR�stock 
de madeira (e.g. m3�KD���R�ŶX[R�DR�DFU«VFLPR�DQXDO�GH�YROXPH��e.g. m3/ha) e o benefício corresponde, por 
exemplo, ao valor (em m3 ou em euros) da venda da madeira serrada.

2V�HVWXGRV�TXH�DERUGDP�R�PDSHDPHQWR�GH�6(�W¬P�UHJLVWDGR�XP�DXPHQWR�PXLWR�VLJQLŵFDWLYR�GHVGH������
(Egoh et al������������UHFRQKHFLGR�R�XVR�JHQHUDOL]DGR�GRV�6LVWHPDV�GH�,QIRUPD©¥R�*HRJU£ŵFD��6,*��FRPR�

&DL[D����  $ERUGDJHQV�H�W«FQLFDV�SDUD�REWHU�LQIRUPD©¥R��FRQKHFLPHQWR�H�RX�D�DYDOLD©¥R�GRV�stakeholders 
de SE

Abordagem Participativa e Deliberativa: conjunto de técnicas e práticas usadas para envolver os stakeholders no processo 
de tomada de decisão sendo solicitados a dar a sua opinião ou colaboração.

Participação: uma forma de envolver os stakeholders na tomada de decisão baseada na interação, reciprocidade e troca de 
informação e opiniões.

Deliberação: o processo de fazer uma avaliação racional, tipicamente por meio de uma discussão e aprendizagem de 
grupo.

Focus Group: uma discussão em pequeno grupo sobre um assunto ou problema orientada por um moderador.

2ƓFLQD�$SUHQGHQWH� uma discussão e aprendizagem de um grupo alargado sobre um assunto ou problema, em reação a 
uma ou várias apresentações acerca do mesmo.

Fórum Participativo: 8PD�SODWDIRUPD�GH�GLVFXVV¥R��SUHVHQFLDO��YLUWXDO�RX�PLVWD���UHŶH[¥R�H�SDUWLFLSD©¥R�VREUH�XP�DVVXQWR�
ou problema com vista à tomada de decisão.

Júri de cidadãos: uma técnica deliberativa em que um pequeno grupo de pessoas do público em geral chega a um 
julgamento acerca de um assunto ou problema, com base na informação que lhe é fornecida através de uma apresentação 
pormenorizada do assunto.

Stakeholder: RUJDQL]D©¥R��JUXSR�RX�SHVVRD�DIHWDGD�SRU��FRP�LQWHUHVVH�HP��RX�LQŶX¬QFLD�VREUH�R�DVVXQWR�RX�SUREOHPD�HP�
processo de decisão.

Fonte: Adaptado de Fish et al, 2011
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ferramenta para avaliar e mapear os SE (e.g.�7UR\�H�:LOVRQ��������1DLGRR�et al���������%XUNKDUG�et al���������
Swetnam et al���������0DHV�et al�������������D������E��*DUF¯D�1LHWR�et al., 2013). Este aumento no número 
GH�WUDEDOKRV�GHGLFDGRV�DR�PDSHDPHQWR�GH�6(�H�R�GHVHQYROYLPHQWR�GHVWD�£UHD�W«FQLFR�FLHQW¯ŵFD�UHVXOWDP�
de um interesse crescente por esta ferramenta por parte dos decisores, nomeadamente ao nível das políticas 
públicas. Por exemplo, a política da UE em relação à biodiversidade e aos serviços de ecossistema pretende ter uma 
EDVH�GH�DSRLR�FLHQW¯ŵFD�H�SUHWHQGH�TXH��¢�GLVSRQLELOLGDGH�GH�GHWHUPLQDGR�6(��HVWHMD�DVVRFLDGR�R�VHX�PDSHD-
mento. Nesse sentido, a UE pretende que todos os estados membros avaliem e efetuem o mapeamento do 
HVWDGR�GRV�HFRVVLVWHPDV�H�GRV�VHXV�VHUYL©RV�DW«�������(&��������0DHV�et al., 2012).

'LIHUHQWHV�DXWRUHV�HIHWXDUDP�WUDEDOKRV�HP�TXH� LGHQWLŵFDP�DV�HVWUDW«JLFDV�PHWRGROµJLFDV�PDLV�FRPXQV�
utilizadas no mapeamento de SE (Eigenbrod et al���������(JRK�et al���������1HPHF�H�5DXGVHSS�+HDUQH��
������&URVVPDQ�et al., 2013).

Eigenbrod et al. (2010) dividem as metodologias de mapeamento de SE entre aquelas que utilizam em 
alguma parte dados primários e as que não o fazem. Ou seja, neste último grupo de metodologias, o 
mapeamento é feito com base em proxies (ver Caixa 3.3).

1HPHF�H�5DXGVHSS�+HDUQH��������LGHQWLŵFDUDP�WU¬V�DERUGDJHQV�PHWRGROµJLFDV�SDUD�HVWLPDU�RV�YDORUHV�
dos SE através dos SIG: 

Ř� 'HVHQYROYLPHQWR�GH�HVWLPDWLYDV�HVW£WLFDV��static estimates), ou através de valores obtidos com 
...............base em dados (data-driven values) que ilustrem o estado atual ou passado dos SE numa paisagem.
Ř� 'HVHQYROYLPHQWR�GH�PRGHORV�GH�6(�TXH�SRGHP�VHU�XWLOL]DGRV�SDUD�DQDOLVDU�FRPR�DV�PXGDQ©DV�
...............na estrutura biofísica alteram a provisão de serviços e benefícios dos ecossistemas.

&DL[D����  'HƓQL©·HV�XWLOL]DGDV�QR�PDSHDPHQWR�GH�6(
6LVWHPD�GH� ,QIRUPD©¥R�*HRJU£ƓFD� �6,*�� FRQVLVWH� HP� WU¬V� FRPSRQHQWHV� �L�� ,QIRUPD©¥R�GLJLWDO� �� ,QIRUPD©¥R�JHRJU£ŵFD�
analisada utilizando um computador (a informação pode ser de vários tipos, sendo as mais comuns o vetorial e o raster), 
(ii) Hardware – computadores usados para guardar, exibir e processar a informação, (iii) Software informático – programas 
informáticos que correm no computador e permitem trabalhar a informação.
 

Informação vetorial: A informação vetorial é guardada na memória do computador como um conjunto de pares de coordenadas X, 
<��3RGH�VHU�GR�WLSR��SRQWR��OLQKD�RX�SRO¯JRQR��(VWD�LQIRUPD©¥R�WHP�FRPR�REMHWLYR�UHSUHVHQWDU�DV�IHL©·HV�WRSRJU£ŵFDV�GD�
superfície terrestre. 

8P�H[HPSOR�GH�XPD�IHL©¥R�WRSRJU£ŵFD�«�D�UHSUHVHQWD©¥R�GR�OLPLWH�GH�XPD�IUHJXHVLD��3DUD�GHVFUHYHU�D�IRUPD�GHVVD�IHL©¥R�
recorre-se à geometria, através de pares de coordenadas X, Y. Para além da informação quanto à geometria de determinada 
IHL©¥R��«�DVVRFLDGD�¢�PHVPD�LQIRUPD©¥R�UHODWLYD�DRV�VHXV�DWULEXWRV��HVVD�LQIRUPD©¥R�SRGH�VHU�WH[WXDO��e.g. o nome da freguesia) 
ou numérica (e.g. área da freguesia). Um exemplo de um formato deste tipo de informação é o VKDSHŵOH.

Informação Raster: Um raster é constituído por uma matriz M (i, j), composta por i colunas e j células (pixéis). Cada pixel 
contém um valor que representa determinado atributo. A cada raster está associada uma determinada resolução espacial. 
Esta é determinada pelo tamanho do pixel (e. g. 10m x10m) e quanto menor o tamanho do pixel, maior é a resolução 
espacial do raster.
 

Indicador Proxy: Medida substituta usada para obter conhecimento sobre uma área de interesse quando não é possível 
medir o que se pretende de forma direta.

Fonte: Sutton et al., 2009
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Ř� 'HVHQYROYLPHQWR�GH�PRGHORV�H�DERUGDJHQV�TXH�HQIDWL]DP�DV�SUHIHU¬QFLDV�VRFLDLV�H�D�GHŵQL©¥R�
................de prioridades para a gestão dos SE.

Na revisão de literatura sobre SE efetuada por Egoh et al���������LGHQWLŵFDUDP�VH�DV�PHWRGRORJLDV�PDLV�
XVDGDV�QR�PDSHDPHQWR�GH�6(�H�FODVVLŵFDUDP�VH�RV�P«WRGRV�GH�DYDOLD©¥R�GH�6(�HP�WU¬V�JUXSRV�

Ř� 5HFROKD�GH�GDGRV�EDVH�DWUDY«V�GH�REVHUYD©·HV�GLUHWDV�
Ř� 0«WRGRV�proxy (proxy methods) em que um único indicador, ou indicadores combinados, são 
...............XWLOL]DGRV�SDUD�GHŵQLU�6(�
Ř� 0RGHORV�EDVHDGRV�HP�SURFHVVRV��process models) em que os indicadores são utilizados como 
................variáveis numa equação.

De acordo com a literatura produzida sobre o tema, os SE mapeados mais frequentemente são os SE de 
regulação, seguidos dos SE de aprovisionamento, a que se sucedem os SE culturais e, por último, os SE 
de suporte/habitat, que emergem como os serviços objeto de menor atenção pelos estudos (Crossman et 
al���������(JRK�et al., 2012). Os SE de regulação que recebem mais atenção são: (a) a regulação climática 
�FRP�JUDQGH�HQI¤VH�QR�FDUERQR����E��D�UHJXOD©¥R�GRV�ŶX[RV�GH�£JXD���F��D�SUHYHQ©¥R�GD�HURV¥R��(P�UHOD©¥R�
aos SE de aprovisionamento, os alimentos são os mais abordados, seguidos do aprovisionamento de água 
e de matérias-primas. O SE recreio e turismo é o serviço cultural que mais se evidencia nos exercícios de 
mapeamento (Egoh et al., 2012). 

Tendo em conta o referido quanto à prevalência de determinadas categorias e tipologias dos SE, 
depreende-se que os serviços de ecossistema considerados relevantes no âmbito deste trabalho, 
explicitados adiante (ver Secção 4.2), vão ao encontro da tendência observada a nível mundial no que 
GL]� UHVSHLWR� DR�PDSHDPHQWR�GH�6(��2�TXH� VH�SRGH� MXVWLŵFDU��SRU�XP� ODGR�� FRP�D� LPSRUW¤QFLD�SDUD� D�
humanidade de SE como a água, as matérias-primas, a regulação climática ou a erosão dos solos. No 
HQWDQWR��R�SUHYDOHFLPHQWR�GH�FHUWRV�6(�DR�Q¯YHO�GR�PDSHDPHQWR�HP�GHWULPHQWR�GH�RXWURV�MXVWLŵFD�VH��SRU�
outro lado, pela disponibilidade de dados e modelos que possibilitem efetuar os respetivos exercícios. 
Um caso paradigmático é a predominância do mapeamento do SE recreio e turismo em relação a outros 
serviços culturais (e.g. a fruição estética ou o sentimento de lugar), tal como é reconhecido por autores 
como Egoh et al. ��������GHYLGR�¢�VXD�GLI¯FLO�TXDQWLŵFD©¥R�QR�DWXDO�HVWDGR�GD�DUWH�VREUH�HVWHV�VHUYL©RV�
imateriais. Outra situação de escassez de trabalhos de mapeamento, como é o caso da resiliência ao fogo 
UHODFLRQDGD�FRP�D�SUHYHQ©¥R�GH�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV��VHUYL©R�UHOHYDQWH�QD�UHJL¥R�PHGLWHUU¤QLFD��UHVXOWD�
do facto de certos serviços apenas serem relevantes em regiões onde estes trabalhos são ainda pouco 
frequentes.

De um modo geral, a maioria das metodologias de mapeamento tem por base indicadores proxy, como se 
SRGH�YHULŵFDU�QD�UHYLV¥R�ELEOLRJU£ŵFD�HIHWXDGD�SRU�(JRK�et al. (2012), que detetou que 69% dos trabalhos 
avaliados utilizavam esse indicadores. A falta de dados é o maior obstáculo ao progresso na avaliação 
dos serviços, facto que nos ajuda a compreender o predomínio dos métodos proxy. Estes são, em geral, 
baseados em cartografia digital raster (ver definição na Caixa 3.3) da ocupação do solo, um tipo de 
informação relativamente abundante. Note-se, no entanto, que, devido à propagação de erros, qualquer 
tentativa de selecionar áreas prioritárias para vários SE com base em proxies incorre numa probabilidade 
elevada de resultar num exercício pouco ajustado à realidade (Eigenbrod et al., 2010). 

De seguida, apresentam-se com mais detalhe os métodos e técnicas mais usados no mapeamento dos 
VHUYL©RV�TXH�VH�DŵJXUDP�FRPR�PDLV�UHOHYDQWHV�QR�¤PELWR�GDV�£UHDV�SURWHJLGDV�GH�PRQWDQKD�H�UHODFLRQDGRV�
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com os seus agroecossistemas agro-silvo-pastoris, bem como aqueles para os quais é possível o mapeamento 
EDVHDGR�HP�GDGRV�SU«�H[LVWHQWHV��LVWR�IDFH�DR�FRUUHQWH�HVWDGR�GD�DUWH���6DOLHQWH�VH�TXH�R�FDPSR�FLHQW¯ŵFR�GR�
mapeamento de SE está em grande expansão e, a todo o momento, podem surgir novas soluções e aplicações. 
2V�6(�DTXL�FRQVLGHUDGRV�SDUD�PDSHDPHQWR�V¥R�FLQFR��D�VDEHU��R�DSURYLVLRQDPHQWR�GH�OHLWH�H�GH�PDGHLUD��
D�UHJXOD©¥R�GR�IRJR�H�GD�HURV¥R��R�UHFUHLR�

3.2.1 Serviço “provisão de leite”

A provisão de leite é um serviço de ecossistema associado à criação de gado que, por sua vez, está englobado 
na categoria de provisão de alimentos. Em relação à função de aprovisionamento dos ecossistemas, vários 
autores fazem referência à importância do serviço provisão de alimentos (e.g. Costanza et al���������GH�
Groot et al���������0($��������

Em relação ao mapeamento do SE aprovisionamento de alimento, tal como constatado por Crossman et 
al. (2013) e Egoh et al. (2012), é recorrente efetuar-se a avaliação da criação de gado como um indicador 
que, combinado com outros, permitem avaliar e mapear o serviço de provisão de alimento. Entre os 
trabalhos que aplicaram metodologias com o intuito de mapear o SE criação de gado, destacam-se os 
efetuados por Naidoo et al. (2008) e Maes et al. (2011a).

Naidoo et al. (2008) avaliaram e mapearam a quantidade de carne produzida em pastagens naturais a 
nível mundial e, para esse efeito, recorreram a uma metodologia em que utilizaram a densidade de gado 
(estimada através de modelos de regressão). Essa informação foi combinada com os dados de produção 
de carne por animal, permitindo, assim, estimar a quantidade de carne produzida em cada pixel do 
PDSD��1XPD�VHJXQGD�HWDSD��DVVRFLDUDP�D�SURGX©¥R�SRU�SL[HO�FRP�D�FDUWRJUDŵD�GDV�SDVWDJHQV�QDWXUDLV��
obtendo a produção de gado em pastagens naturais. 

Maes et al. (2011a) mapearam o potencial do SE produção de gado em pastoreio através das densidades 
GH�DQLPDLV��VRPD�GDV�GHQVLGDGHV�GH�JDGR�RYLQR�H�FDSULQR���DVVXPLQGR�TXH�D�VXD�GHQVLGDGH�UHŶHWH�D�
FDSDFLGDGH�GDV�SDVWDJHQV�SURYLGHQFLDUHP�HVWH�VHUYL©R��(VWHV�DXWRUHV�VDOLHQWDP��DLQGD��TXH�R�ŶX[R�GR�6(�
produção de gado pode ser mapeado com base em estatísticas provenientes do EUROSTAT de produção 
de leite e carne (por animais em regime de pastoreio) ao nível da NUTS2.

3.2.2 Serviço “provisão de madeira”

Maes et al. (2011a) consideram o serviço de provisão de madeira como todos os produtos obtidos através 
GH�£UYRUHV��VHMD�HP�HFRVVLVWHPDV�ŶRUHVWDLV�QDWXUDLV��VHPL�QDWXUDLV�RX�HP�SODQWD©·HV���

&RPR�VH�GHSUHHQGH�GDV�UHYLV·HV�ELEOLRJU£ŵFDV�VREUH�R�WHPD�HIHWXDGDV�SRU�&URVVPDQ�et al. (2013) e Egoh et 
al. (2012), o mapeamento do SE matérias-primas está, de um modo geral, relacionado com o mapeamento 
do SE provisão de madeira. Crossman et al. (2013) referem que os estudos que mapearam este serviço 
utilizaram dados espacialmente explícitos dos volumes extraídos de madeira. Há, no entanto, modelos 
mais complexos para estimar o volume de madeira extraído em regiões/comunidades dependentes dos 
UHFXUVRV�ŶRUHVWDLV�XWLOL]DQGR�YDUL£YHLV�FRPR�GDGRV�GHPRJU£ŵFRV�H�ODERUDLV��DWULEXWRV�DFHUFD�GD�ORFDOL]D©¥R�
H�WLSRV�GH�UHFXUVRV�ŶRUHVWDLV��YDQ�-DDUVYHOG�et al., 2005).
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$�FDSDFLGDGH�GDV�ŶRUHVWDV�SURGX]LUHP�PDGHLUD��DVVLP�FRPR�RV�VHXV�DFU«VFLPRV�DQXDLV��IRUDP�HVWLPDGRV�
por Maes et al�������D��DWUDY«V�GH�GRLV�LQYHQW£ULRV�ŶRUHVWDLV��XWLOL]DQGR�HVWDW¯VWLFDV�D�Q¯YHO�UHJLRQDO�GD�
área total (em ha), volume existente (m3 por unidade estatística por ano) e acréscimos em volume (m3ha 
ano-1). Estes dados foram depois apresentados ao nível de uma unidade territorial, que designaram 
NUTSx2��XWLOL]DQGR�D�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR��Corine Land Cover 2000) com a distribuição das 
ŶRUHVWDV�D�VHUYLU�FRPR�LQGLFDGRU�proxy. 

&RPR�DOWHUQDWLYD�DRV�GDGRV�GR�LQYHQW£ULR�ŶRUHVWDO��0DHV�et al. (2011a) apontam o uso de imagens da 
produtividade de matéria seca como proxy do acréscimo de madeira. A sua elaboração é baseada no 
modelo Monteith, que combina a deteção remota com informação meteorológica (Monteith, 1972).
 
Outra metodologia alternativa para avaliar a provisão do SE aprovisionamento de madeira é a utilização 
da ferramenta SIG InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-Offs). A ferramenta inclui 
um modelo de produção de madeira (Managed timber production model) concebido para gerar mapas 
GH�YDORU�O¯TXLGR�GD�PDGHLUD�H[WUD¯GD�GH�ŶRUHVWDV�GXUDQWH�XP�GHWHUPLQDGR�SHU¯RGR�GH�WHPSR�GHŵQLGR�
pelo utilizador, nos casos em que uma entidade (e.g.�JRYHUQR��FRPXQLGDGH��HPSUHVD�PDGHLUHLUD��WHP�
o direito à exploração de madeira. É um modelo simples e desenhado para os casos em que há poucos 
GDGRV�UHODWLYDPHQWH�¢V�SU£WLFDV�GH�JHVW¥R�GRV�SRYRDPHQWRV�ŶRUHVWDLV��7DOOLV�et al., 2010).

3.2.3 Serviço “regulação do regime do fogo”

A regulação do regime do fogo (RRF) é um serviço de regulação proporcionado pelos ecossistemas que 
podemos inserir numa subcategoria denominada regulação de eventos extremos ou amenização de 
eventos extremos (de Guenni et al���������0DHV�et al., 2011a). Por regulação do fogo entenda-se (De 
Guenni et al., 2005) a capacidade dos ecossistemas manterem a frequência e intensidade natural do 
fogo. 

O regime do fogo é caracterizado pela área ardida, a periocidade de ocorrência do fogo e a sua intensidade 
(libertação de energia) ou severidade (impacto ecológico) (Azevedo et al., 2011). Morgan et al. (2001) referem, 
DLQGD��TXH�R�UHJLPH�GR�IRJR�UHŶHWH�R�DPELHQWH�GR�IRJR��1HVWH�VHQWLGR��FRPR�LQGLFDP�$]HYHGR�et al. (2011), 
o regime do fogo está relacionado com a combustibilidade de cada ecossistema, a carga e distribuição 
HVSDFLDO�GR�FRPEXVW¯YHO��D�FRPSRVL©¥R��WLSRV�H�SURSRU©·HV�GRV�HFRVVLVWHPDV�SUHVHQWHV��H�D�FRQŵJXUD©¥R�GD�
paisagem (números, dimensões, formas e arranjo espacial desses ecossistemas), fatores estes que afetam 
o comportamento espacial do fogo.

1D�OLWHUDWXUD�FLHQW¯ŵFD�GR�WHPD�UHYLVWD�SRU�(JRK�et al. (2012), bem como na revisão efetuada por Crossman 
et al. (2013), o regime do fogo não foi alvo de estudo. De facto, nas bases de dados ISI Web of Science, 
Science Direct e Google Scholar, mediante pesquisa efetuada à data de Agosto de 2013, não foi possível 
HQFRQWUDU�QHQKXP�DUWLJR�FLHQW¯ŵFR�TXH�DERUGH�R�PDSHDPHQWR�GHVWH�6(�

Maes et al. (2011b) referem que os indicadores utilizados para mapeamento deste serviço de ecossistema 
consistem, essencialmente, na tendência do número de ocorrências e na probabilidade de incidência. 
Porém, estes autores não efetuam o mapeamento deste serviço nem apresentam exemplos de estudos 
em que tal tenha sido tratado (Maes et al., 2011b). Tanto quanto foi possível apurar, a análise espacial 
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do serviço de ecossistema regulação do fogo apenas foi efetuada por Azevedo et al. (2011). Estes autores 
analisaram, em duas freguesias do Parque Natural do Montesinho (Portugal), de que forma as alterações na 
FRPSRVL©¥R�H�FRQŵJXUD©¥R�GD�SDLVDJHP�UHJLVWDGDV�HQWUH������H������DIHWDUDP�D�UHJXOD©¥R�GR�IRJR��3DUD
tal, efetuaram a modelação e simulação do comportamento do fogo recorrendo às ferramentas FARSITE e 
FlamMap. 

3.2.4 Serviço “regulação da erosão”

1D�YDVWD�ELEOLRJUDŵD�TXH�LGHQWLŵFD�R�VHUYL©R�GH�UHJXOD©¥R�GD�HURV¥R�FRPR�XP�VHUYL©R�SULP£ULR�QR�HTXLO¯EULR�
ecológico de todos os outros serviços de ecossistema (Costanza et al���������GH�*URRW�et al���������$EHO�et al., 
������*URIIPDQ�et al���������$QLHOVNL�et al���������(DPXV�et al���������0($��������1DLPDQ�et al.��������
Farber et al���������GH�*URRW�et al., 2010), é possível encontrar diferentes propostas metodológicas para 
avaliar a disponibilidade deste serviço numa determinada área.

Maes et al. (2011a) propõem a utilização do modelo Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des 
Sols��0(6$/(6��SDUD�FULDU�D�FDUWRJUDŵD�GH�ULVFR�GH�HURV¥R��FRP�FLQFR�FODVVHV�GH�ULVFR�GH�HURV¥R��H��SRU�
VXD�YH]��VREUHSRU�D�FDUWRJUDŵD�JHUDGD�FRP�D�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�H�XVR�GR�VROR��Corine Land Cover) de 
forma a mapear e avaliar a capacidade de provisão do serviço em análise. É de salientar que a aplicação do 
modelo MESALES implica o conhecimento dos seguintes fatores: uso do solo, qualidade do solo, declive 
H�GDGRV�FOLP£WLFRV��GH�IRUPD�D�SUHYHU�D�HURV¥R�P«GLD�DQXDO��3RLQWHUHDX��������0DHV�et al., 2011a). Já Fu 
et al. (2011) propõem a utilização da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) para avaliar o potencial 
do serviço de ecossistema de regulação da erosão no Planalto de Loess.

3.2.5 Serviço “recreio”

Existe uma enorme diversidade de indicadores para mapear o recreio. Chen et al. (2009), num caso de 
estudo para uma área de montanha em Tiantai (localizada no leste da província de Zhejiang, China) 
usaram dados geoespaciais com os principais pontos turísticos e rendas anuais do turismo para mapear 
o SE recreio.

Lee et al. (2012), num estudo realizado na Coreia do Sul, analisaram o potencial do turismo em algumas 
aldeias utilizando a metodologia SIG. Neste estudo foi usado um SIG e análise de rede para avaliar as 
FHQWUDOLGDGHV�HVSDFLDLV�H�FODVVLŵFDU�DV�DOGHLDV�FRP�EDVH�QDV�VXDV�FHQWUDOLGDGHV��,VWR��SDUD�VH�GHVHQYROYHU�
uma estratégia de sistema integrado de turismo onde se englobam os recursos rurais. Para esse efeito, 
IRL�FRQVWUX¯GD�XPD�PDWUL]�GH�DGMDF¬QFLD��LGHQWLŵFDQGR�RV�FDPLQKRV�PDLV�FXUWRV�HQWUH�DOGHLDV�XWLOL]DQGR�
6,*V��2�ŶX[R�GH� UHGH� IRL�HVWLPDGR�XVDQGR�R�PRGHOR�HVSDFLDO�GH� LQWHUD©¥R�GR� WXULVPR�� LQFOXLQGR�Y£ULRV�
fatores, como o potencial do turismo verde, os recursos humanos (população) e as menores distâncias entre 
aldeias. O potencial de turismo verde foi medido usando o índice de comodidade e amenidade rural.
 
Segundo Maes et al. (2011a), o serviço de recreio pode ser mapeado tendo por base uma série de indicadores 
como o número de visitantes que anualmente se deslocam e as infraestruturas para acomodar esses visitantes. 
Num estudo à escala europeia, a capacidade de os ecossistemas fornecerem serviços recreativos foi mapeada 
com base num índice que contemplou o grau de naturalidade, a presença de áreas protegidas e de zonas 
costeiras e a qualidade das águas balneares, assim como a acessibilidade ao local onde o serviço é prestado. 
A análise de dados populacionais permitiu estimar a qualidade da prestação do recreio para os cidadãos 
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europeus (Maes et al., 2011a).

3.3 O valor económico de serviços de ecossistema e sua medição

O valor dos serviços de ecossistema e da biodiversidade é, por natureza, multidimensional. Pode ser 
avaliado em termos biofísicos pelas ciências naturais ou de modo qualitativo (por exemplo, o valor 
simbólico ou cultural) pelas ciências sociais e pelas artes e humanidades, sem esquecer a avaliação 
monetária pela economia. Todavia, como a demonstração do valor dos SE é, neste Guia, orientada para 
fundamentar a sua captura, ou seja a sua valorização em termos económicos, é o valor económico que 
interessa conhecer, uma vez que é neste que assenta a valorização económica de bens e serviços por 
parte das pessoas em geral.

Assim, a valoração económica de serviços de ecossistema adota a abordagem da ciência económica: 
mede o valor económico de variações no nível de provisão dos SE, utilizando, geralmente, o dinheiro 
(unidades monetárias) como unidade de medida.

������(P�TXH�FRQVLVWH�R�YDORU�HFRQµPLFR"

O valor económico é uma medida do bem-estar que as pessoas obtêm com o consumo de um bem ou 
serviço e varia com a quantidade consumida desse bem ou serviço. O valor económico obtido com o 
consumo de uma unidade adicional de um bem ou serviço é designado o valor marginal desse bem ou 
serviço. O valor marginal é, regra geral, decrescente, ou seja, diminui com a quantidade consumida do 
bem ou serviço (a este propósito leia-se, por exemplo, Samuelson e Nordhaus, 2005).

O valor económico é medido com base na disposição a pagar (DAP) ou disposição a aceitar ser compensado 
(DAC), por parte de uma pessoa, por uma variação positiva (ou aceitar uma variação negativa) na quantidade 
ou qualidade de um bem ou serviço. Quando estas variações são unitárias obtém-se a DAP marginal (ou DAC 
marginal), quando estão associadas a uma certa quantidade (ou a um certo nível de variação) obtém-se a 
'$3�WRWDO��RX�'$&�WRWDO���$�&DL[D�����GHŵQH�HVWDV�PHGLGDV�TXDQGR�DSOLFDGDV�D�YDULD©·HV�QR�Q¯YHO�GH�SURYLV¥R�
de serviços de ecossistema. 

&DL[D����  Disposição a pagar versus Disposição a aceitar ser compensado

'LVSRVL©¥R�D�SDJDU��'$3�� é o montante máximo que a pessoa está disposta a pagar para obter um acréscimo na provisão 
de um serviço de ecossistema ou para evitar um decréscimo na provisão desse serviço (resultante da deterioração do 
ecossistema).

'LVSRVL©¥R�D�DFHLWDU�VHU�FRPSHQVDGR��'$&�� é o montante mínimo que a pessoa está disposta a aceitar como compensação 
para aceitar um decréscimo na provisão desse serviço (resultante da deterioração do ecossistema) ou para desistir de obter um 
acréscimo na sua provisão.

'$3�RX�'$&"� A opção entre as duas medidas deverá depender dos direitos de propriedade da pessoa relativamente à variação 
no nível de provisão do serviço. Nas situações mais comuns, em que se procura conhecer a variação no bem-estar de consumi-
GRUHV�GLUHWRV��LQGLUHWRV�RX�PHVPR�SDVVLYRV�GR�VHUYL©R��YHULŵFD�VH�D�VLWXD©¥R�VXEMDFHQWH�¢�'$3��1R�HQWDQWR��TXDQGR�VH�SUHWHQGH�
saber a variação de bem-estar do lado dos fornecedores do serviço, a DAC surge como a medida mais adequada. Para uma 
discussão mais aprofundada sobre esta questão veja-se, por exemplo, Mitchell e Carson (1989) ou Hanemann (1999).
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Na situação em que o serviço se transaciona nos mercados, como acontece com grande parte dos serviços de 
aprovisionamento, veja-se o caso dos alimentos ou das matérias-primas, o preço de mercado corresponde à 
DAP marginal dos indivíduos pela última unidade consumida do serviço. Além disso, as curvas da procura 
individual e de mercado pelo serviço podem ser estimadas desde que haja informação sobre as quantidades 
procuradas a diferentes preços pelo indivíduo ou pelos consumidores nesse mercado. 

No entanto, como já foi referido, preço e valor não são a mesma coisa. O “paradoxo do valor”, percebido 
pelos economistas fundadores da ciência económica (Adam Smith, 1776, em Uma Investigação sobre a 
Natureza e as Causas da Riqueza das Nações), pode ser expresso pela interrogação que nos é suscitada 
quando bens essenciais, como a água, por exemplo, apresentam um preço muitíssimo inferior ao dos 
GLDPDQWHV��TXH�V¥R�XP�EHP�VXS«UŶXR��$�H[SOLFD©¥R�UHVLGH�QR�IDFWR�GH�R�SUH©R�VHU�R�YDORU�DSHQDV�GD�
última unidade que é consumida e no facto de o bem-estar proporcionado por sucessivas unidades de 
um bem ou serviço ser decrescente. Isto é particularmente evidente no caso dos bens essenciais. 

O valor económico é, portanto, uma medida do bem-estar que o consumo de um bem ou serviço nos 
proporciona, e varia com a quantidade consumida, sendo que as primeiras unidades valem mais do 
que as últimas. A diferença entre o preço e o valor económico é expresso pelo conceito de excedente do 
consumidor, que, dito de outro modo, é a diferença entre o montante monetário máximo que o consumidor 
estaria disposto a pagar e o que paga efetivamente (o preço de mercado) para obter uma certa quantidade 
de um bem ou serviço.

Neste contexto, é fácil perceber que, mais do que o preço, são as variações no preço o referente para medir 
o valor, ou seja, os ganhos ou perdas de bem-estar resultantes, respetivamente, de uma descida ou subida 
do preço de um determinado bem ou serviço. Compreende-se, também, que a ausência de preço para um 
VHUYL©R�Q¥R�VLJQLŵFD�TXH�HVWH�Q¥R�WHQKD�YDORU�HFRQµPLFR��DSHQDV�TXH�D�VXD�PHGL©¥R�VH�ID]�D�SDUWLU�GDV�
variações na quantidade, ao invés de ser feita a partir das variações no preço.

Uma característica importante do conceito de valor económico é que este é expresso através das escolhas 
que cada indivíduo faz entre bens e serviços ou entre “estados do mundo” (de qualidade ambiental, por 
exemplo). O valor de um par de sapatos ou da manutenção da qualidade da água de uma fonte mineral 
de acesso livre pode, por isso, ser medido através da quantidade máxima de outros bens e serviços que a 
pessoa está disposta a abdicar para obtê-los. Estas escolhas variam de pessoa para pessoa, e por isso o valor 
económico é subjectivo, depende das preferências e das características da pessoa, bem como do contexto 
em que é realizada a escolha (e.g. medida que evita a perda da qualidade da água da fonte mineral 
referida). Por outro lado, a “quantidade máxima de outros bens e serviços” que a pessoa está disposta 
a trocar pela qualidade da água (ou pelo par de sapatos) é, em geral, medida em dinheiro. Este é apenas 
uma unidade de medida, que pode ser substituída por outras medidas não monetárias, como a quantidade 
de um bem ou serviço. A vantagem de medir em dinheiro é a comparabilidade das escolhas feitas por um 
indivíduo, e por diferentes indivíduos, por diferentes bens e serviços, ou por diferentes quantidades destes.

������&RPR�PHGLU�R�YDORU�HFRQµPLFR"

A medição da variação do bem-estar humano, associado a variações no nível de provisão de SE (associados 
a diferentes estados do ecossistema) é a forma adequada de proceder à valoração económica destes SE. 
Não se trata, pois, de conhecer o seu valor global, mas os benefícios (ou custos) económicos resultantes de 
variações no seu nível de provisão (e/ou no estado dos respetivos ecossistemas). Trata-se de variações 
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relativamente modestas, “pequenas”, designadas pela ciência económica de “variações marginais”. A 
obtenção da DAP das pessoas, que é uma medida do que estão dispostas a abdicar para obter uma certa 
quantidade do serviço, só pode ser feita neste contexto da valoração de variações “modestas”. Variações no 
estado dos ecossistemas que ponham em causa os seus fluxos de SE de forma absoluta (induzindo 
irreversibilidades, por exemplo) não podem nem devem ser avaliadas no quadro da valoração económica 
(para uma discussão mais detalhada veja-se, por exemplo, Turner et al., 2003).

Não obstante os limites da valoração económica para avaliar custos e benefícios económicos associados 
a variações de grande dimensão (ou impacto), nas situações mais comuns, o que está em causa e a 
informação que é procurada referem-se a variações “pequenas”. Estas, estão associadas a opções de decisores 
privados ou de políticas públicas sobre o uso e gestão dos ecossistemas. Trata-se, por exemplo, de obter 
LQIRUPD©¥R�VREUH�RV�EHQHI¯FLRV�GD�UHTXDOLŵFD©¥R�GH�XP�HFRVVLVWHPD�DJUR�VLOYR�SDVWRULO�GHJUDGDGR�SHOR�IRJR�
numa área particular. Ou de saber qual a DAP dos residentes na UE pela provisão de SE, como a qualidade 
da água ou a conservação da biodiversidade assegurada pela política agroambiental europeia (Madureira 
et al., 2013a). Ou, ainda, de estimar a DAP dos residentes em vários continentes para reduzir o ritmo de 
GHVŶRUHVWD©¥R�QRV�ELRPDV�WURSLFDLV�H�VXEWURSLFDLV�GH�FDGXFLIµOLDV��(VWHV�H[HPSORV�PRVWUDP�TXH�«�LPSRUWDQWH�
não confundir uma “variação modesta” no nível de provisão de SE com a escala dessa provisão. Esta pode ser 
local, nacional ou supranacional. A complexidade da medição aumenta obviamente com a escala, mas 
permanece válida a utilização da valoração económica para obter informação sobre as variações no bem-
-estar humano, isto é, tal como são percebidas pelas pessoas.

A valoração económica de SE consiste, em termos operacionais, em comparar dois cenários, um cenário 
EDVH�H�XP�FHQ£ULR�DOWHUQDWLYR��GH�WDO�PRGR�TXH�TXHP�ID]�HVVD�FRPSDUD©¥R�V¥R�DV�SHVVRDV�EHQHŵFLDGDV��RX�
prejudicadas) no seu bem-estar com a opção por um ou outro cenário. A Figura 3.1 ilustra duas situações 
que concretizam melhor o que podem ser estes cenários.

Figura 3.1 &XUYDV�GR�YDORU�PDUJLQDO�SDUD�GRLV�6(���D��£UHD�GLVSRQ¯YHO�SDUD�UHFUHLR�QXPD�£UHD�SURWHJLGD�
 (b) armazenamento de carbono (ton)

Fonte: Adaptado de Bateman et al. (2011)
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Note-se, no entanto, que em muitos casos não é possível obter o valor de variações contínuas no nível de 
provisão de SE (por hectare por exemplo) e que apenas é possível obter o valor de uma variação discreta. Por 
exemplo, da redução de risco de incêndio de elevado para baixo ou para moderado, ou então de melhoria 
na qualidade da água de rios, e/ou de outros cursos de água, de baixa para média, ou de baixa para alta. 
Neste caso, a valoração aplica-se da mesma forma, embora não se tenha informação sobre a curva de valor 
marginal, apenas sobre dois dos seus pontos, um correspondente ao cenário base e o outro ao cenário 
alternativo.

3.3.3 Valoração económica de serviços de ecossistema

O preço de mercado é, como se discutiu antes, um indicador do valor económico e pode ser utilizado para o 
medir no caso de SE transacionados em mercados. Porém, os SE de regulação e culturais e mesmo alguns SE 
de aprovisionamento não se transacionam em mercados. Nestes casos, a sua valoração económica pode ser 
feita com base num conjunto de métodos e técnicas genericamente designados por métodos de valoração 
de bens sem mercado (ou de bens não mercantis). 

Estes métodos e técnicas são descritos no Quadro 3.1 e agrupam-se em duas categorias, os métodos de 
preferências reveladas (revealed preference methods) e os métodos de preferências declaradas (stated 
preference methods). Ambos medem variações no bem-estar das pessoas com base nas preferências destas 
(ver por exemplo, Riera et al., 2012 e Riera e Signorello, 2012).

Quadro 3.1  6¯QWHVH�GRV�P«WRGRV�GH�YDORUD©¥R�HFRQµPLFD�GH�EHQV�VHP�PHUFDGR 

Abordagem 
de 

valoração 
Método de valoração Descrição 

M
éto

do
s d

e P
ref

erê
nc

ias
 Re

ve
lad

as
 

Método do Custo de 
viagem (Travel cost 
method) 

Estima a procura de locais de recreio e lazer usando o custo da viagem como proxy para 
o preço da visita ao local (por ex., o valor de um dia de visita a um Parque Natural para 
um dado visitante e/ou valor do recreio nesse Parque considerando todos os visitantes 
num certo período de tempo). 

Modelo de Utilidade 
Aleatória (Random utility 
models) 

Estima o valor de variações na qualidade de locais de recreio (e permite também obter 
em simultâneo o valor do acesso aos vários locais) e o padrão de substituição entre 
esses locais. Neste método é solicitado à pessoa (e.g. caçador, pescador, observador de 
aves) para escolher o local de recreio que visitou dentre um conjunto de locais de 
recreio substitutos durante um certo período de tempo. 

Método do Preço 
hedónico (Hedonic price 
method) 

Estima o preço implícito de um atributo ambiental através das escolhas individuais de 
bens com mercado que contêm esse atributo (por ex., o preço implícito da gestão 
florestal sustentável no preço de um móvel de madeira com certificação florestal). 

Comportamento 
defensivo (Averting 
behaviour) 

Estima o valor de um bem ou serviço ambiental observando os custos individuais 
suportados para evitar a sua perda (por ex. a compra de água engarrafada para garantir 
a segurança de beber água potável). 

M
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D
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Valoração contingente 
(Contingent valuation) 

Construção de mercados hipotéticos através de um inquérito em que as pessoas 
exprimem a sua disposição a pagar por uma variação no nível de provisão de um 
serviço (por ex., DAP para evitar a perda de SE de regulação e culturais associados à 
manutenção de um ecossistema, em alternativa à sua reconversão para área urbana). 
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Fonte: Adaptado de Madureira et al. (2007)

A opção entre as duas abordagens é baseada em dois fatores. Um deles é a capacidade do método em 
capturar (ou não) todas as componentes do valor, ou seja, de medir componentes não ligadas ao uso direto 
ou indireto do serviço, i.e., ao valor de uso passivo. O segundo fator, que explica a utilização generalizada 
dos métodos de preferências declaradas, apesar da sua maior complexidade e custo de aplicação, é a 
possibilidade de obter informação sobre os benefícios ou custos económicos previamente (ex ante) à 
tomada de decisão. 

As componentes do valor económico que são ou não capturadas por cada uma das duas abordagens de 
valoração referenciadas na Caixa 3.5 são sintetizadas no conceito de “valor económico total”. Este conceito 
IRL�GHVHQYROYLGR�QD�HFRQRPLD�GR�DPELHQWH�SRU�Y£ULRV�DXWRUHV� �:HLVEURG��������.UXWLOOD��������$UURZ�H�
)LVKHU��������0LWFKHOO�H�&DUVRQ��������3HDUFH�H�7XUQHU��������%LVKRS�H�:HOVK��������SHOD�VXD�FRPSUHHQV¥R�
de que as variações na qualidade/estado do ambiente produziam ganhos e perdas de bem-estar que podiam 
não ser motivadas apenas pelo uso direto ou indireto dos bens e serviços ambientais. Nestas motivações 
adicionais incluem-se o interesse em segurar a oportunidade de uso futuro de um bem ou serviço ambiental 
em contextos de incerteza, que resulta no “valor de opção”, e o bem-estar proporcionado pela simples 
existência do bem ou serviço (ou bens ou serviços), conhecido por “valor de uso passivo” ou “valor de 
não-uso”. Neste caso, o bem-estar da pessoa é motivado pela sua “simpatia” para com a natureza ou o 
ambiente e/ou por altruísmo pelo eventual interesse das gerações presentes e/ou futuras num dado bem 
ou serviço ambiental, ou num certo conjunto de bens e serviços ambientais. A Caixa 3.5 apresenta o VET e 
descreve sinteticamente as suas várias componentes.

O VET é um conceito de valor abrangente que permite capturar a diversidade de componentes antropocêntricas 
do valor com carácter instrumental e, até, em larga medida, o valor intrínseco antropocêntrico através da 
componente de valor de existência. É um conceito útil, sobretudo para decidir sobre a escolha de métodos de 
valoração e para acomodar as diferentes fontes de bem-estar humano associadas a variações na provisão de 
diferentes SE. 

Os métodos de preferências reveladas, como implicam a observação direta ou indireta do comportamento das 
pessoas3 , têm um âmbito de aplicação restrito. Só podem ser usados para medir variações ex post à ocorrência 
na variação do nível de provisão do serviço e só medem valores de uso, essencialmente uso direto, embora 
possam, em alguns casos, ser usados para medir benefícios indiretos ou mesmo de opção. 

2V�P«WRGRV�GH�SUHIHU¬QFLDV�GHFODUDGDV�V¥R�PXLWR�ŶH[¯YHLV��SHUPLWHP�FDSWXUDU�JDQKRV�RX�SHUGDV�GH�EHP�HVWDU�
associadas a motivações ligados à componente de valor de uso passivo e podem aplicar-se antes das variações 
no nível de provisão de SE (associadas alterações no estado dos ecossistemas) terem lugar. A possibilidade 
da sua aplicação ex ante explica a sua aplicação ampla e generalizada para medir variações de bem-estar, 
quer contemplam ou não, valores de uso passivo. 
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Experiências de escolha 
(Choice Modelling) 

Construção de mercados hipotéticos através de um inquérito em que os indivíduos 
podem escolher a sua opção preferida de um conjunto de duas ou mais opções de 
escolha, definidas por um conjunto de atributos onde o preço está incluído (por ex., 
escolher entre três alternativas definidas por níveis diferentes de oferta de serviços de 
recreio, prevenção de incêndios e qualidade da paisagem cultural) 
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3   
Quando efetuam deslocações para recreio ou lazer, adquirem bens e serviços com carácter defensivo, ou compram bens e serviços valorizando a presença

....de atributos ambientais (culturais ou de responsabilidade social).
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Quadro 3.1  6¯QWHVH�GRV�P«WRGRV�GH�YDORUD©¥R�HFRQµPLFD�GH�EHQV�VHP�PHUFDGR��FRQWLQXD©¥R�



Para concluir a introdução ao conceito de VET, importa alertar para os seus limites na valoração de serviços 
de ecossistema. O VET não permite capturar (não por limitações do próprio conceito, mas, sobretudo, pela 
LPSRVVLELOLGDGH�GH�RSHUDFLRQDOL]DU�D�PHGL©¥R��D�LQWHJULGDGH�GRV�HFRVVLVWHPDV��2X�VHMD��ŵFD�H[FOX¯GR�DTXLOR�
que Turner et al. (2003) designam por “cola” dos ecossistemas e que é algo difícil de materializar, mas que 
é fundamental à saúde, sustentabilidade e resiliência dos ecossistemas e, por conseguinte, essencial para 
a provisão dos respetivos SE. Uma segunda limitação tem que ver com a sua incapacidade para capturar 
benefícios coletivos resultantes de valores partilhados, por exemplo, os ligados ao sentido de lugar e à 
cultura. Esta limitação coloca-se, sobretudo, ao nível dos serviços culturais que envolvem esta componente 
de bem-estar coletivo, e cuja delimitação e medição se encontra, ainda, em fase de construção (para uma 
discussão mais aprofundada veja-se, por exemplo, Church et al., 2011). 

Importa sublinhar que, para a valoração de variações marginais no nível de provisão de SE associadas a 
variações “modestas” no estado dos ecossistemas, a questão das várias componentes do valor não é muito 
relevante, porque o objetivo é medir as variações de bem-estar percebidas pelas pessoas individualmente, 
quaisquer que sejam as suas motivações. De qualquer modo, estas são importantes e podem ser exploradas 
no caso dos métodos aplicados por inquéritos. O que é fundamental ter em conta é que os métodos 
de preferências reveladas, porque medem o bem-estar com base na observação do comportamento do 
indivíduo no mercado, não permitem medir ganhos de bem-estar relacionados com valor de uso passivo.

Adicionalmente, aos métodos de valoração económica que medem variações do bem-estar dos indivíduos 
(a valoração é feita do lado da procura), são, por vezes, utilizados métodos de valoração monetária que 
medem, basicamente, o custo de oferecer o SE. Estas abordagens baseadas nos custos são, frequentemente, 
utilizadas para medir o valor monetário da provisão de serviços de regulação. Por exemplo, o custo de restauro 
de uma área degradada como proxy dos benefícios de regulação e culturais dessa área (Custo de restauro). 
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da sua aplicação ex ante explica a sua aplicação ampla e generalizada para medir variações de bem-estar, 
quer contemplam ou não, valores de uso passivo. 

&DL[D����  Conceito de Valor Económico Total

Bem-estar humano resultante do uso direto dos SE (por ex., consumo 
de alimentos, ou recreio numa área protegida).
Bem-estar humano resultante do uso indireto dos SE (por ex., benefícios 
resultantes da estabilidade climática, ou da qualidade da água).
Bem-estar humano resultante de assegurar a opção de poder utilizar 
o serviço (ou obter os seus benefícios) no futuro (por ex., assegurar 
o serviço de resiliência ao fogo pagando pela redução do risco de 
incêndio).
Bem-estar humano resultante de assegurar o serviço e seus benefícios 
para as gerações futuras (por ex., preservar uma espécie, ou uma 
paisagem cultural).
Bem-estar humano resultante de assegurar o serviço para uso direto 
ou indireto de terceiros (por ex., reduzir o risco de inundações que 
afetam populações pobres).
Bem-estar humano resultante de assegurar o serviço pela sua simples 
H[LVW¬QFLD��SRU�H[���SUHVHUYDU�XPD�HVS«FLH�RX�XPD�ŶRUHVWD�QDWLYD���

Componentes de valor                           Descrição

Valor de uso direto

Valor de uso indireto

Valor de opção

Valor de legado

Valor de altruísmo

Valor de existência

Valores de uso

Valores de uso 
passivo



Ou os custos de tratamento de água poluída como proxy do valor da qualidade da água (Custo de substituição). 
Note-se, porém, que a informação sobre os custos de provisão de um SE nada nos diz sobre os ganhos de 
EHP�HVWDU�SDUD�RV�VHXV�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV�H�SRGH��TXDQGR�XVDGD�QR�VXSRUWH�¢�GHFLV¥R�VREUH�SRO¯WLFDV�
públicas ou projetos, levar à sub ou sobre-oferta de SE. 

Quadro 3.2  0«WRGRV�GH�YDORUD©¥R�SDUD�GLIHUHQWHV�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD

Fonte: Adaptado de Eftec, 2006

O Quadro 3.2 apresenta uma compilação dos métodos de valoração económica associando-os aos tipos de SE 
cuja variação na provisão podem medir. Nesta compilação incluem-se também as abordagens baseadas nos 
custos (valoração monetária) e a função de produção, que mede o impacto de variações nos SE (de suporte ou 
regulação, por exemplo) na quantidade (produtividade) de SE com mercado (alimentos e matérias-primas, 

 

Método de Valoração 
Componentes 
do VET 
capturados 

Serviço(s) de 
ecossistema valoráveis 

Vantagens do 
método 

Desvantagens do 
método 

Preços de mercado Uso direto e 
indireto 

Alimentos, matérias-
primas, água canalizada 

Disponibilidade de 
dados de mercado 

Apenas para SE com 
mercado 

Abordagens 
baseadas nos custos 
de provisão 

Uso direto e 
indireto 

Prevenção de desastres 
(inundações, incêndios 
florestais); qualidade da 
água 

Disponibilidade de 
dados de mercado 

Podem sobrestimar o 
valor 

Abordagem da 
função de produção 

Uso indireto Qualidade da água ou do 
solo (medido pelo impacto 
sobre a produção agrícola 
ou florestal) 

Disponibilidade de 
dados de mercado 

Dificuldade na 
obtenção de dados 
sobre os impactos  

Comportamento 
defensivo 

Uso direto e 
indireto 

Qualidade da água; 
sossego 

Disponibilidade de 
dados de mercado 

Apenas para SE com 
mercado e aplicação 
restrita 

Preços hedónicos Uso direto e 
indireto 

Qualidade do ar; 
Qualidade da paisagem; 
sossego 

Baseados em dados 
de mercado 

Exigentes em dados 
e de aplicação restrita 

Custo da viagem Uso direto e 
indireto 

SE que contribuem para 
recreio e lazer  

Baseados no 
comportamento 
observado 

Limitado aos valores 
de uso ligados ao 
recreio 

Modelos de 
utilidade aleatória 

Uso direto e 
indireto 

SE que contribuem para 
recreio e lazer  

Baseados no 
comportamento 
observado 

Limitado aos valores 
de uso  

Valoração 
contingente 

Todos os valores 
de uso e o uso 
passivo 

Todos os SE Todos os valores e 
mede variações ex-
ante 

Assentam em 
comportamento 
hipotético e a sua 
implementação é 
cara 

Experiências de 
escolha  

Todos os valores 
de uso e o uso 
passivo 

Todos os SE Todos os valores e 
mede variações ex-
ante 

Assentam em 
comportamento 
hipotético e a sua 
implementação é 
cara 
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por exemplo). Estas variações podem, depois, ser expressas em termos monetários utilizando os preços de 
mercado.

Na valoração de SE há, ainda, um aspeto central que perpassa de uma leitura atenta dos vários aspetos 
já discutidos. A distinção entre serviços e benefícios. Este aspeto é bem apresentado por Fisher e Turner 
(2008) e Fisher et al�� ��������TXH�DSUHVHQWDP�XPD�SURSRVWD�SDUD� D� FODVVLŵFD©¥R�GH�6(�QR�¤PELWR�GD�
valoração económica. Esta propõe que os SE a ser valorados se possam encontrar em diferentes pontos 
GD�FDGHLD�GH�SURYLV¥R��VHUYL©RV� LQWHUP«GLRV��VHUYL©RV�ŵQDLV�H�EHQHI¯FLRV��2�TXH�«� LPSRUWDQWH�«�HYLWDU�D�
dupla contabilização, valorando-se, por exemplo, o serviço e o benefício correspondentes para os mesmos 
EHQHŵFL£ULRV��3RU�H[HPSOR��R�VHUYL©R�GLVSRQLELOLGDGH�GH�£JXD�SRW£YHO�SDUD�FRQVXPR�KXPDQR�H�EHQHI¯FLR�
do consumo de água potável. No entanto, o mesmo SE pode proporcionar vários benefícios a diferentes 
JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��3RU�H[HPSOR�D�TXDOLGDGH�GD�£JXD�GRV�FXUVRV�GH�£JXD�QXPD�GHWHUPLQDGD�£UHD�
pode proporcionar benefícios aos consumidores de água locais e não locais, aos pescadores desportivos, 
aos banhistas, aos turistas e visitantes que usufruem da qualidade da paisagem, entre outros.

A relação entre serviços e benefícios sublinha duas dimensões cruciais para se delinear e implementar 
HŵFD]PHQWH�RV�P«WRGRV�GH�YDORUD©¥R�HFRQµPLFD�VHP�PHUFDGR��TXH�V¥R���D��D�GHOLPLWD©¥R�GRV�VHUYL©RV�RX�
EHQHI¯FLRV�FXMD�YDULD©¥R�VH�SUHWHQGH�PHGLU�HP�WHUPRV�GR�LPSDFWR�QR�EHP�HVWDU�KXPDQR���E��D�LGHQWLŵFD©¥R�
GRV�GLIHUHQWHV�EHQHŵFL£ULRV��,GHQWLŵFDU�RV�EHQHŵFL£ULRV�GD�SURYLV¥R�GH�XP�GHWHUPLQDGR�6(��RX�FRQMXQWR�
GH�6(�� «�XP�SDVVR�GHWHUPLQDQWH�SDUD� VH�SURFHGHU� ¢� LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(� �H��GHSRLV�� ¢� VXD�GHOLPLWD©¥R��
relevantes numa determina situação, ou seja, o contexto em que a valoração é feita (para uma discussão mais 
detalhada, ver, por exemplo, Madureira et al., 2013a).

3.4 Captura do valor dos serviços de ecossistema

Nesta secção faz-se uma digressão pelas estratégias e mecanismos que têm vindo a ser utilizados na 
captura do valor de bens e serviços que o mercado falha em fazer, em consequência de inexistência ou de 
LQGHŵQL©·HV�QRV�GLUHLWRV�GH�SURSULHGDGH�VREUH�HVWHV�EHQV�H�VHUYL©RV��&RPH©D�VH�SRU�GLVFXWLU�DV�FDXVDV�GHVWD�
falha de mercado (no caso dos serviços de ecossistema de regulação e culturais), introduzindo-se, depois, as 
várias abordagens e mecanismos que vêm sendo usados para valorizar os serviços de ecossistema.

������3RUTXH�Q¥R�V¥R�YDORUL]DGRV�RV�6("

Uma característica partilhada pelos serviços de regulação e culturais e também por alguns serviços de apro-
visionamento é o facto de não serem valorizados através do mercado. A incapacidade deste mecanismo em 
capturar o valor destes serviços é consequência do seu carácter de bem público. Pode acontecer também a não 
valorização pelo mercado de bens privados por opção da sociedade, em geral fundada em mecanismos de 
tradição e costume.

A biodiversidade, a estabilidade do clima, a resiliência ao fogo, ou a paisagem são bens públicos no sentido 
económico do termo, porque a sua oferta resulta em ganhos de bem-estar não-exclusivos e não rivais. Ou seja, 
ŵFDP�GLVSRQ¯YHLV�SDUD�WRGRV�RV�VHXV�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV�H�Q¥R�VH�REVHUYD�ULYDOLGDGH�QR�VHX�FRQVXPR�
GLUHWR��LQGLUHWR�RX�SDVVLYR��1¥R�ULYDOLGDGH�VLJQLŵFD�TXH�R�EHP�HVWDU�GH�XP�FRQVXPLGRU�Q¥R�«�DIHWDGR�SHOR�
consumo do serviço por parte de outro ou de outros consumidores. No caso da biodiversidade, algumas 
das suas componentes podem experienciar rivalidade ao nível do uso direto, como é o caso dos produtos 
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silvestres, os cogumelos ou a caça, onde se regista rivalidade ao nível, respetivamente, da apanha e da 
captura. Este exemplo mostra que a rivalidade está mais associada aos usos diretos, que é menos provável 
relativamente ao uso indireto e que não se observa no uso passivo dos serviços de ecossistema.

Outros serviços, como a disponibilidade e qualidade da água ou a qualidade do solo, apresentam, 
simultaneamente, dimensões de bem público e de bem privado. A terra é, em muitas regiões do mundo, 
XP�EHP�FRP�GLUHLWRV�GH�SURSULHGDGH�EHP�GHŵQLGRV��SULYDGD��FROHWLYD�RX�GR�(VWDGR��,VWR�DFRQWHFH��WDPE«P��
IUHTXHQWHPHQWH�FRP�D�£JXD�GH�DTX¯IHURV�H�£JXDV�VXSHUŵFLDLV�GH�ODJRV�RX�ODJRDV�DVVRFLDGRV�¢�SURSULHGDGH�
privada (ou coletiva, ou do Estado). No entanto, por razões culturais, técnicas ou jurídicas, o acesso 
à água pode não ser exclusivo. Isso acontece com o uso direto da água (e à sua qualidade) por agricultores, 
banhistas ou outros utilizadores. 

2�4XDGUR����� LOXVWUD�FRPR�VH�FRPELQDP�DV�FDUDFWHU¯VWLFDV�TXH�GHŵQHP�D�GLPHQV¥R�GH�EHP�S¼EOLFR�H�
de bem privado dos serviços de ecossistema e o tipo de situações que são possíveis relativamente à sua 
apropriação pelos proprietários da terra.

Quadro 3.3  Características de bem público e de bem privado

Os exemplos apresentados no Quadro 3.3 sugerem as diferentes abordagens e mecanismos que têm 
vindo a ser utilizados para capturar o valor de serviços de ecossistema com carácter de bem público.

������(VWUDW«JLDV�GH�YDORUL]D©¥R�HFRQµPLFD�GRV�6(

Os princípios de política subjacente à captura do valor (total ou parcialmente) de serviços de ecossistema 
FRP�FDU£FWHU�GH�EHP�S¼EOLFR�V¥R�R�œSULQF¯SLR�GR�EHQHŵFL£ULR�SDJDGRUŔ�H�R�œSULQF¯SLR�GH�SDJDU�DR�IRUQHFHGRUŔ�
(Blöchlinder, 1994). 

Os mecanismos de captura do valor, ou seja, de valorização económica do serviço baseados no “princípio 
GR�EHQHŵFL£ULR�SDJDGRUŔ��3%3��HQYROYHP�D�LGHQWLŵFD©¥R�GRV�EHQHŵFL£ULRV��$�OµJLFD�GH�FDSWXUD�GR�YDORU�SHOR�
IRUQHFHGRU�LPSOLFD�TXH�TXHP�EHQHŵFLD�WHP�GH�SDJDU�SDUD�REWHU��2V�PHFDQLVPRV�GH�YDORUL]D©¥R�IXQGDGRV�
QHVWH�SULQF¯SLR�DVVHQWDP��SRLV��QD�GHŵQL©¥R�GR�GLUHLWR�GH�SURSULHGDGH�VREUH�R�VHUYL©R�HP� IDYRU�GR�VHX�
(dos seus) fornecedor (fornecedores). São, também por isso, conhecidos como “mecanismos baseados no 
mercado”, já que envolvem a delimitação da procura pelo serviço e a criação de incentivos para assegurar 
a oferta necessária para satisfazer a procura. Mesmo não havendo o estabelecimento de um mercado, por 

Características do serviço 

Rival (o bem-estar de um 
beneficiário é afetado pelo 
consumo do serviço por outra ou 
outras pessoas). 

Não-rival (o bem-estar de um 
beneficiário não é afetado pelo 
consumo do serviço por outras 
pessoas). 

Exclusivo (o acesso ao serviço é limitado 
por mecanismos de acesso, como o preço 
ou a detenção de uma licença de uso) 

Leite; queijo; madeira; mel; acesso 
à caça em reserva turística; acesso 
a produtos silvestres mediante 
autorizações de apanha 

Parques ou outro tipo de áreas 
naturais de acesso restrito a 
sócios ou detentores de uma 
autorização 

Não-exclusivo (o serviço uma vez 
disponibilizado, fica disponível para todos 
os seus potenciais beneficiários) 

Acesso livre a produtos silvestres 
como cogumelos, frutos, plantas 
medicinais 

Biodiversidade; Resiliência ao 
fogo; Estabilidade climática; 
Paisagem 
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via da privatização do serviço (e.g. o acesso à caça em reservas turísticas), os mecanismos de valorização 
fundados no PBP têm de interligar a procura com a oferta do serviço (ou serviços). 

O “princípio de pagar ao fornecedor” foca-se, por seu turno, no lado da oferta, ou seja, em assegurar a 
provisão do serviço ou serviços. Subentende o direito dos fornecedores em serem compensados pela 
SURYLV¥R�GR�VHUYL©R��PDV�Q¥R� LPSOLFD�XPD�GHŵQL©¥R�H[SO¯FLWD��SRU�H[HPSOR��QD� OHJLVOD©¥R��GR�GLUHLWR�GH�
SURSULHGDGH�GRV�SURSULHW£ULRV�GD�WHUUD�VREUH�RV�VHUYL©RV��1HVWD�DERUGDJHP��R�SULQFLSDO�REMHWLYR�«�LGHQWLŵFDU�
os incentivos que garantam, de facto, a adesão dos fornecedores à oferta voluntária do serviço (ou serviços).

Note-se que, em ambas as abordagens de captura do valor, o pagamento ou compensação ao fornecedor 
pode ser feito em função do output, ou seja, da provisão de uma determinada quantidade de serviço. 
Contudo, a delimitação dos outputs é, regra geral, difícil, pela natureza dos serviços fornecidos e pelas 
ODFXQDV�DWXDLV�QR�FRQKHFLPHQWR�FLHQW¯ŵFR�DFHUFD�GD�FRUUHOD©¥R�HQWUH�RV�XVRV�H�SU£WLFDV�GR�VROR�H�R�output 
daí resultante, em termos por exemplo de disponibilidade e qualidade da água, ou de biodiversidade. É 
por isso que se torna comum os pagamentos ou compensações serem feitas com base na manutenção de 
certos usos do solo e/ou adoção de práticas que garantam a provisão do serviço ou serviços desejados.

Há, basicamente, três estratégias de valorização por intermédio do PBP. Uma delas é a privatização do 
serviço e sua transação em mercados. Outra opção é a captura de valor, em geral apenas parcialmente, 
explorando a sua complementaridade com bens e serviços mercantis. A terceira estratégia envolve a atuação 
de grupos de interesse, também designada de ação coletiva, que intervêm adquirindo os direitos de 
propriedade sobre o serviço, ou em alguns casos sobre a terra ou outro capital natural que suporte a 
provisão do serviço.

������2S©·HV�GH�YDORUL]D©¥R�DWUDY«V�GR�3%3

A mercantilização dos serviços (tradicionalmente não-mercantis), como os produtos silvestres, por exemplo, 
tem vindo a fazer-se ao longo dos anos. Um exemplo, em Portugal, são as reservas turísticas de caça, que 
permitem aos proprietários dos terrenos ou detentores dos seus direitos de exploração de se apropriarem 
do serviço fauna cinegética, conseguindo, por essa via, capturar o valor deste serviço de ecossistema procurado 
por atividades de recreio. Outro caso de mercantilização de serviços tradicionalmente não-mercantis são as 
œUHVHUYDV�GH�DSDQKD�GH�FRJXPHORV�VLOYHVWUHVŔ�HP�,W£OLD��0HUOR��������0DVR�et al., 2011). Estas “reservas” 
garantem, na sequência de alterações no enquadramento legal, o direito de propriedade sobre a coleta 
deste recurso silvestre a favor dos proprietários dos terrenos onde vegetam. Deste modo, os cogumelos 
silvestres são apropriados pelos proprietários dos terrenos, em geral, propriedade coletiva (equivalente ao 
que em Portugal se designa por “baldios”) e podem vender licenças para a apanha, quer para recreio, quer 
SDUD�DSDQKD�FRPHUFLDO��6¥R�RV�SURSULHW£ULRV�TXH�GHŵQHP�RV�SUH©RV�GHVWDV�OLFHQ©DV�H�DV�UHJUDV�DVVRFLDGDV�¢�
apanha (e.g. quantidades limite, procedimentos a respeitar na apanha). 

A mercantilização direta de serviços de ecossistema é, todavia, uma abordagem de valorização limitada. Há 
GRLV�JUDQGHV�WLSRV�GH� OLPLWD©·HV� �0DGXUHLUD��������� ����DV�GLŵFXOGDGHV�HP�RSHUDFLRQDOL]DU�PHFDQLVPRV�
HŵFD]HV�GH�H[FOXV¥R�GR�DFHVVR�DR�VHUYL©R�in sito������D�LPSRVVLELOLGDGH�GH�H[FOXLU�R�DFHVVR�GH�TXHP�TXHU�TXH�
seja à obtenção de ganhos de bem-estar associados ao uso passivo e/ou ao uso indireto. 

A valorização de serviços de ecossistema explorando a sua complementaridade com bens e serviços mercantis 
SRGH��HP�DOJXQV�FDVRV��FRQVWLWXLU�XPD�ERD�DOWHUQDWLYD��$�FHUWLŵFD©¥R�HFROµJLFD�GH�SURGXWRV�TXH�V¥R�VHUYL©RV�GH�

IDENTIFICAR, QUANTIFICAR E CAPTURAR VALOR: ESTRATÉGIAS, MÉTODOS E TÉCNICAS

51



aprovisionamento, como a madeira, bens alimentares ou outras matérias-primas é uma forma de capturar 
R�YDORU��DLQGD�TXH�SDUFLDOPHQWH��GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R��,VWR��SRUTXH�HVWDV�FHUWLŵFD©·HV�DVVHQWDP�QR�
FXPSULPHQWR�GH�ERDV�SU£WLFDV�DPELHQWDLV��SRU�H[HPSOR��GH�JHVW¥R�ŶRUHVWDO�VXVWHQW£YHO�RX�PRGR�GH�SURGX©¥R�
biológico que envolvem a promoção da conservação e qualidade do solo, da água e da biodiversidade. 

$V�FHUWLŵFD©·HV�GH�GHQRPLQD©¥R�GH�RULJHP�SURWHJLGD�GH�SURGXWRV�DJU¯FRODV��GH�TXH�V¥R�H[HPSORV�UHOHYDQWHV�QDV�
áreas protegidas de montanha portuguesas os queijos, as carnes de animais de raças autóctones, ou os enchidos 
são, também, uma abordagem de valorização que permite a captura parcial de serviços culturais e que 
potencia a captura de alguns serviços de regulação, pois baseiam-se na manutenção de modos de produção 
tradicionais. Estes envolvem a manutenção dos agroecossistemas extensivos tradicionais característicos 
destas áreas e, por conseguinte, a provisão dos serviços de ecossistema que lhe estão associados. 

Novamente, esta estratégia de valorização, focada na retenção de valor acrescentado associado ao produto, 
tem um potencial limitado para estimular a oferta de serviços de ecossistema de regulação e mesmo culturais 
nos casos em que se regista sub-oferta dos mesmos. Isto acontece pelas limitações do próprio mecanismo 
de valorização, cujo objetivo é aumentar o valor do bem ou serviço mercantil e também pelo facto de a 
sua aplicação nem sempre assegurar a captura de valor adicional para o proprietário devido ao peso dos 
intermediários, transformadores e distribuidores na respetiva cadeia de valor. 

A alternativa à privatização dos direitos de propriedade, compatível com o PBP, é o recurso à captação 
GD�GLVSRVL©¥R�D�SDJDU�GRV�EHQHŵFL£ULRV�GRV�VHUYL©RV�GH�IRUPD�YROXQW£ULD��(VWHV�SDJDPHQWRV�YROXQW£ULRV�
podem ser obtidos por intermédio de interesses coletivos organizados, por exemplo, em associações de 
defesa da natureza e outras ONGs ligadas à conservação do ambiente ou do património histórico-cultural. 

Uma vantagem das soluções de valorização de SE com recurso à ação coletiva, comparativamente aos 
mecanismos que envolvem a sua privatização, é o facto de estas permitirem capturar o valor de uso 
passivo. Isto porque, neste tipo de mecanismo de captação do valor, os beneficiários contribuem 
financeiramente para as respetivas organizações com base em motivações altruístas para com as gerações 
presentes e vindouras, ou, simplesmente, porque valoram a existência dos benefícios. Deste modo, os 
pagamentos voluntários apresentam boas potencialidades para internalizar, ainda que parcialmente, os 
ganhos de bem-estar desligados do consumo direto e indireto dos serviços, importantes em certos serviços 
como a biodiversidade e os serviços culturais. Não evitam, porém, o problema do free riding (“obter sem 
pagar”), porque outras pessoas podem aceder ao serviço sem pagar, uma vez que este esteja disponível 
no caso do valor de uso passivo ou de outras componentes do valor do serviço com característica de bem 
público. 

$V�OLPLWD©·HV�GR�3%3�HP�VLWXD©·HV�HP�TXH�K£�PXLWRV�IRUQHFHGRUHV�H�EHQHŵFL£ULRV�HQYROYLGRV�QD�RIHUWD�H�
SURFXUD�GR�VHUYL©R�MXVWLŵFDP�D�RS©¥R�SHOD�YDORUL]D©¥R�DWUDY«V�GR�œSULQF¯SLR�GH�SDJDU�DR�IRUQHFHGRUŔ��33)��

3.4.4 Valorização pelo princípio de pagar ao fornecedor

A intervenção do Estado, pagando compensações (por vezes designadas subsídios agroambientais) aos 
IRUQHFHGRUHV�GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R�H�FXOWXUDLV�FRQŵJXUD�R�FDVR�PDLV�FRPXP�GH�DSOLFD©¥R�GR�SULQF¯SLR�
de pagar ao fornecedor (PPF). A sua utilização é particularmente generalizada no contexto europeu. As 
medidas agroambientais constituem a pedra angular da política agroambiental da União Europeia desde 
1992 (Madureira, 2001) e são aplicadas desde então.
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$V�PHGLGDV�DJURDPELHQWDLV��UHFHQWHPHQWH�DPSOLDGDV�¢�ŶRUHVWD��QR�TXH�VH�GHVLJQD�GH�PHGLGDV�VLOYR-
-ambientais, baseiam-se em contratos estabelecidos entre as entidades públicas dos Estados Membros 
GD�8(�H�RV�SURSULHW£ULRV�DJU¯FRODV�H�ŶRUHVWDLV��TXH�FRQŵJXUDP�D�FHG¬QFLD�GH�GLUHLWRV�GH�SURSULHGDGH�GHVWHV�
últimos em favor da sociedade, representada pelo Estado. O pagamento de compensações aos proprietários 
da terra pressupõe que estes detenham, a partir de um nível de referência para o estado dos agroecossistemas, 
os direitos de propriedade sobre a maneira como utilizam e gerem os recursos naturais e a paisagem. É o facto 
GH�HVWDUHP�SDUD�DO«P�GHVWH�Q¯YHO�GH�UHIHU¬QFLD�TXH�GLWD�D�DSOLFD©¥R�GR�SULQF¯SLR�GR�EHQHŵFL£ULR�SDJDGRU�H�
que pode, em certa medida, ser substituído pelo princípio de pagar ao fornecedor. A principal diferença 
entre estes dois princípios de política ambiental reside no facto de o PBP promover a internalização dos 
benefícios externos pelo lado da procura, ao passo que o PPF o faz pelo lado da oferta (Hanley et al., 1998). 
Ao invés, o princípio do poluidor pagador promove a internalização de custos externos, quando os agentes 
económicos não garantem os níveis de referência.

��LQWHUHVVDQWH�YHULŵFDU�TXH�D�LQWHUYHQ©¥R�GR�(VWDGR�SDUD�DVVHJXUDU�D�SURYLV¥R�GH�VHUYL©RV�DPELHQWDLV�DWUDY«V�
das medidas agroambientais socorre-se de mecanismos semelhantes aos da ação coletiva. As vantagens do 
Estado para viabilizar este objetivo, em relação aos interesses coletivos organizados, residem na sua maior 
FDSDFLGDGH�ŵQDQFHLUD�H�IDFLOLGDGH�HP�LQWURGX]LU�DV�PRGLŵFD©·HV�QR�HQTXDGUDPHQWR�OHJDO�H�LQVWLWXFLRQDO��
eventualmente necessárias para a contratação do fornecimento desses serviços. 

Os pagamentos pelos serviços de ecossistemas prestados pelos proprietários fundiários, agricultores ou 
SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV��DWUDY«V�GDV�PHGLGDV�DJUR�DPELHQWDLV�V¥R��SHOR�PHQRV�¢�SDUWLGD��PDLV�HŵFD]HV�SDUD�
garantir a sua oferta em larga escala, em relação às soluções preconizadas pelo PBP. Em contrapartida o PBP 
SRWHQFLD�VROX©·HV�PDLV�HŵFLHQWHV�DR�Q¯YHO�GD�FDSWXUD�GR�YDORU��SRU�FRPSDUD©¥R�FRP�R�33)��,VWR�DFRQWHFH�
porque no caso da aplicação do PPF, as compensações pagas aos fornecedores não são, em geral, estabelecidas 
FRP�EDVH�QD�GLVSRVL©¥R�D�SDJDU�GRV�EHQHŵFL£ULRV��$�GHWHUPLQD©¥R�GR�PRQWDQWH�D�SDJDU�SHOD�µWLFD�GRV�FXVWRV��
H�DSHQDV�GH�XPD�IRUPD�DSUR[LPDGD�QR�FDVR�GD�8(��JHUD�VLWXD©·HV�GH�LQHŵFL¬QFLD�HFRQµPLFD�QD�DSOLFD©¥R�
GR�33)��TXDQGR�RFRUUH�GLYHUJ¬QFLD�HQWUH�RV�FXVWRV�H�RV�EHQHI¯FLRV�GDV�FRPSHQVD©·HV�SDUD�RV�EHQHŵFL£ULRV�
TXH�SDJDP��FRQWULEXLQWHV�QHVWH�FDVR��H�TXH�EHQHŵFLDP��$�HYLG¬QFLD�HPS¯ULFD�FROKLGD�QR�FRQWH[WR�HXURSHX�
demonstra que os benefícios obtidos pelo público com a conservação da natureza e da paisagem promovidas 
SHODV�PHGLGDV�DJURDPELHQWDLV�V¥R�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�VXSHULRUHV�DRV�JDVWRV�DVVRFLDGRV�¢�VXD�DSOLFD©¥R�
(Madureira et al����������1R�HQWDQWR��HVWD�HYLG¬QFLD�Q¥R�SHUPLWH�GHVFDUWDU�D�SRVVLELOLGDGH�GH�VH�YHULŵFDUHP�
situações inversas noutros contextos. Nestas, a sobrestimação do valor dos benefícios conduz a compensações 
LQHŵFLHQWHV�GR�SRQWR�GH�YLVWD�HFRQµPLFR�

O reconhecimento da importância de integrar a oferta e a procura de SE nos mecanismos de captura do 
VHX�YDORU��GH�PRGR�D�JDUDQWLU� D�HŵF£FLD�H�HŵFL¬QFLD�GHVWHV�� OHYRX�DR�GHVHQYROYLPHQWR�GRV� VLVWHPDV�GH�
pagamento de serviços de ecossistema. Esta é uma designação chapéu que engloba uma diversidade de 
PRGHORV�TXH��RUD�VH�DSUR[LPDP�PDLV�GR�3%3��RUD�FRQŵJXUDP�PDLV�R�33)��

3.4.5 Sistemas de pagamentos por serviços de ecossistemas

Os sistemas de pagamentos por serviços de ecossistemas, também designados sistemas de pagamentos por 
serviços ambientais (PES), são um mecanismo que permite canalizar incentivos económicos, normalmente 
monetários, para os proprietários ou gestores da terra (e.g.�DJULFXOWRUHV��SURSULHW£ULRV�ŶRUHVWDLV��FULDGRUHV�GH�
gado) ou de áreas costeiras (e.g. pescadores, coletores de marisco), que adotem práticas de gestão 
compatíveis com o fornecimento de SE para os beneficiários (e.g. consumidores de água potável, 
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turistas, empresas, população em geral). Assentam, simultaneamente, nos dois princípios de captura do 
YDORU�GH�VHUYL©RV�FRP�FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�EHP�S¼EOLFR��3%3�H�33)��2X�VHMD��DVVXPHP�TXH�TXHP�EHQHŵFLD�GR�
serviço deve pagar por ele, direta ou indiretamente, e quem o fornece deve ser compensado por fazê-lo. 

O conceito de PES é, atualmente, uma designação que cobre uma grande variedade de esquemas de 
valorização de SE. Estes podem agrupar-se em três grandes tipos: (a) esquemas de pagamentos públicos, 
através dos quais o Estado paga aos proprietários ou aos gestores da terra e de outros recursos naturais, 
SDUD�TXH�HVWHV� DVVHJXUHP�D�SURYLV¥R�GH�6(�DR�S¼EOLFR�HP�JHUDO�� �E�� VLVWHPDV�GH�SDJDPHQWR�SULYDGRV��
RQGH�HPSUHVDV�RX�RXWUDV�RUJDQL]D©·HV�FRQWUDWDP�D�RIHUWD�GH�6(�GLUHWDPHQWH�DRV�VHXV�IRUQHFHGRUHV���F��
esquemas de pagamento público-privados, que juntam o Estado e fundos privados para pagarem pela 
provisão dos SE aos seus fornecedores.

Há, também, uma diversidade de PES no que respeita à escala da provisão dos serviços. Esta escala pode ser 
LQWHUQDFLRQDO��QDFLRQDO��DR�Q¯YHO�GD�EDFLD�KLGURJU£ŵFD��GR�ORFDO�RX�GD�YL]LQKDQ©D�

Um PES público à escala nacional reconhecido internacionalmente como um caso de boas práticas é o 
programa de Pagos de Servicios Ambientales� �36$��GD�&RVWD�5LFD��0DODYDVL�H�.HOOHQEHUJ��������3DJLROD��
������6WHHG���������(VWH�SURJUDPD�IRL� ODQ©DGR�QRV�DQRV������SHOR�JRYHUQR�GD�&RVWD�5LFD�FRP�R�DSRLR�
W«FQLFR�H�ŵQDQFHLUR�GR�%DQFR�0XQGLDO�SDUD�WUDYDU�H�UHYHUWHU�D�GHVŶRUHVWD©¥R�GH�ODUJD�HVFDOD�TXH�DVVRORX�
HVWH�SD¯V�D�SDUWLU�GD�G«FDGD�GH�������2�IDFWR�GH�D�ŶRUHVWD�VHU��QD�&RVWD�5LFD��PDLRULWDULDPHQWH�SULYDGD��H�
de a sua conservação e exploração não ser competitiva face aos usos alternativos do solo, nomeadamente 
DJU¯FRODV�H�DJURSHFX£ULRV��GLŵFXOWDYD�R�VXFHVVR�GH�DERUGDJHQV�SURLELFLRQLVWDV�LPSHGLWLYDV�GH�DOWHUD©¥R�GR�
XVR�VROR��TXH�SRGHULDP�OHYDU�DR�DEDQGRQR�GD�ŶRUHVWD�H�VXD�GHVŶRUHVWD©¥R�LOHJDO���)RL�QHVWH�FRQWH[WR�TXH�
o governo da Costa Rica concebeu e implementou um PES que é, hoje em dia, considerado uma referência 
LQWHUQDFLRQDO��,,('��������3RUUDV�et al., 2012).

O programa PSA assenta nos dois princípios de valorização de SE, o PBP e o PPF, que foram reforçados por 
PHLR�GR�HQTXDGUDPHQWR�OHJDO�DWUDY«V�GD�DOWHUD©¥R�GD�OHL�GH�EDVHV�GD�ŶRUHVWD�RFRUULGD�HP������H�TXH�
DWULEXLX�RV�GLUHLWRV�GH�SURSULHGDGH�VREUH�RV�VHUYL©RV�HFROµJLFRV�GD�ŶRUHVWD�DRV�SURSULHW£ULRV�ŶRUHVWDLV��
Deste modo, o papel do Estado no programa PSA é o de comprador destes serviços em nome da população 
em geral. A compra dos serviços é feita de forma indireta através do estabelecimento de contratos voluntários 
plurianuais com os proprietários que garantam a conservação, a gestão sustentável ou a regeneração 
GD�ŶRUHVWD��UHFHEHQGR�HP�WURFD�SDJDPHQWRV�SDUD�R�ID]HU��(VWHV�SDJDPHQWRV�V¥R�FDOFXODGRV�GH�PROGH�
D�JDUDQWLU�D�FREHUWXUD�GRV�FXVWRV�GH�RSRUWXQLGDGH�GH�Q¥R�UHFRQYHUV¥R�GR�XVR�GR�VROR��2�ŵQDQFLDPHQWR�
deste sistema é assegurado por uma eco-taxa sobre os combustíveis paga pelos consumidores (particulares 
H�HPSUHVDV���FXMDV�UHFHLWDV�V¥R�FDQDOL]DGRV�SDUD�XP�IXQGR�GHGLFDGR�DSHQDV�DR�ŵQDQFLDPHQWR�GR�36$��2�
programa é gerido pelo FONAFIFO, uma organização pública autónoma que administra o fundo, efetua e 
monitoriza os contratos e pagamentos.

O PSA da Costa Rica ilustra os princípios-chave que devem nortear a conceção e implementação de um PES 
(baseado em Wunder, 2005):

Ř� 8PD�WUDQVD©¥R�GH�FDU£FWHU�YROXQW£ULR��RV�IRUQHFHGRUHV�DGHUHP�D�XP�3(6�YROXQWDULDPHQWH�
Ř� $VVHJXUDU�R�IRUQHFLPHQWR�GH�XP�VHUYL©R�EHP�GHŵQLGR�RX�XP�XVR�GR�VROR�TXH�R�JDUDQWD��DO«P�GR�
................requerido legalmente (adicionalidade��
Ř� +DYHU�SHOR�PHQRV�XP�œFRPSUDGRUŔ�GR�VHUYL©R�RX�VHUYL©RV��EHQHƓFL£ULR�SDJD��
Ř� &RPSUD�D�SHOR�PHQRV�XP�IRUQHFHGRU��IRUQHFHGRU�«�SDJR��
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Ř� $�WUDQVD©¥R�Vµ�VH�HIHWXD�VH�R�IRUQHFHGRU�DVVHJXUDU�D�SURYLV¥R�GR�VHUYL©R�RX�VHUYL©RV��condicionalidade).

As potencialidades dos PES para assegurar o fornecimento de serviços de ecossistemas são reconhecidas 
internacionalmente, sendo muito numerosos e diversos os sistemas em curso, distribuídos por todo o planeta, 
aplicados nas várias escalas já referidas. Exemplos de boas práticas de PES podem ser encontrados em Landell-
-Mills e Porras (2002), OECD (2010), Dunn (2011), DEFRA (2013).

A conceção e implementação dos PES está a aumentar a perceção por parte dos fornecedores de SE de 
que podem ser vistos (e eles próprios reconhecerem-se como tal) como “produtores” (o “produtor de 
£JXDŔ�RX�R�SURGXWRU�GH�FDUERQR��FRPR�DQRWDP�%HFNHU�H�6HHKXVHQ���������(VWD�PXGDQ©D�QD�IRUPD�FRPR�
estes pagamentos são percebidos é fundamental para que a captura do valor dos SE seja assegurada 
GH�IRUPD�SOHQD��FRP�EDVH�HP�PRGHORV�HŵFD]HV�H�HŵFLHQWHV��,VWR�«��FDSD]HV�GH�DVVHJXUDU�R�ERP�HVWDGR�GRV�
ecossistemas e a provisão dos respetivos serviços e, simultaneamente, compensadores para ambos os lados: 
IRUQHFHGRUHV�H�EHQHŵFL£ULRV�

,PSHUDWLYR�SDUD�R�IXQFLRQDPHQWR�HŵFD]�GHVWHV�VLVWHPDV�GH�SDJDPHQWRV�«�XPD�HVWUXWXUD�GH�JRYHUQDQ©D�
FDSD]�GH�DVVHJXUDU�D�DUWLFXOD©¥R�HQWUH�D�HVWUXWXUD�GH�SDJDPHQWRV�H�GRV�ŵQDQFLDPHQWRV�H�FRQVHJXLU�D�
DGHV¥R�GRV�IRUQHFHGRUHV�Ŏ�TXH�«�YROXQW£ULD�Ŏ�SDUD�DOFDQ©DU�D�HŵF£FLD�DR�Q¯YHO�GD�SURYLV¥R�GR�VHUYL©R�RX�
VHUYL©RV��R�VHX�SURSµVLWR�FHQWUDO��2V�SULQF¯SLRV�GH�ERD�JRYHUQDQ©D�LQFOXHP��D�GHŵQL©¥R�FODUD�GRV�GLUHLWRV�
de propriedade sobre os serviços, um sistema legal que assegure que o PES possa ser adequadamente 
implementado, capacidade de garantir o cumprimento dos contratos, a monitorização dos contratos e dos 
pagamentos, e, ainda, e não menos relevante, a existência de uma estrutura de intermediação que funcione 
GH�IRUPD�HŵFD]��'()5$���������

IDENTIFICAR, QUANTIFICAR E CAPTURAR VALOR: ESTRATÉGIAS, MÉTODOS E TÉCNICAS
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4. CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

Este capítulo expõe a aplicação, no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), da proposta metodológica 
para conhecer e valorizar serviços de ecossistema apresentada nos dois capítulos anteriores. O PNSE funcionou 
como o laboratório vivo imprescindível para experimentar a aplicabilidade e os resultados desta proposta. 
As semelhanças do PNSE com a generalidade das áreas protegidas de montanha portuguesas permitem 
antever a transferibilidade dos resultados aqui obtidos no que respeita às potencialidades da abordagem 
transdisciplinar e participativa para conhecer, demonstrar e capturar o valor dos serviços de ecossistema 
associados às atividades humanas. 

Pesou na eleição desta área protegida de montanha, o facto de ela ser emblemática por incluir a montanha 
PDLV�DOWD�HP�3RUWXJDO�FRQWLQHQWDO�H��VREUHWXGR��D�VXD�VLWXD©¥R�GH�HPHUJ¬QFLD�IDFH�DRV�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV�
de grande escala que têm sido recorrentes nos últimos 10 anos. Estes ameaçam os ecossistemas típicos do 
PNSE e a provisão dos respetivos serviços, de aprovisionamento, regulação e culturais. E conduzem, 
do abandono da agricultura e silvicultura, a uma “renaturalização” descontrolada, caracterizada pelo 
crescimento de matagais e pela uniformização da paisagem. Acentua-se, assim, a vulnerabilidade desta 
]RQD�DR�IRJR�H�S·H�VH�HP�ULVFR�D�FRQVHUYD©¥R�GD�QDWXUH]D�H�ELRGLYHUVLGDGH�TXH�MXVWLŵFDP�D�VXD�FODVVLŵFD©¥R�
como área protegida.

A primeira parte deste capítulo (secção 4.1) faz uma breve caracterização do PNSE, destacando-se a evolução, 
estado atual e perspetivas dos ecossistemas agro-silvo-pastoris que desenharam na sua paisagem o mosaico 
GH�PDWDJDO�SDVWR�FXOWLYDGR�ŶRUHVWD��$�VHJXQGD�SDUWH��TXH�HQJORED�DV�UHVWDQWHV�VHF©·HV��H[SOLFD�DV�RS©·HV�
metodológicas, apresenta e discute os resultados da sequência das três etapas contempladas na abordagem 
SURSRVWD�SDUD�FRQKHFHU�H�YDORUL]DU�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD��LGHQWLŵFD©¥R��TXDQWLŵFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R��H�
valoração implementada para um grupo de serviços de ecossistema representativos do PNSE e das áreas 
de montanha portuguesas em geral. A discussão sobre as opções e questões da captura do valor dos SE 
é feita a partir da análise crítica do sistema de pagamentos agro e silvo-ambientais em vigor no PNSE e 
restantes áreas protegidas portuguesas, o modelo ITI (Intervenção Territorial Integrada). Questiona-se, 
designadamente, o seu potencial para incentivar a provisão de serviços de regulação e culturais em 
sinergia com a conservação da natureza e biodiversidade.

4.1 Breve caracterização do PNSE

1HVWD� EUHYH� FDUDFWHUL]D©¥R� GR� 316(� VDOLHQWDP�VH� RV� DVSHWRV� JHRJU£ŵFRV��PRUIROµJLFRV�� KLGUROµJLFRV� H�
HFROµJLFRV��R�SHUŵO�GHPRJU£ŵFR�H�VRFLRHFRQµPLFR�GHVWD�£UHD��DVVLP�FRPR�D�GHVFUL©¥R�GR�HVWDGR��HYROX©¥R�
H�SHUVSHWLYDV�GD� VXD�SDLVDJHP�FDUDFWHU¯VWLFD�� HP�SDUWLFXODU� R�PRVDLFR�PDWDJDO�SDVWR�FXOWLYDGR�ŶRUHVWD�
desenhado pelos ecossistemas agro-silvo-pastoris e respetivas dinâmicas. 
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������2�HQTXDGUDPHQWR�JHRJU£ƓFR�H�D�PRUIRORJLD 

O PNSE abarca parte dos distritos da Guarda e Castelo Branco, ocupando os concelhos da Covilhã, Seia, 
Guarda, Gouveia, Celorico da Beira e Manteigas. Constitui uma das mais extensas zonas protegidas do 
SD¯V��FRP�XPD�£UHD�GH�FHUFD�GH������NP��GLVWULEX¯GRV�SRU����IUHJXHVLDV��VHJXQGR�D�&DUWD�$GPLQLVWUDWLYD�
2ŵFLDO�GH�3RUWXJDO��GH�������YHU�)LJXUD������(VWH�3DUTXH�1DWXUDO��31��HQFRQWUD�VH�LQVHULGR�DR�ORQJR�GH�����
Km (NE- SW) da cordilheira da Serra da Estrela, que constitui a cadeia montanhosa mais alta do território 
continental, no prolongamento ocidental do Sistema Central – um dos principais sistemas montanhosos 
ibéricos4. 

Figura 4.1 (QTXDGUDPHQWR�JHRJU£ŵFR�H�IUHJXHVLDV�GR�316(

4   
O Sistema Central estende-se ao longo de 500 km no sentido NE-SW, desde o norte de Madrid até ao sul de Coimbra, separando o planalto ibérico central 

....(Meseta Central). Em vez de formar um conjunto montanhoso contínuo, a Serra da Estrela e as restantes cordilheiras do Sistema Central, a Serra de Gredos 

....e a Serra de Guadarrama, encontram-se divididas por corredores planálticos (Daveau, 1969; Vieira, 2004).

ECONOMIA DOS SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA

58



O articulado da lei que consagrou o estatuto de Parque Natural (Decreto-Lei 557/76) reconhece a importância 
do património natural e cultural da Serra da Estrela, destacando a estreita relação entre a presença humana 
H� D� FRQŵJXUD©¥R�GD� SDLVDJHP�� DVVLP� FRPR� D� ULTXH]D� GD� ELRGLYHUVLGDGH�QHOD� H[LVWHQWH��1R� DQR�������
SUDWLFDPHQWH�WRGD�£UHD�GR�316(�IRL�LQWHJUDGD�QD�5HGH�1DWXUD�������&RPR�FRQVLGHUD�-DQVHQ��������FLW��
Castro e Costa, 2013), no PNSE cruzam-se importantes corredores ecológicos, matizando este território com 
XPD�LQWHUHVVDQWH�GLYHUVLGDGH�ŶRU¯VWLFD��IDXQ¯VWLFD�H�GH�ELµWLSRV��1¥R�REVWDQWH��«�QRV�SRQWRV�PDLV�HOHYDGRV�
da cordilheira, que o PNSE encontra a sua identidade ecológica. O Planalto Central caracteriza-se pelo 
LVRODPHQWR�JHRJU£ŵFR�H��FRQVHTXHQWHPHQWH��SHOR�LVRODPHQWR�UHSURGXWLYR�GD�SRSXOD©¥R��R�TXH�OHYRX�D�
TXH�HVWD�£UHD�IRVVH�FODVVLŵFDGD�FRPR�5HVHUYD�%LRJHQ«WLFD�SHOR�&RQVHOKR�GD�(XURSD��$�]RQD�PDLV�HOHYDGD�
do planalto apresenta as características de uma zona húmida, acolhendo um considerável nível de 
biodiversidade, razão pela qual foi classificada pela Convenção de Ramsar ( juntamente com a secção 
superior do rio Zêzere), num sinal inequívoco do reconhecimento internacional da importância destes 
habitats (ICNF, 2013).

Na morfologia da Serra da Estrela evidencia-se um planalto granítico com uma inclinação S-N, atingindo 
o seu ponto mais alto, no lugar da Torre, aos 1993 metros de altitude. Nas vertentes do lado Este da Serra 
GD�(VWUHOD� DŶRUDP� URFKDV�JUDQ¯WLFDV�� HOHYDQGR�VH�QR� VHQWLGR�1(�6:��DW«� ¢� DOWLWXGH�GH�����PHWURV�� 6H�R�
quadrante nordeste manteve a sua morfologia uniforme, já a parte sudeste foi rasgada por um sistema de 
YDOHV�FRQYHUJHQWHV�SDUD�D�EDFLD�GR�ULR�=¬]HUH��'DYHDX��������9LHLUD���������

O subsolo da Serra da Estrela é composto, principalmente, por massas graníticas entremeadas por veios 
de outros tipos de rochas ígneas. Veios de quartzo também marcam presença, formando áreas de maior 
resistência à erosão (Vieira, 2004). Em diversas zonas ocorre o xisto e, devido às suas propriedades erodíveis, 
tendem a contribuir para formação de vales aluviais irregulares e com um acentuado abaixamento da altitude.

������$�KLGURORJLD��R�FOLPD��D�ŴRUD�H�D�IDXQD 

Como é visível na Figura 4.2 (construída com base em informação digital de 2006 disponibilizada pelo 
ICNB ao projeto SAVE em 2012) o PNSE é o ponto de origem de dois grandes rios, o Mondego e o Zêzere. 
(VWH�¼OWLPR��DŶXHQWH�GR� ULR�7HMR�H�DEDVWHFHGRU�GH�£JXD�¢�SRSXOD©¥R�GH�/LVERD�� FRQWULEXLX�SDUD� FDYDU�
no Planalto Central da Serra da Estrela um impressionante vale glaciário. De assinalar, também, o rio 
$OYD��DŶXHQWH�GR�0RQGHJR�FXMD�QDVFHQWH� WDPE«P�VH�VLWXD�QR�3ODQDOWR�&HQWUDO��SUµ[LPR�GD� IUHJXHVLD�
do Sabugueiro e do Vale do Rossim. A propósito do Mondego, o rio mais longo com nascente em território 
FRQWLQHQWDO��HVWHQGH�VH�SRU�����NP��GHVDJXDQGR�QR�$WO¤QWLFR��MXQWR�¢�)LJXHLUD�GD�)R]�

De acordo com Daveau (1985) e Ribeiro (1998), a Serra da Estrela constitui o ponto de convergência de dois 
tipos de clima: um, de tipo mediterrâneo, dominante na vertente sul e outro, de tipo atlântico, a marcar a 
SDUWH�QRURHVWH��$TXL��D�RULHQWD©¥R�SHUSHQGLFXODU�GD�FRUGLOKHLUD�IDFH�DR�ŶX[R�GDV�PDVVDV�GH�DU�DWO¤QWLFDV�
origina menos horas de incidência solar direta (Daveau, 1985). Assim que estas massas de ar oceânico 
HQFRQWUDP�R�ŶDQFR�RHVWH�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD��HOHYDP�VH�HP�DOWLWXGH��GDQGR�D]R�¢�IRUPD©¥R�GH�QXYHQV�
densas e ocasionando cenários de precipitação que podem adquirir a forma de neve nos meses de Inverno. 
Em média, a precipitação varia entre valores superiores a 2500 mm no Planalto Central e os 1000 mm na 
zona entre Seia e Gouveia ou no vale do Mondego, junto da Guarda. Apesar do padrão irregular da 
precipitação, esta ocorre, sobretudo, entre Novembro e Março (MCOTA, 2008).
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Figura 4.2 Principais recursos hídricos na área do PNSE

No extremo leste da Serra da Estrela, as temperaturas das massas de ar atlânticas tendem a aumentar 
devido à compressão adiabática5  produzindo-se, assim, temperaturas máximas superiores às verificadas 
em igual altitude nas vertentes voltadas a oeste. Nos casos dos vales mais profundos e isolados, o clima 
assume características continentais. De um modo geral, a Serra da Estrela distingue-se do resto do Sistema 
Central devido à sua maior altitude e às temperaturas mais baixas (apesar de a temperatura média não 
baixar dos 0ºC). Os meses mais frios são Dezembro, Janeiro e Fevereiro, com vastas áreas da Serra da Estrela 
FREHUWDV�GH�QHYH�GXUDQWH�GLDV�D�ŵR��2V�PHVHV�PDLV�TXHQWHV�V¥R�-XOKR�H�$JRVWR��FRP�WHPSHUDWXUDV�P«GLDV�
na casa dos 20ºC, embora os termómetros possam chegar a registar valores acima dos 30ºC em Julho 
�'DYHDX��������0&27$��������

$�YDULHGDGH�FOLP£WLFD�H�D�GLYHUVLGDGH�RURJU£ŵFD�FRQWULEXHP�SDUD�XPD�DVVLQDO£YHO�ULTXH]D�ŶRU¯VWLFD��1R�
entanto, a quantidade de espécies endémicas da Serra da Estrela é escassa, não obstante muitas das 
espécies observadas serem exclusivas de Portugal (MCOTA, 2008). No nível basal Meso-Mediterrâneo a 
YHJHWD©¥R�QDWXUDO�VHULD�FRPSRVWD�SRU�ŶRUHVWD�SHUHQH�RX�SRU�£UHDV�PLVWDV�GH�HVS«FLHV�GH�IROKDJHP�SHUHQH�
e caduca. Registando-se a quantidade de humidade necessária, o sobreiro (Quercus suber) dominaria, 
enquanto nas zonas menos húmidas a azinheira (Quercus rotundifolia) teria mais expressão. Na parte oeste, 
QR�Q¯YHO�0HVR�7HPSHUDGR��ŶRUHVWDV�GH�FDUYDOKRV�GH�IROKD�FDGXFD��VREUHWXGR�FDUYDOKRV�UREOH��Quercus robur), 
constituiriam a vegetação natural. Aí, solos com maior concentração de humidade amparariam bosques de

ECONOMIA DOS SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA

5   $�FRPSUHVV¥R�DGLDE£WLFD�UHIHUH�VH�DR�SURFHVVR�DWUDY«V�GR�TXDO�VH�SURGX]�XP�DXPHQWR�GD�WHPSHUDWXUD�IUXWR�GD�FRPSUHVV¥R�GR�DU�VHP�TXH�VH�YHULƓTXHP�
..,,perdas ou ganhos de energia.
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freixos (Fraxinus angustifolia) e, nos vales aluviais, poder-se-ia encontrar amieiros (Alnus glutinosa) junto 
às margens dos cursos de água (Van Der Knaap e Van Leeuwen, 1995). No segundo nível, intermédio, 
acima dos 900 metros de altitude, a vegetação natural dominante do lado Mediterrâneo seria constituída 
por espécies de folha caduca, com preponderância de populações mistas de azinheiras e carvalho negral 
(Quercus pyrenaica���(VWD�¼OWLPD��VHULD�D�SULQFLSDO�HVS«FLH�D�SRYRDU�D�ŶRUHVWD�GR�ODGR�0HGLWHUU¤QHR�GD�6HUUD�
da Estrela. Nas zonas com valores mais expressivos de precipitação ocorreriam grupos de vidoeiros (Betula 
celtiberica), de teixos (Taxus baccata) e de azevinhos (Ilex aquifolium). Nos solos mais húmidos apareceriam 
bosques de freixos e galerias de amieiros nas margens dos cursos de água (Van Der Knaap e Van Leeuwen, 
1995).

Figura 4.3 �UHD�RQGH�VH�REVHUYD�SDLVDJHP�GHŵQLGD�SRU�IUDJPHQWRV�GH�Y£ULRV�WLSRV�GH�YHJHWD©¥R��
FRP�GHVWDTXH�SDUD�DV�JDOHULDV�ULS¯FRODV�H�PDQFKDV�GH�ŶRUHVWD�PHGLWHUU¤QHD6

CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

6  
 Vista obtida a partir da Quinta da Taberna, freguesia de Videmonte.
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$�SDLVDJHP�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD� IRL�SURIXQGDPHQWH� LQŶXHQFLDGD�SHOD�DWLYLGDGH�KXPDQD�� ,QF¬QGLRV��DEDWH�
GH�£UYRUHV��SDVWRUHLR��DUURWHDPHQWR�� FXOWLYR�H� UHŶRUHVWD©¥R� WUDQVIRUPDUDP�HQRUPHPHQWH�RV�SDGU·HV�GH�
YHJHWD©¥R��SURGX]LQGR�SHTXHQDV�£UHDV�IUDJPHQWDGDV�GH�ŶRUHVWD�VHPLQDWXUDO��3RU�VHX�WXUQR��YDVWDV�£UHDV�
de mato dominam a paisagem, povoadas por espécies da família das cistáceas e leguminosas (por exemplo, 
D�HVWHYD��D�JLHVWD�H�D�FDUTXHMD���'HYLGR�¢�DWLYLGDGH�DJU¯FROD��ŶRUHVWDO�H�DRV�LQF¬QGLRV�UHJXODUPHQWH�SURYRFDGRV�
pelo homem, só um escasso número destas áreas de vegetação natural persistiu (Van Der Knaap e Van Leeuwen, 
1995). Resultante dessa atividade e em conjunto com a acidez e impermeabilidade dos solos, áreas de 
matos acabaram por se estender por grande parte da paisagem, ocupada por vegetação lenhosa de crescimento 
lento. 

De acordo com Jansen (2002), a parte mais alta da Serra da Estrela, acima dos 1600 metros, é considerada 
uma unidade homogénea. Aí, dois tipos de matagal formam as principais ocorrências de vegetação natural. 
No primeiro, sobretudo nas faixas mais baixas deste nível, domina o zimbro (Juniperus communis subsp. 
alpina). Trata-se de uma espécie que se adaptou bem, dada a sua capacidade de resistência aos ventos 
fortes e ao frio extremo, mesmo quando coberta pela neve. Faz-se acompanhar da presença de piorneiras-
-da-estrela (Cytisus oromediterraneus) ou pinheiros-silvestres (Pinus sylvestris). O segundo tipo de matagal é 
povoado por caldoneiras (Echinospartum ibericum subsp. pulviniformis) – uma espécie espinhosa capaz de 
suportar condições climáticas adversas e que, na Serra da Estrela, cresce em solos secos e pedregosos sujeitos 
a grandes amplitudes térmicas e ventos fortes.

Figura 4.4 Turfeira7

.
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7   
Localizada na Ribeira de Loriga, Covão do Meio (Vale Glaciar de Loriga).
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Juntamente com os pântanos e as pequenas lagoas formadas no planalto central durante o período glaciar, 
apareceram zonas de turfeiras. Estas, dadas a escassez de nutrientes e a ausência de poluição aquática, 
oferecem um habitat ideal para espécies raras em Portugal, como é o caso da Menyanthes trifoliate ou o 
Sparganium angustifolium.

A Serra da Estrela abriga cerca de 40 espécies de mamíferos, 150 espécies de aves, 30 espécies de répteis e 
anfíbios, oito espécies piscícolas e mais de 2500 espécies de invertebrados. Alguns exemplos das espécies 
presentes na Serra da Estrela são a cegonha negra (Ciconia nigra), a águia calçada (Aquila pennata), a águia 
cobreira (Circaetus gallicus), o bufo real (Bubo bubo), a toupeira de água (Galemys pyrenaicus), a lontra 
(Lutra lutra), o gato bravo (Felis silvestres) e a raposa (Vulpes vulpes) (Almeida, 2007). 

4.1.3 O uso e ocupação do solo

&RQVLGHUDQGR�D�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR�GR�,&1%���������RV�HVSD©RV�VLOYHVWUHV�V¥R�UHVSRQV£YHLV�SRU�
cerca de 84% da área de ocupação do PNSE, sendo esta a ocupação predominante, seguida da área agrícola, 
14% da área total do PNSE (Figura 4.5). Os espaços silvestres encontram-se tripartidos, essencialmente, 
SRU�WU¬V�WLSRV�GH�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV��RV�PDWRV��DV�£UHDV�DUGLGDV�H�DV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV��(VWDV��RFXSDP�
percentagens semelhantes, respetivamente, 28%, 29% e 27% da área total do PNSE. 

Figura 4.5 *U£ŵFR�UHSUHVHQWDWLYR�GD�SHUFHQWDJHP�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR�QR�DQR�GH������
pelas diferentes categorias de ocupação consideradas

2V�SRYRDPHQWRV�ŶRUHVWDLV�QR�316(�V¥R��QD�VXD�PDLRULD��FRQVWLWX¯GRV�SRU�SRYRDPHQWRV�SXURV�GH�SLQKHLUR-
-bravo. Estes cobrem 14% da área do PNSE e representam, aproximadamente, 50% da área total das 
RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV��$�VHJXQGD�RFXSD©¥R�ŶRUHVWDO�SUHGRPLQDQWH�FREUH����GD�£UHD�GR�316(�H�FRUUHVSRQGH�
D�����GD�£UHD�WRWDO�GDV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV��$V�UHVWDQWHV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV�Q¥R�XOWUDSDVVDP�RV����GH�
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ocupação da área total do PNSE e, no seu conjunto, ocupam cerca de 9% da área total do PNSE, representando 
����GD�£UHD�RFXSDGD�SHODV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV�

(P�UHOD©¥R�¢�GLVWULEXL©¥R�HVSDFLDO�GDV�FDWHJRULDV�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR�TXH�FRQVWLWXHP�RV�HVSD©RV�ŶRUHVWDLV��
podemos observar na Figura 4.6 (construída com base em informação digital de 2011 disponibilizada pelo 
,&1%�DR�SURMHWR�6$9(�HP�������TXH�DV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV�VH�HQFRQWUDP�GLVWULEX¯GDV�XP�SRXFR�SRU�WRGR�R�
Parque, à exceção da região sudoeste, em que as áreas ardidas ocupam parte da superfície, observando-se, 
ainda, algumas manchas de áreas ardidas de grande dimensão na região norte do Parque. Os matos, por seu 
turno, encontram-se mais concentrados na região central e sudoeste e distribuídos em manchas de menor 
dimensão repartidas pela região nordeste do Parque.

Figura 4.6 Mapa representativo da ocupação do solo no PNSE em 2011

Como se observa na Figura 4.5, as áreas agrícolas representam 14% da superfície total do PNSE e, tendo 
em conta a Figura 4.6, denota-se uma distribuição dessas áreas um pouco por toda a periferia do parque e 
com uma concentração e extensão maiores na região nordeste, essencialmente nos concelhos de Celorico 
da Beira e Guarda.

De acordo com o RGA de 2009 (INE, 2009), existiam no PNSE menos de 45 explorações agrícolas por freguesia 
(Figura 4.7). As freguesias com maior número de explorações (entre 151 e 203) encontravam-se na sua 
maioria na periferia do PNSE. As freguesias com um número de explorações entre 66 e 150 distribuíam-se 
pelo nordeste do PNSE.
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Figura 4.7 Explorações agrícolas por freguesia do PNSE

��SRVV¯YHO�YHULŵFDU�TXH�D�WHQG¬QFLD�GH�GLVWULEXL©¥R�GR�Q¼PHUR�GH�H[SORUD©·HV�FRP�FXOWXUDV�WHPSRU£ULDV�
e permanentes pelas freguesias segue o mesmo padrão observado para o número de explorações8. Este 
facto é, de certo modo, expectável, dado que uma grande parte das explorações agrícolas contém culturas 
SHUPDQHQWHV�RX�WHPSRU£ULDV��9HULŵFD�VH�TXH��HPERUD�D�GLVWULEXL©¥R�SHODV�IUHJXHVLDV�VHMD�VHPHOKDQWH��DV�
explorações com culturas permanentes encontram-se em maior quantidade. É nas freguesias do centro/
nordeste do PNSE, como Videmonte ou Folgosinho, que as culturas permanentes se encontram em maior 
número. No entanto, enquanto que em Folgosinho a cultura permanente mais importante é o olival, já em 
Videmonte predominam nas explorações as culturas de frutos de casca rija.

CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

8
   Entende-se como culturas temporárias, culturas cujo ciclo vegetativo não excede um ano (as anuais) e também as que são ressemeadas com intervalos que 

.....não excedem cinco anos (morangos, espargos, prados temporários, etc.). Culturas permanentes são culturas que ocupam a terra durante um longo período 

.....e fornecem repetidas colheitas, não entrando em rotações culturais, não incluem os prados e pastagens permanentes. No caso das árvores de fruto só são 

.....FRQVLGHUDGRV�RV�SRYRDPHQWRV�UHJXODUHV��FRP�GHQVLGDGH�P¯QLPD�GH�����£UYRUHV��RX�GH����QR�FDVR�GH�ROLYHLUDV��ƓJXHLUDV�H�IUXWRV�VHFRV��,QVWLWXWR�1DFLRQDO�

.....de Estatística, 2010).
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������$�GHPRJUDƓD�H�D�DWLYLGDGH�HFRQµPLFD

Estudos de paleobiologia demonstraram que a ação humana foi, desde há 5000 anos, um fator de transformação 
GD�ŶRUHVWD�HP�DOJXPDV�]RQDV�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD��9DQ�'HU�.QDDS�H�9DQ�/HHXZHQ��������GHWHWDUDP�LQG¯FLRV�GH�
GHVŶRUHVWD©¥R�HP�JUDQGH�HVFDOD�HQWUH������D�&��H������G�&���DFRPSDQKDGDV�GH�SHU¯RGRV�GH�UHJHQHUD©¥R�
GD�YHJHWD©¥R�QDWXUDO��$WUDY«V�GRV�UHJLVWRV�GH�SµOHQ�YHULŵFDUDP��LJXDOPHQWH��TXH�DOJXPDV�£UHDV�DFLPD�GRV�
�����PHWURV�GH�DOWLWXGH�IRUDP�GHVŶRUHVWDGDV�QR�LQ¯FLR�GD�,GDGH�0«GLD��LQGLFLDQGR�XP�DWLYR�DSURYHLWDPHQWR�
HFRQµPLFR�GRV�UHFXUVRV�ŶRUHVWDLV��'HVGH�R�DQR������DW«�DR�SUHVHQWH��D�D©¥R�KXPDQD�IRL�UHVSRQV£YHO�SHOR�
GHVDSDUHFLPHQWR�GD�FREHUWXUD�ŶRUHVWDO�RULJLQDO�H��FRQVHTXHQWHPHQWH��SHOD�HURV¥R�GRV�VRORV��(VWD�YHLR�D�VHU�
agravada ao longo dos tempos pelo abate de árvores, pelos incêndios (naturais ou ateados pela mão humana), 
pela pastorícia, pela expansão das áreas de pastagens, pela agricultura e pela plantação extensiva de pinhal 
(Van Der Knaap e Van Leeuwen, 1995).

A meio do século XX, a população residente nos concelhos da Serra da Estrela atingia um elevado número 
GH�KDELWDQWHV��QXP�SDGU¥R�GH�FUHVFLPHQWR�DMXVWDGR�FRP�D�HYROX©¥R�GHPRJU£ŵFD�GD�«SRFD�HP�3RUWXJDO��$V�
décadas seguintes foram marcadas por uma tendência de decréscimo populacional cujo desenvolvimento 
se estendeu até ao presente.

À medida que a indústria têxtil se estabelecia, Manteigas, Seia, Gouveia e, sobretudo, a Covilhã, tornaram-se 
cidades com elevada capacidade de atração, num processo de crescimento industrial inicialmente apoiado no 
aproveitamento dos recursos naturais da Serra da Estrela como fonte energética (água) e como matéria-
�SULPD� �$VVXQ©¥R�� ������0µQLFD�� �������'RV� SRYRDGRV� UXUDLV� GD� UHJL¥R�� H�PHVPR�GRV� DUUHGRUHV� GRV�
principais centros urbanos, durante grande parte do século XX, foi visível a circulação sazonal de pastores, 
VXELQGR�H�GHVFHQGR�DV�YHUWHQWHV�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD�DR�ULWPR�GRV�FLFORV�DQXDLV��QXP�PRYLPHQWR�DQXDO�GH�
dezenas de milhares de cabeças de gado ovino e caprino responsável pela vitalização das comunidades e 
pelo estreitamento da comunicação com o exterior (Fernandes et al., 2005). 

2V�DQRV�GH������H������IRUDP�PDUFDGRV�SRU�XP�DXPHQWR�VLJQLŵFDWLYR�GD�SRSXOD©¥R��HP�SDUWH�GHYLGR�
à redução da taxa de mortalidade e ao impulso económico da II Guerra Mundial – na região da Serra da 
Estrela e zonas limítrofes desenvolveram-se dezenas de empreendimentos mineiros e a indústria têxtil 
SURVSHURX��DWUDLQGR�PLOKDUHV�GH�RSHU£ULRV��/HDO��������6LOYD��������2�GHVHQYROYLPHQWR�GR�VHWRU�LQGXVWULDO�
têxtil da primeira metade do século XX acabou por impulsionar as atividades agro-pastoris na região e, sinal 
disso, foi o ritmo de ocupação das vertentes serranas com vários tipos de cultivo (Fernandes et al., 2005). 

Depois da década de 1950, observou-se um declínio populacional e, no início do século XXI, os concelhos da 
Serra da Estrela registavam menos um quarto da população. Segundo Fernandes et al. (2005), as causas deste 
GHFU«VFLPR�UHVLGHP�QR�DOLQKDPHQWR�GH�IDWRUHV�HFRQµPLFRV��SRO¯WLFRV�H�VRFLDLV��GLŵFXOGDGHV�GH�PDQXWHQ©¥R�
de sistemas produtivos tradicionais, baixo rendimento proporcionado pela atividade agrícola, diminuição das 
oportunidades de emprego nos setores industrial e serviços, inexistência de um modelo de desenvolvimento. 
Os mesmos fatores que conduziram a um ciclo migratório orientado, em Portugal, para os grandes centros 
urbanos do litoral, com a zona da Grande Lisboa à cabeça e para o estrangeiro, sobretudo para França (Moreira, 
1998).

Uma vez que a maior parte dos migrantes era população ativa, este êxodo produziu um impacto assinalável 
na economia e na estrutura social da região. Só durante a década de 1960, os valores apontam para uma 
perda de 16,7% da população e os concelhos de Celorico da Beira e de Gouveia registaram decréscimos 
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na ordem dos 25% (Fernandes et al., 2005). Este ciclo apenas foi contrariado em meados da década de 
������IUXWR�GR�UHWRUQR�GH�FLGDG¥RV�SRUWXJXHVHV�GDV�H[�FROµQLDV�H��QRV�DQRV�GH�������DFHQWXRX�VH�R�ŶX[R�
de migrantes da Serra da Estrela para os centros urbanos intra-fronteiriços. Os espaços rurais foram os mais 
afetados em boa medida devido à falta de competitividade do setor primário (Gaspar et al., 1982). Nas 
]RQDV�XUEDQDV�H�SHULXUEDQDV�R�GHŵQKDU�GR�VHWRU�LQGXVWULDO�W¬[WLO��WUDGLFLRQDOPHQWH�R�JUDQGH�HPSUHJDGRU��
também contribuiu, na última década de século XX, para a depressão económica da região e, consequentemente, 
para o abandono da população (Fernandes et al., 2005).

De acordo com os Censos 2011 (INE, 2011), as freguesias abrangidas pelo PNSE albergavam 70927 
KDELWDQWHV��2�GHFO¯QLR�GHPRJU£ŵFR�WHP�VH�DFHQWXDGR�QDV�¼OWLPDV�TXDWUR�G«FDGDV��)LJXUD�������DIHWDQGR�
todos os concelhos, com particular incidência nas freguesias de Mesquitela e Cortiçô da Serra (Celorico da 
Beira), Mizarela e Vila Soeiro (Guarda), Melo e Freixo da Serra (Gouveia), Sarzedo (Covilhã), Alvôco da Serra, 
Lapa dos Dinheiros, Vide e Vila Cova à Coelheira (Seia) e Sameiro (Manteigas). A densidade populacional 
GDV�IUHJXHVLDV�GR�316(��HP�������URQGDYD�RV����KDELWDQWHV�SRU�NP2. As maiores densidades populacionais 
concentram-se nos concelhos de Covilhã e Seia e as menores densidades populacionais centram-se nos 
FRQFHOKRV�GH�0DQWHLJDV�H�&HORULFR��$�SDU�GHVWH�FHQ£ULR�GH�GHFO¯QLR�GHPRJU£ŵFR��)LJXUD�������REVHUYD�VH�
uma tendência de envelhecimento da população (Figura 4.9).

Figura 4.8 Taxa de variação da população residente nas freguesias do PNSE entre 2001 e 2011
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Figura 4.9 Índice de envelhecimento nas freguesias do PNSE em 2011

������$�DWLYLGDGH�HFRQµPLFD�H�SURGXWLYD�QR�316(�H�R�VLVWHPD�DJUR�VLOYR�SDVWRULO

O decréscimo gradual da população a partir da segunda metade do século XX resultou numa transformação 
de vulto das atividades desenvolvidas na e à volta da Serra da Estrela (Fernandes et al��� ������0&27$��
2008). Este processo tornou-se mais evidente após a década de 1960, ampliado pelo êxodo, sobretudo de 
população ativa. Para além dos efeitos gerados sobre as estruturas e relações sociais comunitárias, estas 
migrações para fora da região afetaram as estruturas económicas tradicionais, tornando a região mais 
vulnerável e dependente dos processos económicos extra-locais, situação particularmente observável na 
década de 1970.

$V�DWLYLGDGHV�SURGXWLYDV�OLJDGDV�DR�VHWRU�DJUR�ŶRUHVWDO�H�¢�SDVWRU¯FLD�FRQVHJXLUDP�LQWHJUDU�VH��DGDSWDU�VH�RX�
competir no o novo contexto económico de mercado. As lógicas associadas ao sistema produtivo capitalista, 
assentes na maximização do lucro, no crescimento e na adoção de processos produtivos especializados 
H�PRQRIXQFLRQDLV��HQWUDUDP�HP�FRQŶLWR� FRP�DV� OµJLFDV�GRV�VLVWHPDV�GH�SURGX©¥R� WUDGLFLRQDLV� ORFDLV��
desenhadas para responder, primariamente, às necessidades de subsistência dos grupos domésticos, 
YDORUL]DQGR�XP�DSURYHLWDPHQWR�GLYHUVLŵFDGR�H�FRPSOHPHQWDU�GRV�UHFXUVRV�TXH�D�EDVH�HFROµJLFD�RIHUHFH�
�%DSWLVWD��������9HURQ��������6DQWRV��������
 
6H�R�VHWRU�SULP£ULR�UHYHORX�DV�GLŵFXOGDGHV�GH�DGDSWD©¥R�GDV�SU£WLFDV�SURGXWLYDV�DJU£ULDV�H[LVWHQWHV��R�VHWRU�
industrial têxtil não foi exceção. Na década de 1980 multiplicaram-se os encerramentos de estruturas fabris, 
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lançando no desemprego milhares de operários e impulsionando o abandono da região em favor do litoral, 
como já foi referido.
 
Apesar dos problemas assinalados e do forte declínio observado no setor primário, a agricultura, a exploração 
ŶRUHVWDO�H�D�SDVWRU¯FLD�PDQW¬P�D�VXD�UHOHY¤QFLD�QD�DWLYLGDGH�HFRQµPLFD�GD�UHJL¥R��D�SDU�GH�DOJXPD�DWLYLGDGH�
industrial e artesanal, sobretudo junto às principais vilas e cidades. A atividade comercial e o turismo, por seu 
turno, têm vindo a ganhar relevo, sendo de destacar o aumento das infraestruturas hoteleiras e o aumento da 
oferta de camas (Fernandes et al., 2005). O potencial económico do turismo é, aliás, amplamente reconhecido 
pelas estruturas político-administrativas nos planos de desenvolvimento local (MCOTA, 2008). Veja-se o caso 
do plano de gestão do território e o modo como se reconhece o potencial dos recursos hidrológicos para o 
desenvolvimento do termalismo e comercialização de águas de nascente (ibid.)9.

3DUWLFXODU�GHVWDTXH�GHYH�VHU�GDGR�¢V�SU£WLFDV�DJURŶRUHVWDLV��(VWDV�PROGDUDP�D�SDLVDJHP�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD�
e ainda constituem uma componente decisiva da economia da região. A região mediterrânea caracteriza-se 
pela variação bioclimática associada a padrões de precipitação incertos, o que levou à adoção de práticas 
DJU¯FRODV�GLYHUVLŵFDGDV�FRPR�HVWUDW«JLD�DGDSWDWLYD�H�GH� UHVLOL¬QFLD� �&DVWUR���������1R�FDVR�GD�6HUUD�GD�
Estrela, as elevadas variações anuais de temperatura, i.e. longos e frios invernos (com queda de neve) e 
verões curtos e quentes, juntamente com a acidez dos solos graníticos e xistosos, impuseram limitações 
consideráveis à capacidade agrícola da região. Foi, precisamente, no quadro destas circunstâncias, que os 
sistemas agro-silvo-pastoris se desenvolveram enquanto resposta humana à imprevisibilidade do clima e 
SREUH]D�GRV�VRORV��$R�ORQJR�GR�WHPSR��DV�SU£WLFDV�VLOYR�SDVWRULV�LQŶXHQFLDUDP�SURIXQGDPHQWH�D�FRQŵJXUD©¥R�
da paisagem, tendo levado ao desaparecimento da vegetação natural. Segundo Castro (2004) as mesmas 
condições ecológicas contribuíram para modelar o carácter da população autóctone e, assim, condicionar a sua 
ação criativa e propensão adaptativa. Nesta perspetiva, os sistemas agro-silvo-pastoris podem ser assumidos 
como o resultado de um processo co-evolucionário entre humanos e ambiente.

'H�PRGR�D�HQWHQGHU�H�GHVFUHYHU�D�GLYHUVLGDGH�GH�ŵQV�GR�VLVWHPD�DJUR�VLOYR�SDVWRULO�Q¥R�EDVWD�FRQVLGHUDU�
apenas a variedade de funções inscritas em cada tipo de uso do solo. Tendo em conta a complexidade e 
cariz sistémico dos sistemas agro-silvo-pastoris, estes só podem ser compreendidos se se tiver em conta 
as múltiplas interações entre as respetivas sequências espaciais (Étienne, 1996). No caso do sistema 
agro-silvo-pastoril da Serra da Estrela, estes podem ser descritos a partir da interação entre três principais 
VHTX¬QFLDV�HVSDFLDLV��ŶRUHVWD��]RQDV�GH�SDVWDJHP�H�]RQDV�GH�FXOWLYR�FRPR�SRGHPRV�REVHUYDU�QD�)LJXUD�
4.10. O cultivo de cereais e de leguminosas constituem atividades que exigem trabalho intensivo, logo, 
as respetivas áreas de produção tendem a localizar-se na proximidade das habitações e dos povoados. Já a 
SUHSDUD©¥R�GDV�£UHDV�GH�SDVWDJHP�H�D�DWLYLGDGH�ŶRUHVWDO�HQYROYHP�XP�WLSR�GH�WUDEDOKR�PHQRV�LQWHQVLYR��
Jansen (2008) divide estas sequências espaciais de acordo com a proximidade aos locais de assentamento 
humano, daí resultando duas situações: LQŵHOGV (terras de cultivo) e RXWŵHOGV� �ŶRUHVWD�H�SDVWDJHP���(VWD�
FRPSDUWLPHQWD©¥R�Q¥R�«�HVWDQTXH��DQWHV�SHOR�FRQWU£ULR�� LPSOLFD�XPD�ŶXLGH]�HQWUH�RV�HVSD©RV�ŶRUHVWDLV�
e os espaços de cultivo: as pastagens asseguram alimento para os animais e estes produzem fertilizante 
QHFHVV£ULR�¢�UHJHQHUD©¥R�GD�SUµSULD�SDVWDJHP�H�¢�SURGX©¥R�DJU¯FROD�QRV�WHUUHQRV�GH�FXOWLYR��&DVWUR���������
DV�ŶRUHVWDV�SURSRUFLRQDP�OHQKD�H�DOLPHQWRV10, ao mesmo tempo que asseguram material orgânico empregue 
QR�HVWDEXODU�GRV�DQLPDLV��GD¯�UHVXOWDQGR�PDLV�IHUWLOL]DQWHV���&DVWUR��������5XVVR���������'H�DVVLQDODU��WDPE«P��
DV�LQWHUD©·HV�HQWUH�ŶRUHVWD�H�DQLPDLV�GRP«VWLFRV��D�ŶRUHVWD�SURSRUFLRQD�DEULJR�SDUD�R�JDGR�H�RV�PDWHULDLV�
resultantes do abate e podas de árvores (por exemplo, dos castanheiros) servem de alimento ao gado (Castro, 
������5XVVR��������
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9      
Serra da Estrela e Glaciar são exemplos de concessões de exploração de água em vigor.

10   
Um bom exemplo é o aproveitamento dos castanheiros (Castanea sativa), seja para madeira, seja diretamente na alimentação.
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)LJXUD����� Zonas de pastagem com campos de cultivo de batata e centeio, 
FRP�IUDJPHQWRV�GH�ŶRUHVWD�QR�316(11

Desde a primeira metade do século XX que se assistiu ao cultivo na região de pinhal e eucaliptal, espécies 
que interferiram nos sistemas agro-silvo-pastoris tradicionais (Jansen, 2008). Estas plantações produziram 
um efeito homogeneizador da paisagem e precipitaram os riscos de incêndio (DRABI, 2002). Ao mesmo 
WHPSR�H�HP�DOJXPDV�]RQDV��FRPR�IRL�R�FDVR�GRV�SODQRV�GH�ŶRUHVWD©¥R�GR�(VWDGR�1RYR��D�SRSXOD©¥R�ORFDO�
YLX�VH�LPSHGLGD�GH�FRQWLQXDU�D�DSURYHLWDU�RV�UHFXUVRV�ŶRUHVWDLV��WHQGR�OKH�VLGR�YHGDGR�R�DFHVVR�¢V�QRYDV�
£UHDV�ŶRUHVWDGDV��$�HPLJUD©¥R�H�D� LQWHUIHU¬QFLD�GH�QRYDV� IRU©DV�GH�PHUFDGR�QD� UHJL¥R� WUDQVIRUPDUDP�R�
papel dos sistemas agro-silvo-pastoris da Serra da Estrela.

Jansen (2008) defende que os usos tradicionais tenderão a desaparecer e, com eles, as paisagens culturais. A 
não ser que se providenciem incentivos e implementem projetos e políticas a partir do Estado. A acontecerem, 
pode-se proporcionar uma oportunidade para a mobilização da população local para a preservação da 
paisagem e conservação dos valores naturais.

4.2 Serviços de ecossistema no PNSE

$�DERUGDJHP�DRV�6(�«��FRPR�VDOLHQWDP�&RVWDQ]D�H�.XELV]HZVNL���������XP�FDPSR�GH�HVWXGR�HPLQHQWHPHQWH�
WUDQVGLVFLSOLQDU��$�PHWRGRORJLD�XVDGD�QD�LGHQWLŵFD©¥R�H�PDSHDPHQWR�GRV�6(�UHOHYDQWHV�GR�316(�SHUPLWLX�
FRPELQDU�RV�SDUDGLJPDV�TXDOLWDWLYR�H�TXDQWLWDWLYR��D�SDU�GD�DQ£OLVH�FDUWRJU£ŵFD��7UDWD�VH�GH�XPD�SURSRVWD�
GH�FDUL]�LQWHUGLVFLSOLQDU�RULHQWDGD�SDUD�R�ŵWR�GH�PDSHDU�RV�6(�H[LVWHQWHV�H�UHVSHWLYR�SRWHQFLDO�GH�YDORUD©¥R�
e valorização. Neste âmbito, a pesquisa de indicadores socioeconómicos, de dados de ocupação e tipologias 
GR�VROR��GH�HIHWLYRV�SHFX£ULRV�RX�GH�SRYRDPHQWR�ŶRUHVWDO��HQWUH�RXWURV��IH]�VH�DFRPSDQKDU�GH�FRQWDFWRV�
diretos entre a equipa de investigação e stakeholders locais realizados em trabalho de campo com entrevistas 
não-dirigidas, semidirigidas, aplicação de questionários e registo de imagens.
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No quadro desta articulação metodológica, os métodos e técnicas quantitativas e qualitativas alimentavam-se 
mutuamente, colhendo, uma na outra, dados fundamentais para a orientação subsequente do trabalho 
e organização dos resultados. Exemplo disso é o modo como a realização de focus groups e workshops 
possibilitou a produção (com a participação de peritos, agentes e atores locais) de informação fundamental para 
D�LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(��(VWDV�D©·HV�IRUDP�GHWHUPLQDQWHV�SDUD�XOWUDSDVVDU�DOJXPDV�GDV�OLPLWD©·HV�LPSO¯FLWDV�
QD� LQIRUPD©¥R�FDUWRJU£ŵFD�H�QDOJXQV� LQGLFDGRUHV�PDFUR��FRPR�SRU�H[HPSOR��D� LQH[LVW¬QFLD�GH�UHJLVWRV�
VREUH�HVVDV�SDUWLFXODULGDGHV�PLFUR�WHUULWRULDLV�RX�D�GHVDWXDOL]D©¥R�GD�LQIRUPD©¥R�FDGDVWUDO�H�FDUWRJU£ŵFD���
SRU�VHX�WXUQR��RV�LQGLFDGRUHV�VRFLRHFRQµPLFRV��DJURŶRUHVWDLV�H�D�LQIRUPD©¥R�FDUWRJU£ŵFD�FRQWULEX¯UDP�SDUD�
organizar a abordagem qualitativa, delimitando as unidades territoriais a observar com mais atenção, 
RULHQWDQGR�DV�VD¯GDV�GH�FDPSR�H�LGHQWLŵFDQGR�RV�DWRUHV�VRFLDLV�D�LQTXLULU�

$� VHOH©¥R�GRV�6(�TXH� V¥R�TXDQWLŵFDGRV�H�GHOLPLWDGRV�H�RX� YDORUDGRV�QDV�HWDSDV� VHJXLQWHV� IRL� IUXWR�GD�
abordagem transdisciplinar que hibridou: (a) o “reconhecimento do território”, obtido a partir dos dados 
FDUWRJU£ŵFRV�H�HVWDW¯VWLFRV�H�GD�LQIRUPD©¥R�ELEOLRJU£ŵFD��M£�DSUHVHQWDGRV�QD�VHF©¥R�DQWHULRU���HP�SDUDOHOR�
com a observação in situ apoiada no conhecimento e experiência dos técnicos do Parque e outros agentes 
ORFDLV�� �E��D� LQWHJUD©¥R�GDV�UHSUHVHQWD©·HV��VDEHUHV�H�H[SHUL¬QFLD�GRV�DJHQWHV�H�DWRUHV� ORFDLV�DWUDY«V�GR�
UHFXUVR�¢�DERUGDJHP�SDUWLFLSDWLYD�H�HWQRJU£ŵFD���H���F��R�FRQKHFLPHQWR�FLHQW¯ŵFR�H�W«FQLFR�GH�SHULWRV�VREUH�
diversos SE.

4.2.1 O reconhecimento do território

2� UHFRQKHFLPHQWR�GR� WHUULWµULR� FRQVWLWXLX�XPD�HWDSD�EDVLODU�SDUD� LGHQWLŵFDU� DV�GLIHUHQ©DV�TXH�PDUFDP�
o PNSE quanto aos ecossistemas, ocupação humana e respetivas atividades. Tomando o PNSE não como 
uma entidade territorial homogénea, mas antes como um espaço diferenciado, esta primeira etapa da 
LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�GR�316(�in situ��WHYH�FRPR�ŵQDOLGDGH�FRQKHFHU�œDV�VHUUDVŔ�TXH�VH�SRGLDP�HQFRQWUDU�
QD�6HUUD�GD�(VWUHOD��HP�SDUWLFXODU�QD�£UHD�GR�31��(VWD�WDUHID�LPSOLFRX�WUDEDOKR�GH�SHVTXLVD�FDUWRJU£ŵFD�H�
VHOH©¥R�GH�LQGLFDGRUHV�HVWDW¯VWLFRV�TXH�HVWLYHUDP�QD�EDVH�GD�SODQLŵFD©¥R�GD�SULPHLUD�LQFXUV¥R�QR�WHUUHQR��

$�SULPHLUD�GHVORFD©¥R�DR�316(��QR�LQ¯FLR�GR�DQR�GH�������VHUYLX��SUHFLVDPHQWH��SDUD�LGHQWLŵFDU�QR�WHUUHQR�
as diferentes zonas do PNSE e obter uma ideia inicial dos SE relevantes, bem como das potenciais sinergias e 
FRQŶLWRV�DR�Q¯YHO�GD�VXD�RIHUWD��7HQGR�R�316(�FRPR�REMHWR�SULPDFLDO��QHVWD�IDVH��D�DERUGDJHP�DR�WHUUHQR�IRL�
orientada por técnicos do PNSE através de visitas guiadas ao longo de toda a extensão do PN. As diferenças 
TXH�D�FDUWRJUDŵD�H�GLYHUVD�OLWHUDWXUD�YLQKDP�DSRQWDQGR�WRUQDUDP�VH�H[SO¯FLWDV�QHVWH�FRQWDFWR�FRP�R�PHLR�H�
com as pessoas. A serra do Planalto Central, o mosaico da zona de Videmonte, os exuberantes povoamentos 
ŶRUHVWDLV�GH�0DQWHLJDV��RV�LUUHJXODUHV�SLQKDLV�GH�&RUWHV�GR�0HLR��DV�SDVWDJHQV�H�PDWDJDLV�GH�8QKDLV�GD�
Serra, a aspereza rochosa nas proximidades da Torre, entre outros, puderam ser captados pela equipa de 
investigação, entre explicações técnicas transmitidas pelos cicerones do PNSE. Conhecer, pela mão dos 
W«FQLFRV�GR�316(��DV�HVSHFLŵFLGDGHV�GRV�HFRVVLVWHPDV��DVVLP�FRPR�D�KLVWµULD�H�HVWµULDV�GH�FDGD�SDUWH�GR�
Parque permitiu, desde logo, compor uma visão genérica dos SE em causa: a água, o pastoreio, as pastagens, 
RV�LQF¬QGLRV��D�ŶRUHVWD��D�PDGHLUD��R�FHQWHLR�H�DV�RXWUDV�FXOWXUDV��R�PDWR��RV�FDPLQKRV�ŶRUHVWDLV��R�WXULVPR��RV�
produtos locais, entre muitos outros recursos, práticas e aproveitamentos.

Além de possibilitar um primeiro contacto com o contexto e um (re)conhecimento do território, as visitas 
guiadas ao PNSE e as reuniões com responsáveis diretivos da estrutura deste PN constituíram uma primeira 
RSRUWXQLGDGH�SDUD� LGHQWLŵFDU� SRWHQFLDLV� SDUWLFLSDQWHV� QRV� focus groups entretanto planeados. De igual 
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modo, o leque de individualidades e agentes a entrevistar numa fase posterior começou a delinear-se a 
partir destes contactos iniciais. 

������5HSUHVHQWD©·HV��H[SHUL¬QFLD��VDEHUHV�H�H[SHFWDWLYDV�GRV�DWRUHV�ORFDLV

3DUDOHODPHQWH�¢� LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�UHOHYDQWHV�FRP�EDVH�QD�DQ£OLVH�FDUWRJU£ŵFD�GD�RFXSD©¥R�GR�VROR�H�
dados estatísticos sobre os respetivos usos e atividades, foi desenvolvido um esquema de inquirição de 
agentes do poder local e do tecido associativo dos seis municípios que compõem o PNSE. 

1HVWD�HWDSD�GH�HQWUHYLVWDV�VHPLGLULJLGDV��D�YHUWHQWH�SDUWLFLSDWLYD�GD�PHWRGRORJLD�GH�LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(�
ganhou expressão. Em 10 freguesias – Vale de Amoreira, Santa Maria de Manteigas, Valhelhas, Verdelhos, 
Unhais da Serra, Sabugueiro, Alvoco, Videmonte, Fernão Joanes, Linhares da Beira, correspondentes a 
]RQDV�DQWHULRUPHQWH�LGHQWLŵFDGDV�FRPR�FDVRV�GH�LQWHUHVVH�SDUD�D�REVHUYD©¥R�H�LQWHJUD©¥R�GH�6(�Ŏ�IRUDP�
realizadas entrevistas com elementos dos respetivos executivos. Nesta linha de auscultação de agentes 
sobre o perceção local dos SE disponíveis, foram, ainda, entrevistados dirigentes de baldios (muitos 
assumiam essa função cumulativamente com a presidência da Junta de Freguesia). 

A outro nível, foram entrevistados vereadores responsáveis pelo ambiente nos seis municípios, com a 
inquirição, frequentemente, a estender-se aos quadros técnicos municipais com responsabilidades no 
VHWRU�DPELHQWDO�H�DJUR�ŶRUHVWDO��3DUD�O£�GH�VH�EXVFDU�XPD�LGHQWLŵFD©¥R��SHORV�SUµSULRV�DJHQWHV�PXQLFLSDLV��
GRV�6(�H[LVWHQWHV��SUHWHQGHX�VH� LGHQWLŵFDU�SRO¯WLFDV�PXQLFLSDLV�GH� LQWHUYHQ©¥R�H�JHVW¥R�DPELHQWDLV��1R�
âmbito das entrevistas institucionais, desenvolveram-se inquirições junto da AFN (Autoridade Florestal 
Nacional) e da ELA (Estrutura Local de Apoio) responsável pelo acompanhamento do programa ITI 
(Intervenção Territorial Integrada) no PNSE. 

Em cinco freguesias foram realizadas visitas guiadas pelos presidentes de Junta ou por responsáveis do 
baldio, deslocando-se com elementos da equipa de investigação a locais que os primeiros consideravam 
relevantes no quadro da disponibilidade de SE. O contacto direto com responsáveis do poder local permitiu, 
SRU�RXWUR�ODGR��LGHQWLŵFDU�GLYHUVRV�DJHQWHV�GR�VHWRU�DVVRFLDWLYR�H�HPSUHVDULDO��VHMD�DVVRFLD©·HV�GH�SURGXWRUHV�
diretamente vinculadas à promoção e gestão dos SE, seja associações de índole recreativa e cultural que, 
pela natureza de algumas atividades desenvolvidas, remetem para os SE. 

1R�FDPSR�HPSUHVDULDO��IRUDP�LGHQWLŵFDGRV��QHVWD�IDVH��XPD�V«ULH�GH�SURMHWRV�YRFDFLRQDGRV�SDUD�D�SUHVWD©¥R�
de serviços turísticos assentes em atividades de lazer na natureza, a par de empresas ligadas à comercialização 
GH�VHUYL©RV�GH�DSURYLVLRQDPHQWR��(VWD�LGHQWLŵFD©¥R�OHYRX�D�TXH�VH�UHDOL]DVVHP�DOJXPDV�HQWUHYLVWDV�D�DOJXQV�
destes stakeholders e à referenciação de potenciais participantes nos focus groups pensados para uma fase 
VXEVHTXHQWH�GD�LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�UHOHYDQWHV�QR�316(��$VVLP�VH�HQFHUUDYD�HVWD�HWDSD�HPLQHQWHPHQWH�
exploratória e abria-se a porta a uma fase de pesquisa assente em métodos de auscultação participativa em 
focus groups.

Realizaram-se dois focus groups, um num concelho da vertente poente da Serra da Estrela, em Seia, e o 
outro, na vertente nascente, em Manteigas. Como foi referido, a seleção dos participantes decorreu do 
trabalho exploratório desenvolvido anteriormente. Um destes eventos reuniu técnicos com amplo 
conhecimento do PNSE capazes de contribuir para a identificação de zonas mais importantes em 
termos de biodiversidade e valores naturais, assim como de zonas de interesse do ponto de vista da 
DWLYLGDGH�KXPDQD��VHP�HVTXHFHU�R�HVFUXW¯QLR�GDV�]RQDV�GH�FRQŶLWR�DR�Q¯YHO�GD�GLVSRQLELOLGDGH�H�SURFXUD�
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GH�6(��'R�SDLQHO�ŵ]HUDP�SDUWH�HQJHQKHLURV�ŶRUHVWDLV�GRV�TXDGURV�GR�316(�H�GD�HQW¥R�GHQRPLQDGD�$)1��
XP�W«FQLFR�GR�&,6(��XPD�HPSUHV£ULD�QR�VHWRU�GR�WXULVPR�GH�QDWXUH]D��W«FQLFRV�ŶRUHVWDLV�HP�UHSUHVHQWD©¥R�
de associações do setor, uma técnica da DRAPC e um representante de uma associação de produtores 
pecuários. 

'HVWD�GLVFXVV¥R�UHVXOWRX��DLQGD��D�FODULŵFD©¥R�GH�GLYHUVRV�DVSHWRV�UHODFLRQDGRV�FRP�D�TXDQWLŵFD©¥R�H�
delimitação dos SE e introduziu o programa das Intervenções Territoriais Integradas (ITI) como esquema 
de pagamentos por SE no PNSE. A reunião também permitiu a abordagem de questões relacionadas 
com a governança e os problemas relacionados com as políticas públicas de conservação da natureza 
e biodiversidade. O segundo focus group, em Manteigas, centrou-se mais nas perceções de dirigentes 
associativos e residentes do PNSE. Associações de produtores, empresários de turismo de natureza e 
GLULJHQWHV�GH�EDOGLRV��FRQWULEX¯UDP�SDUD�D�LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(��GHEDWHQGR�R�SRWHQFLDO�GH�DSURYHLWDPHQWR�
e valorização subjacente.

$�DERUGDJHP�SDUWLFLSDWLYD�LQFOXLX�WDPE«P�RV�EHQHŵFL£ULRV�ORFDLV�H�H[WHUQRV�GRV�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R�H�
culturais disponibilizados pelo PNSE através da manutenção ou recuperação da sua paisagem “mosaico”, 
resultante do bom estado dos ecossistemas agro-silvo-pastoris. Realizaram-se focus groups com turistas e 
visitantes do PNSE em Lisboa e Porto e mais dois focus groups com elementos da população residente do 
Parque, respetivamente, em Seia e na Covilhã.

O corolário da metodologia participativa adotada deu-se em fases mais avançadas da identificação 
e mapeamento de SE com a realização de três workshops, respetivamente, em Seia, no Gerês e em 
Palmela. Nestes eventos, que ocuparam um total de quatro dias, participaram peritos, representantes de 
agências governamentais e municipais e stakeholders�ORFDLV��GHVGH�SURGXWRUHV�OLJDGRV�¢�ŵOHLUD�DJURSHFX£ULD�
e silvícola, dirigentes associativos, responsáveis municipais, etc.), envolvendo cerca de meia centena de 
individualidades distribuídas pelos três eventos. Além da disseminação de resultados preliminares da 
aplicação da proposta metodológica para conhecer e valorizar SE e da discussão de hipóteses de trabalho, 
estes três workshops serviram para comparar o caso do PNSE, em estudo, com outras áreas protegidas de 
montanha, em Portugal. Os workshops permitiram, assim, desenvolver a perspetiva participativa no que 
UHVSHLWD�¢� LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�H� UHVSHWLYR�SRWHQFLDO�GH�YDORUD©¥R�H�YDORUL]D©¥R��DR�PHVPR� WHPSR�TXH�
possibilitaram avaliar o potencial de transferibilidade da abordagem seguida. 

������,GHQWLƓFD©¥R�GH�6(�UHOHYDQWHV�QR�316(

$� LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(�EDVHDGD�HP�GDGRV�FDUWRJU£ŵFRV�H�HVWDW¯VWLFRV��QRPHDGDPHQWH�GH�RFXSD©¥R�H�XVR�
do solo, não divergiu dos resultados alcançados através do reconhecimento do terreno e da abordagem 
SDUWLFLSDWLYD��$�DERUGDJHP�TXDOLWDWLYD�SHUPLWLX��WRGDYLD��LGHQWLŵFDU�RV�VHUYL©RV�FRP�PDLV�GHWDOKH�H�SUHFLVDU�D�
LGHQWLŵFD©¥R�EDVHDGD�QRV�GDGRV�SU«�H[LVWHQWHV��0RVWURX��LJXDOPHQWH��GLIHUHQ©DV�QDV�SHUFH©·HV�GH�GLIHUHQWHV�
JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��SRU�H[HPSOR��HQWUH�D�SRSXOD©¥R� UHVLGHQWH� ORFDO�H�D�TXH� UHVLGH�HP�JUDQGHV�£UHDV�
XUEDQDV�IRUD�GD�UHJL¥R��1¥R�REVWDQWH�RV�Y£ULRV�PDWL]HV�TXH�FDUDFWHUL]DP�D�LGHQWLŵFD©¥R�GH�6(�UHOHYDQWHV�
IHLWD�SRU�GLIHUHQWHV�SHVVRDV��XPDV�PDLV�OLJDGDV�DR�XVR�DJU¯FROD�H�ŶRUHVWDO�GR�VROR��RXWUDV�DR�DPELHQWH�H�
FRQVHUYD©¥R�GD�QDWXUH]D��H�DLQGD�RV�TXH�IRUDP�LQWHUSHODGRV�QD�VXD�TXDOLGDGH�GH�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV��
apresenta-se nos três parágrafos seguintes uma síntese possível, sistematizada de acordo com as várias 
categorias de serviços.

Ř� 1D�FDWHJRULD�GRV�VHUYL©RV�GH�DSURYLVLRQDPHQWR�HYLGHQFLDUDP�XP�HOHYDGR�FRQVHQVR�DR�Q¯YHO�GD�
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................VXD�LGHQWLŵFD©¥R��R�OHLWH��R�TXHLMR��D�FDUQH�GH�RYLQR�H��VREUHWXGR�GH�FDSULQRV��D�PDGHLUD��D�£JXD�

................potável e os produtos silvestres, com destaque para os cogumelos, e também dos produtos locais 

................típicos, que remetem para o potencial endógeno ligado aos recursos genéticos, nomeadamente 

................a biodiversidade doméstica.
Ř� 'HQWUH�RV�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R��RV�TXH�VH�GHVWDFDP�V¥R�D�UHVLOL¬QFLD�DR�IRJR��RX�PHOKRU��D�VXD�
...............escassez), a proteção do solo (também destacada pela evidência da erosão do solo) e a qualidade 
................GD�£JXD��DV�TXHVW·HV�OLJDGDV�¢�TXDOLGDGH�GR�DU�H�DOWHUD©·HV�FOLP£WLFDV�PHUHFHUDP�DOJXPD�DWHQ©¥R�
................SRU�SDUWH�GRV�EHQHŵFL£ULRV�H[WHUQRV�¢�UHJL¥R�
Ř� 2�WXULVPR�H�UHFUHLR��QD�FDWHJRULD�GRV�VHUYL©RV�FXOWXUDLV��IRUDP�DPSODPHQWH�HQIDWL]DGRV��HQJOREDQGR�
................outros serviços nesta categoria, como o património cultural e gastronómico, sempre referenciados 
................HP�HVWUHLWD�DVVRFLD©¥R�¢�TXDOLGDGH�GD�SDLVDJHP�H�GD�LPSRUW¤QFLD�GHVWD��QRWD�VH��QHVWH�FDVR��XP�
................grande reconhecimento dos atores, agentes e população local relativamente ao potencial da Serra 
................para o ecoturismo, a pesca desportiva e para a caça.

Adicionalmente, alguns agentes e atores locais assinalaram a relevância da regulação climática ao nível 
ORFDO��GD�UHJXOD©¥R�GRV�ŶX[RV�KLGUROµJLFRV�H�SUHYHQ©¥R�GH�GHVDVWUHV�DVVRFLDGRV��EHP�FRPR�R�VHUYL©R�GH�
polinização. Foi, também, objeto de referência pelos agentes e atores locais a importância dos serviços de 
habitat e respetiva associação à ligação à conservação da natureza e biodiversidade.
 
Os grupos de não residentes, nomeadamente os turistas e visitantes, mostraram nas respetivas reuniões 
de grupo (focus groups) uma perceção muito clara da importância do papel do solo enquanto suporte dos 
restantes serviços. Isto para além de reconhecerem a importância dos serviços ecológicos e de desvalorizarem, 
HP�WHUPRV�FRPSDUDWLYRV��RV�SURGXWRV�VLOYHVWUHV�SDUD�ŵQV�UHFUHDWLYRV��

����4XDQWLƓFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�GH�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�QR�316(

Tomando por base o leque de SE considerados relevantes no PNSE, foram selecionados para a etapa de 
TXDQWLŵFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�GRV�6(��DGLDQWH�GHVFULWD�DSHQDV�SRU�PDSHDPHQWR��RV�VHUYL©RV�SDUD�RV�TXDLV�IRL�
possível obter dados. Estes incluem os serviços de aprovisionamento leite e madeira e o turismo e recreio, 
isto, entre os serviços culturais. Os serviços de regulação para os quais foi exequível desenvolver modelos 
empíricos com base nos dados pré-existentes são o controlo do regime do fogo (uma proxy, ainda que 
afastada, da resiliência ao fogo) e controlo da erosão. 

)LFDUDP�GH� IRUD� VHUYL©RV�GH�DSURYLVLRQDPHQWR� �H� FXOWXUDLV��GHSHQGHQGR�GRV�EHQHŵFL£ULRV�� WDLV� FRPR�RV�
SURGXWRV�VLOYHVWUHV��GHVLJQDGDPHQWH�RV�FRJXPHORV��TXH�V¥R�DSDQKDGRV�SDUD�ŵQV�FRPHUFLDLV�H�SDUD�UHFUHLR���
para os quais não se conseguiram dados que permitissem mapear, nem a capacidade (potencial de produção), 
QHP�R�ŶX[R��YROXPHV�DSDQKDGRV�RX�Q¼PHUR�GH�DSDQKDGRUHV���2�PHO�IRL�RXWUR�VHUYL©R�GH�DSURYLVLRQDPHQWR�
que não foi mapeado por limitações no acesso à informação.

Também a água, quer enquanto serviço de aprovisionamento (disponibilidade), quer de regulação (qualidade 
da água), não foi considerada para o mapeamento. Este serviço foi, no entanto, incluído na valoração económica. 
3HVRX��QHVWH�FDVR��D�IDOWD�GH�HYLG¬QFLD�FLHQW¯ŵFD�SDUD�D�Q¥R�TXDQWLŵFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�GRV�VHUYL©RV�DVVLP�FRPR�
a sua correlação com o estado dos agroecossistemas, nomeadamente de aprovisionamento de água potável. 
1¥R�REVWDQWH�HVWD� OLPLWD©¥R��K£�TXH�FRQVLGHUDU�D� LGHQWLŵFD©¥R��QR�SODQR�HPS¯ULFR��GHVWDV�FRUUHOD©·HV��
GHVLJQDGDPHQWH��D�UHGX©¥R�GD�TXDOLGDGH�GD�£JXD�H�D�GHVUHJXOD©¥R�GH�ŶX[RV�DVVRFLDGDV�DRV�JUDQGHV�
incêndios que se têm registado no Parque, impactos que técnicos e a população em geral observam, quer 
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ORFDOPHQWH��TXHU�QDV�UHJL·HV�EHQHŵFLDGDV�SHODV�EDFLDV�KLGURJU£ŵFDV�FRP�RULJHP�QD�6HUUD da Estrela.

4.3.1 Abordagens e metodologias aplicadas 

As abordagens metodológicas tiveram em conta três fatores. O primeiro corresponde às propostas avançadas 
pela literatura sobre o tema. O segundo respeita às opiniões de peritos quanto à melhor abordagem 
metodológica passível de ser aplicada aos SE considerados. O terceiro está relacionado com as limitações 
QD�GLVSRQLELOLGDGH�GH�LQIRUPD©¥R�H�FRQVHTXHQWH�UHVWULQJLU�GDV�RS©·HV�PHWRGROµJLFDV�ŵQDLV��

Os mapas dos SE foram construídos através dos softwares ArcGIS® e ArcMap para todos os SE, com exceção 
do SE regulação do regime do fogo. Além destas ferramentas, recorreu-se ao software FlamMap. O 
mapeamento dos SE consistiu na associação de dados estatísticos que ilustram a capacidade dos SE 
e, no caso dos SE mapeamento do regime do fogo e mapeamento da erosão do solo, recorreu-se a modelos 
semi-empíricos (FlamMap) e empíricos (EUPS), respetivamente. Neste trabalho optou-se pela freguesia 
como a unidade básica de mapeamento. A freguesia emergiu como a escala natural de referência, a par da 
escala do PN, para proceder ao mapeamento dos SE ao nível local, atendendo-se aos objetivos da abordagem 
metodológica e do recurso aos dados pré-existentes. Sendo uma unidade administrativa básica na esfera 
local permite focar diferentes olhares sobre o mesmo território, constituindo-se, por isso, numa plataforma 
de diálogo entre os diferentes intervenientes na gestão dos ecossistemas e na provisão dos SE.

4.3.2 Provisão de leite

A provisão de leite é um serviço de ecossistema que se encontra associado à criação de gado, que, por sua 
vez, está inserida na provisão de alimentos. Em relação à função de provisionamento dos ecossistemas 
naturais, vários autores fazem referência à importância do serviço provisão de alimentos (Constanza et al., 
������'H�*URRW�et al���������0($��������

A produção leiteira no PNSE tem uma importância acrescida quando relacionada com a produção de leite 
proveniente de ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela nas variedades “Branca” e “Preta” (a mais comum 
na região) ou da Churra Mondegueira12. A provisão de leite está direta ou indiretamente associada a outros 
serviços de ecossistema, como a redução de materiais combustíveis (regulação do fogo), o “incremento 
da fertilidade dos solos” (Santos, 1992: 101) (proteção do solo) e a produção de queijo (Belo et al., 2008).

A metodologia utilizada no mapeamento do SE provisão de leite consistiu na associação dos valores de 
produção de leite ao efetivo caprino e ovino, recorrendo, para o efeito, ao programa informático Arcmap. 
Obtiveram-se dados relativos à produção do leite de cabra e ovelha, assim como dados do efetivo animal 
por freguesia na área do PNSE. Os dados da produção de leite de cabra obtiveram-se junto da Associação 
de Criadores de Ruminantes do Concelho da Guarda (ACRIGUARDA) e junto do Gabinete de Planeamento 
e Políticas (GPP) do então Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
e obtiveram-se os dados relativos à produção do leite de ovelha junto da Associação Nacional de Criadores
de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) e do GPP (Quadro 4.1). Os dados do efetivo animal foram cedidos 
pela Direção Geral de Veterinária.

12     
 Convém referir que esta raça fornece o leite usado na produção de Queijo Serra da Estrela, produto com Denominação de Origem Protegida (DOP) (Queijo 

........Serra da Estrela Denominação de Origem Protegida, 2009).

CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

75



Figura 4.11 Rebanho em Mizarela

7HQGR�FRPR�LQIRUPD©¥R�GH�EDVH�D�&DUWD�$GPLQLVWUDWLYD�2ŵFLDO�GH�3RUWXJDO� �&$23���DVVRFLRX�VH�¢�WDEHOD�GH�
atributos desta VKDSHŵOH um campo com o efetivo animal (número de animais por freguesia). Posteriormente, 
adicionou-se um novo campo com a produtividade associada à espécie animal. Para este efeito, apenas se 
consideraram os dados de produção de leite que se obtiveram junto das associações ANCOSE e ACRIGUARDA por 
estes se reportarem à produção de leite associada aos animais criados na área do PNSE. Por último, 
multiplicaram-se ambos os campos de forma a obter a produção total de leite por freguesia.

Quadro 4.1  'DGRV�REWLGRV�GH�SURGX©¥R�DQXDO�P«GLD�SRU�DQLPDO��OLWURV�GH�OHLWH�SRU�DQLPDO��

A Figura 4.12 representa a produção de leite anual (litros por freguesia) no PNSE. Observando-a, é evidente 
a heterogeneidade na distribuição da produção de leite pelas freguesias, no entanto, nota-se que existe 

 

Fonte: 

Produção anual  média por  animal 

(litros de leite/animal) 

Ovinos Caprinos 

ANCOSE 157,70 - 

ACRIGUARDA - 153,90 

GPP 194,40 207,37 

Média 176,05 180,64 
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uma produção de leite maior nas freguesias a norte relativamente à zona sul do PNSE. Como é possível 
observar na Figura 4.12, das freguesias consideradas, 17 não têm qualquer animal caprino ou ovino, 
tendo, portanto, produção de leite igual a zero litros. Com uma produção de leite entre zero e 15000 
litros, encontram-se 17 freguesias, por exemplo, as freguesias de Manteigas (São Pedro), Vide, Trinta 
ou Cortiçô da Serra. Na classe de produção de leite 50000 – 100000 litros contam-se 11 freguesias, em 
que se incluem as freguesias de Melo, Linhares, Nabais ou Gouveia (São Pedro). A classe de produção de 
leite 100000 – 150000 litros conta com 11 freguesias. Por último, as freguesias de Paúl, Videmonte e 
Mesquitela destacam-se, tendo uma produção de leite superior a 150000 litros de leite.

Figura 4.12 Mapa representativo da produção de leite anual (litros) por freguesia no PNSE

4.3.3 Provisão de madeira

$�RFXSD©¥R�GR�VROR�SUHGRPLQDQWH�QR�316(�«�ŶRUHVWDO�Ŏ�FHUFD�GH������GH�DFRUGR�FRP�D�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�
do solo (ICNB, 2011). Este é, portanto, um SE importante no PNSE, cuja capacidade importa avaliar e que se 
encontra intrinsecamente relacionada com o potencial para sequestro de carbono.

$�ŶRUHVWD��SDUD�DO«P�GH�DSURYLVLRQDU�Y£ULDV�PDW«ULDV�SULPDV��FRP�GHVWDTXH�SDUD�D�PDGHLUD��QR�FDVR�SDUWLFXODU�
do PNSE), é responsável pelo fornecimento de múltiplos serviços de regulação, nomeadamente, a proteção 
GR�VROR��D�LQŵOWUD©¥R�H�SXULŵFD©¥R�GD�£JXD��D�FRQVHUYD©¥R�GH�KDELWDWV��&RQWULEXL��DLQGD��SDUD�D�GHŵQL©¥R�GD�
paisagem e serviços culturais que lhe estão associados. 

A metodologia utilizada no mapeamento da capacidade de produção do serviço de ecossistema madeira 
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FRQVLVWLX�QD�DVVRFLD©¥R�GRV�GDGRV�GH�YROXPH�H[LVWHQWH�GDV�HVS«FLHV�ŶRUHVWDLV�FRQVWDQWHV�GR�,QYHQW£ULR�
)ORUHVWDO�1DFLRQDO�GH�������'LUHF©¥R�1DFLRQDO�GH�*HVW¥R�)ORUHVWDO��������H�GD�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�GR�
solo (ICNB, 2011). 

Figura 4.13 Floresta com povoamento de castanheiros em Lapa dos Dinheiros (Seia)

2�SURFHGLPHQWR�FRQVLVWLX�QD�FULD©¥R�GH�XP�PDSD�GH�RFXSD©¥R�ŶRUHVWDO�DWUDY«V�GD�FDUWRJUDŵD�GH�RFXSD©¥R�
do solo. Para o efeito, extraíram-se as ocupações do solo que possam produzir madeira no sentido lato, 
não sendo considerada a aptidão das espécies para produzir madeira ou o seu uso efetivo nesta vertente. 
Complementarmente, procedeu-se à recolha de dados acerca do volume existente (m3) por tipo de ocupação 
ŶRUHVWDO�GH�DFRUGR�FRP�R�,)1�GH�������2�YROXPH�H[LVWHQWH�FRUUHVSRQGH�¢�VRPD�GRV�YROXPHV�GH�WRGDV�DV�
árvores vivas e mortas da mesma espécie para uma dada unidade territorial.
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3RVWHULRUPHQWH��UHODFLRQRX�VH�DV�RFXSD©·HV�ŶRUHVWDLV�DR�YROXPH�H[LVWHQWH��P3/ha) da espécie associada a 
HVVD�RFXSD©¥R��3DUD�R�HIHLWR��HIHWXRX�VH�D�FRUUHVSRQG¬QFLD�HQWUH�D�FDWHJRULD�GH�RFXSD©¥R�ŶRUHVWDO�H�R�YROXPH�
existente (m3�KD���3RU�¼OWLPR��SURFHGHX�VH�¢�PXOWLSOLFD©¥R�GR�FDPSR�SURGXWLYLGDGH�GD�HVS«FLH�ŶRUHVWDO�SHOD�
área de ocupação associada, obtendo-se, desta forma, o volume total em m3.

Os resultados obtidos encontram-se sintetizados num mapa (Figura 4.14) representativo do volume de 
madeira em metros cúbicos existente no PNSE, por freguesia. Observando a Figura 4.14, denota-se que 
a maior acumulação em volume de madeira no PNSE acontece nas freguesias de Videmonte, Folgosinho, 
Verdelhos, Manteigas (São Pedro) e Vide, onde se regista um volume de madeira superior (100000 m3). 
Com um volume em m3 de madeira entre 30000 e 100000, contam-se 13 freguesias, onde se incluem, por 
H[HPSOR��DV�IUHJXHVLDV�GH�6DPHLUR��9DOKHOKDV��/RULJD�RX�$OYRFR��DV�IUHJXHVLDV�QHVWD�FODVVH�HQFRQWUDP�VH�
distribuídas, maioritariamente, pelo centro e sudoeste do parque. Da classe de volume existente entre 
10000 e 30000 m3 constam 15 freguesias, onde se incluem, por exemplo, as freguesias de Aldeias, Linhares, 
Lajeosa do Mondego ou Unhais da Serra. As classes de volume existente entre um e 30000 m3 albergam 54 
IUHJXHVLDV��HVWDV�IUHJXHVLDV�HQFRQWUDP�VH�PDLRULWDULDPHQWH�GLVWULEX¯GDV�QR�OLPLWH�RHVWH�GR�SDUTXH�H�QR�
extremo nordeste do parque. A explicação para o menor volume de madeira armazenado nestas freguesias 
encontra-se, sobretudo, na menor área destas freguesias quando comparadas com as restantes, no entanto, 
a área de muitas destas freguesias extravasa os limites do Parque (neste mapa apenas é considerada a área 
das freguesias dentro dos limites do PNSE).

Figura 4.14 Mapa representativo do volume de madeira (m3) existente por freguesia no PNSE
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4.3.4 Regulação do Regime do Fogo

O fogo é um problema central no PNSE, pondo em risco enormes valores naturais e económicos. Como refere 
o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (ERM Portugal, Lda, 1990): “A vegetação tem 
YLQGR�D�VRIUHU��GHVGH�K£�PXLWRV�DQRV��DOWHUD©·HV�VLJQLŵFDWLYDV�SURYRFDGDV��TXDVH�WRGDV�HODV��SHOR�KRPHP��FRP�
SDUWLFXODU�¬QIDVH�QR�IRJR�H�QDV�ŶRUHVWD©·HV�FRP�HVS«FLHV�H[µWLFDVŔ��1HVWD�OLQKD��/RXUHQ©R��������UHFRQKHFH�
TXH�RV�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV�FRQVWLWXHP�R�PDLRU�ULVFR�QDWXUDO�SDUD�D�FRQVHUYD©¥R�GD�QDWXUH]D�QR�316(�

A área compreendida pelo Parque Natural da Serra da Estrela insere-se numa região que possui um risco de 
LQF¬QGLR�ŶRUHVWDO�PXLWR�HOHYDGR��/RXUHQ©R���������'H�DFRUGR�FRP�D�&DUWD�&RQMXQWXUDO�GH�5LVFR�GH�,QF¬QGLR�
Florestal (CCRIF) (Autoridade Florestal Nacional, 2010), 58% da área do PNSE possui um risco de incêndio 
elevado e ou muito elevado, 41% risco médio e apenas menos de 1% apresenta risco baixo (Figura 4.15). 

Figura 4.15 Área devastada pelo fogo na encosta sul do PNSE

A interação da prevenção do fogo com outros SE é muito relevante. Desde logo, pelos de aprovisionamento. 
2�IRJR��DR�GHVWUXLU�D�ŶRUHVWD�H�DV�SDVWDJHQV��UHGX]�D�FDSDFLGDGH�H�R�ŶX[R�GRV�VHUYL©RV�OHLWH�H�PDGHLUD��EHP�
como de todos os outros serviços de aprovisionamento, designadamente dos produtos silvestres. A resiliência 
ao fogo diminui devido ao subsequente crescimento de matos e à perda da compartimentação da paisagem. 
O fogo conduz à erosão do solo, designadamente por via da perda de solo resultante da erosão hídrica e 
reduz a qualidade da água em consequência do arrastamento, pelas chuvas que lhe sobrevêm, de solo e 
cinzas poluentes para os cursos de água e albufeiras. O fogo também afeta negativamente a disponibilidade e 
qualidade de habitats, prejudicando a qualidade da paisagem associada aos espaços procurados para recreio 
e lazer, bem como de outros serviços culturais (por exemplo, os que estão associados à conservação do 
património natural e cultural associado à paisagem típica).
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Com o objetivo de proceder à avaliação do comportamento do fogo no PNSE, optou-se pela utilização do 
software FlamMap. Este software permite caracterizar o comportamento do fogo sob um determinado con-
junto constante de condições ambientais à escala da paisagem (Finney, 2006). 

Para caracterizar o comportamento do fogo numa dada área, o software FlamMap�QHFHVVLWD�GH�XP�ŵFKHLUR�
denominado Landscape��/&3���3DUD�FULDU�R�ŵFKHLUR�/&3�V¥R�QHFHVV£ULRV��QR�P¯QLPR��FLQFR�WHPDV��SRGHQGR�VH�
incluir, ainda, três temas de informação opcionais (Quadro 4.2).

Quadro 4.2  7HPDV�UHTXLVLWDGRV�SHOR�FlamMap�SDUD�FRQVWUX©¥R�GR�ƓFKHLUR�/&3

Os temas de informação, da Elevação, do Declive e da Exposição construíram-se com base no Modelo Digital 
do Terreno (resolução: pixel 10 m) e no 3D Analyst do software ArcMap. Já o tema modelos de combustível 
foi elaborado com base na carta de ocupação do solo de 2011 (ICNB, 2011). Para o efeito, procedeu-se à 
DVVRFLD©¥R�GRV�PRGHORV�GH�FRPEXVW¯YHLV�UHSUHVHQWDWLYRV�GRV�HVSD©RV�ŶRUHVWDLV�GH�3RUWXJDO�&RQWLQHQWDO��FI��
Fernandes et al., 2009) às categorias de ocupação do solo. Obtendo-se, após conversão de formato vetorial 
em raster GD�FDUWD�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR�UHFODVVLŵFDGD�GH�DFRUGR�FRP�RV�PRGHORV�GH�FRPEXVW¯YHO��R�WHPD�
Modelos de Combustível.

Devido à inexistência de dados de cobertura de copas e tendo em conta a impossibilidade de produção dos 
mesmos no âmbito do projeto SAVE, assumiu-se um valor constante de 60%. Os temas de combustíveis de 
copas (ver Quadro 4.2) foram excluídos, tendo em conta o exposto para o tema Cobertura de Copas. 

2V�WHPDV�HODERUDGRV�IRUDP�LQFOX¯GRV�QD�FRQVWUX©¥R�GR�ŵFKHLUR�/&3��$�FRQVWUX©¥R�GR�ŵFKHLUR�/&3�FRQVWLWXL�
uma etapa inicial após a qual podemos iniciar a simulação do comportamento do fogo. 

'H�PRGR�D�VLPXODU�R�FRPSRUWDPHQWR�GR�IRJR��GHŵQLPRV�D�KXPLGDGH�LQLFLDO�GRV�FRPEXVW¯YHLV�LJXDO�SDUD�
todas as células e uma velocidade de vento de aproximadamente 32 quilómetros por hora a soprar nas 
encostas de baixo para cima. Selecionámos como output do comportamento do fogo a intensidade da 
frente13. O mapa de intensidade do fogo gerado pelo FlamMap�IRL�UHFODVVLŵFDGR�HP�FODVVHV�GH�LQWHQVLGDGH�
de acordo com o Quadro 4.3.

Temas Obrigatoriedade 

Elevação 

Sim 
Declive 
Exposição 
Modelos de Combustível 
Cobertura de Copas 
Altura das Copas 

Não Altura da Base das Copas 
Densidade de Massa de Copas 

 

13     
 $�LQWHQVLGDGH�GD�IUHQWH�GH�IRJR�IRL�GHƓQLGD�SRU�%\UDP��������FRPR�D�WD[D�GH�FDORU�JHUDGR�SHOR�FRPSULPHQWR�GD�IUHQWH�GH�IRJR��H[SUHVVR�HP�N:�P��
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Quadro 4.3  Classes de severidade do fogo com base na intensidade do fogo 
e comportamento do fogo nas classes

Fonte: Adaptado de Chatto e Tolhurst (2004)

O mapa obtido de acordo com Finney (2005) constitui um mapa de Hazard. Efetuando uma tradução literal 
do termo, um mapa de Hazard�FRUUHVSRQGHULD�D�XP�PDSD�GH�SHULJR��1R�HQWDQWR�)LQQH\��������GHŵQH�
Hazard� FRPR�œŵUH�EHKDYLRU�GLVWULEXWLRQ� IRU�D�JLYHQ�DUHDŔ��GHŵQL©¥R�TXH�Q¥R�VH�DGHTXD�DR�FRQFHLWR�GH�
SHULJR�SURSRVWR�SHOR�œ*XLD�PHWRGROµJLFR�SDUD�D�SURGX©¥R�GH�FDUWRJUDŵD�PXQLFLSDO�GH�ULVFR�H�SDUD�D�FULD©¥R�
GH�VLVWHPDV�GH�LQIRUPD©¥R�JHRJU£ŵFD��6,*��GH�EDVH�PXQLFLSDOŔ��-XOL¥R�et al., 2009), segundo o qual, perigo 
é sinónimo de “Processo (ou ação) natural, tecnológico ou misto suscetível de produzir perdas dos processos e 
ações naturais”. De acordo com o guia elaborado por Julião et al. (2009), Hazard enquadrar-se-ia melhor num 
FRQFHLWR�GH�6XVFHWLELOLGDGH��6���GHŵQLGR�FRPR��œD�SURSHQV¥R�SDUD�XPD�£UHD�VHU�DIHWDGD�SRU�XP�GHWHUPLQDGR�
perigo, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de predisposição para a ocorrência dos 
processos ou ações, não contemplando o seu período de retorno ou a probabilidade de ocorrência.”

Dado este guia metodológico ter a preocupação de uniformizar conceitos técnicos e de metodologias de 
LGHQWLŵFD©¥R�H�UHSUHVHQWD©¥R�FDUWRJU£ŵFD��IRL�HVWD�D�GHŵQL©¥R�DGRWDGD�

O mapa apresentado na Figura 4.16, representa as condições que determinado pixel apresenta para arder 
H�FRP�TXH�LQWHQVLGDGH��2�PDSD�LOXVWUD�D�VXVFHWLELOLGDGH�GR�WHUULWµULR�WHQGR�HP�FRQWD�D�WRSRJUDŵD�H�R�WLSR�
de combustível para um dado tipo de condições meteorológicas. 

Da análise da Figura 4.16 podemos observar que a maior parte do território do PNSE se encontra nas classes 
1 e 2 de severidade. A parte central do PNSE é a zona com maior suscetibilidade ao fogo, encontrando-se 
grande parte sob as classes 3 e 4 de suscetibilidade.

 

Classe de 
severidade do 

Fogo 

Intensidade 
do fogo (kW/m) 

Comportamento do fogo e consumo de combustível esperado 

0 0 Não ardido 

1 <500 Altura máxima da chama de 1,5 m. 
Sem fogo de copas  

2 500 - 3000 Altura máxima da chama de cerca de 6 m. 
Dissecação da copa moderada ou severa. 

3 3000 - 7000 

Altura máxima da chama de cerca de 15 m. 
Combustíveis dos estratos, arbustivo e folhada completamente 
consumidos. 
Dissecação completa da copa 

4 7000 Fogo de copas. 
Todos combustíveis incluindo as copas consumidos. 
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Figura 4.16 Mapa representativo da suscetibilidade do território do PNSE ao fogo

4.3.5 Regulação da erosão

O solo, devido às suas propriedades físicas e químicas e pela sua multifuncionalidade (fonte de matérias-
-primas, reserva de biodiversidade, meio de suporte para a produção de biomassa, regulador ambiental) é 
um dos recursos naturais mais importantes no suporte dos ecossistemas terrestres (Lastoria et al., 2008). 
1R�HQWDQWR��D�VXD�HVWUXWXUD�HVW£�VXMHLWD�D�FRQVWDQWHV�PRGLŵFD©·HV�SHORV�Y£ULRV�SURFHVVRV�QDWXUDLV��HQWUH�RV�
quais se destaca a erosão do solo14. 

$�D©¥R�DQWUµSLFD�WHP��WDPE«P��FRQWULEX¯GR�SDUD�DFHOHUD©¥R�GHVWH�SURFHVVR�QDWXUDO��DIHWDQGR�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�
o potencial de produtividade do solo (Fu et al., 2011). De facto, atualmente, a erosão do solo, com efeitos de 
ORQJD�GXUD©¥R�H�JHQHUDOL]DGRV��«�LGHQWLŵFDGD�FRPR�XP�GRV�IHQµPHQRV�FRP�HIHLWRV�PDLV�DGYHUVRV�SDUD�RV�
ecossistemas naturais (Pimentel e Kounang, 1998), com consequências ambientais, sociais e económicas 
PXLWR� VLJQLŵFDWLYDV�� 'HVWD� IRUPD�� FRP� LPSOLFD©·HV� GLUHWDV� QD� GHJUDGD©¥R� GRV� HFRVVLVWHPDV� QDWXUDLV��
VREUHWXGR�QRV�HFRVVLVWHPDV�DJU¯FRODV�H�ŶRUHVWDLV��DFHQWXDP�VH�RV�SUREOHPDV�DPELHQWDLV�FRPR�D�SHUGD�
de solos férteis, a poluição da água, o assoreamento dos cursos de água e reservatórios e a degradação e 
redução da produtividade global dos ecossistemas terrestres e aquáticos.

14     
 $�HURV¥R�GR�VROR�GHƓQH�VH�FRPR�XP�SURFHVVR�QDWXUDO�GH�GHVDJUHJD©¥R�H�UHPR©¥R�GH�SDUW¯FXODV�GR�VROR�RX�IUDJPHQWRV�GH�URFKD��SHOD�D©¥R�FRPELQDGD�GD�

........gravidade com a água, vento, gelo ou outros agentes erosivos (Fu et al., 2011).
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Com base no processo natural da erosão do solo é possível avaliar a disponibilidade do serviço de ecossistema 
regulação da erosão do solo. De facto, os ecossistemas naturais fornecem ao ser humano o serviço de 
ecossistema regulação da erosão (controle da erosão do solo e retenção de sedimentos) que garante a 
proteção do solo dos vários agentes erosivos (ação da água, vento, gelo, geada), sendo, portanto, um dos 
serviços de ecossistema mais importantes. Neste sentido, avaliar a erosão do solo como um SE é fundamental 
SDUD�HQWHQGHU�D�HŵFL¬QFLD�GD�UHVWDXUD©¥R�H�D�D©¥R�GR�HFRVVLVWHPD�QDWXUDO�QR�FRQWUROH�GD�HURV¥R�GR�VROR��)X�et 
al., 2011).

O PNSE é uma área muito fustigada pelos fenómenos de erosão. As características inerentes aos tipos de 
solo, aliada aos elevados declives presentes em algumas zonas (como é o caso do planalto central), assim 
como a ação antropogénica, direta ou indireta (os incêndios que assolam vastas áreas do parque são disso 
H[HPSOR���FRQWULEXHP�SDUD�DJUDYDU�D�HURV¥R��)LJXUD�������)LJXUD��������6REUH�RV�FRQGLFLRQDOLVPRV�LPSRVWRV�
pelos elevados declives em contexto agro-pastoris, veja-se por exemplo Santos (1992: 30).

Figura 4.17 Panorâmica onde se pode observar fenómenos de erosão devido à ação combinada 
GD�WRSRJUDŵD�FRP�D�DXV¬QFLD�GH�YHJHWD©¥R��9DOH�*ODFLDU�GH�/RULJD�

A aplicação da Equação Universal da Perda de Solo (EUPS) proposta por Wischmeier e Smith (1978), 
conjuntamente com a utilização de técnicas de geoprocessamento, tem sido um dos métodos mais utilizados na 
estimativa de perda de solo anual em diversas regiões do mundo (Spaeth et al���������(UGRJDQ�et al���������)X�et 
al., 2011). A EUPS é um modelo empírico que tem por base o tratamento parcelar de cada um dos parâmetros 
que intervêm no processo de erosão, do qual resulta a estimativa da perda de solo, ou seja, a perda de solo 
por unidade de área e por unidade de tempo (Wischmeier e Smith, 1978). A equação é representada pela 
expressão seguinte:

A=R×K×L×S×C×P
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em que: 

A [ton·ha-1· Ano-1@�FRUUHVSRQGH�¢�HVWLPDWLYD�GD�HURV¥R��

R [MJ·mm·ha-1·h-1·Ano-1@�IDWRU�GH�HURVLYLGDGH�GD�FKXYD�HVFRUU¬QFLD�

K [ton·ha·h·ha-1·MJ-1·MM-1@�IDWRU�GH�HURGLELOLGDGH�GR�VROR�

L e S�IDWRUHV�WRSRJU£ŵFRV��UHVSHWLYDPHQWH�R�IDWRU�L corresponde ao comprimento da vertente e o fator S 
corresSRQGH�¢�LQFOLQD©¥R�GD�YHUWHQWH���

C�IDWRU�GH�FREHUWXUD�GR�VROR�

P fator práticas de conservação do solo 

$�)LJXUD������ LGHQWLŵFD�RV�GDGRV�QHFHVV£ULRV�SDUD�FDOFXODU�D�(836��EHP�FRPR�RV�RXWSXWV�JHUDGRV����GH�
salientar que, no presente trabalho, optou-se por não considerar o fator P (práticas de conservação do solo), 
SRU�VHU�LQFRQVWDQWH�DR�ORQJR�GR�DQR�H��QHVWH�FDVR��GH�I£FLO�PRGLŵFD©¥R�

Figura 4.18 Esquema representativo dos dados usados para a construção do mapa de erosão do solo

Fonte: Adaptado de Lastoria et al., 2008

Nos pontos seguintes faz-se a descrição e aplicação individual de cada um dos fatores anteriormente 
LGHQWLŵFDGRV��WHQGR�HP�FRQWD�DV�RULHQWD©·HV�SURSRVWDV�SRU�/DVWRULD�et al. (2008), Wischmeier e Smith 
(1978) e as indicações de Pimenta (1998) para a determinação dos fatores K e C. Convém salientar que 
a modelação espacial de cada um dos fatores considerados na EUPS através do software ArcGis v.10 é 
determinante para a análise espacial do serviço de ecossistema de regulação da erosão fornecido pelo 
PNSE.
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FATOR EROSIVIDADE (R)

O fator erosividade (R) determina-se em função da intensidade da precipitação para um determinado local. 
O conceito de erosividade apresentado por Wischmeier e Smith (1978) descrevem a erosividade como 
sendo uma interação entre a energia cinética presente nas gotas de água da chuva e as partículas da 
superfície do solo. Estes autores propõem a utilização do Índice de erosividade (EI30) para determinar a 
capacidade de erosividade da chuva (de um evento de precipitação). O índice EI30 representa o produto da 
energia cinética total da chuva (Ec) pela intensidade máxima da chuva (I30) com base em um período de 30 
PLQXWRV�FRQW¯QXR�GH�FKXYD��1R�ŵQDO��5�SRGH�VHU�REWLGR�SHOD�VRPD�GH�WRGRV�RV�HYHQWRV�GH�SUHFLSLWD©¥R�GH�
XP�GDGR�DQR��1R�HQWDQWR��D�QHFHVVLGDGH�GH�GDGRV�PXLWR�HVSHF¯ŵFRV�OHYD�D�TXH��PXLWDV�YH]HV��R�F£OFXOR�GH�
R se torne demasiado complexo (Lastoria et al., 2008). 

Face a essa circunstância, Lastoria et al., (2008) propõem a utilização de métodos que se baseiam na precipitação 
anual P ou Fournier Índice (FI).

Nesta expressão, Pi é a precipitação mensal para i mês e P ou FI são, então, relacionadas com R de acordo com 
DV�IµUPXODV�VHJXLGDPHQWH�LGHQWLŵFDGDV��4XDGUR�������

De acordo com Lastoria et al. (2008), alguns estudos (veja-se por exemplo, Ferro e Porto,1999), sugerem 
que existe uma correlação linear entre P�H�),��H��GHVWD�IRUPD��Q¥R�K£�QHFHVVLGDGH�GH�FRPSOH[LŵFDU�R�F£OFXOR�
de FI. Por sua vez, diversos autores propuseram métodos diferentes de calcular R a partir de P ou FI (Quadro 
4.4). No entanto, cada método é otimizado para um determinado local, ou seja, não existe nenhuma garantia 
de que será adequado para ser aplicado noutra área/região com características distintas (Lastoria et al., 2008). 
Para contornar este problema, seguimos a abordagem metodológica proposta por Lastoria et al. (2008), 
considerando várias metodologias utilizadas até à data no cálculo de R. Após a determinação de R com base 
nas diferentes metodologias (Quadro 4.4), calculou-se a média para os diferentes valores obtidos, o que 
resultou no índice de erosividade.

Quadro 4.4  Cálculo do Fator R segundo vários autores

Fonte: Adaptado de Lastoria et al. (2008)

De forma a compreender melhor a variabilidade espacial e temporal da precipitação, recorreu-se aos 
dados registados tanto pelas estações meteorológicas instaladas na área do PNSE, como também na 

Arnoldus - linear (1980) R = (4,17 . F - 152) / 17,02 

Arnoldus - exponencial (1977) R = 0,302 � F 1,93 

Yu e Rosewell (1996) R = 3,82 � F 1,41 
Renard e Freimun - F (1994) R = 0,739 � F 1,847 
Renard e Freimun - P (1994) R = 0,0483 � P 1,61 
Lo et al., (1985) R = 38,46 + 3,48 . P 
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sua área envolvente. Os dados foram obtidos a partir do Sistema Nacional de Informação de Recursos 
Hídricos (SNIRH), tendo-se selecionado apenas as estações com a série de dados mais prolongada e contínua, 
obtendo-se um total de 29 estações. Assim, os dados de precipitação utilizados no cálculo deste fator são 
referentes às seguintes estações meteorológicas: Sátão, Queiriga, Mangualde, Penalva do Castelo, Fornos de 
Algodres, Celorico da Beira, Mourilhe, Mesquitela, Codeceiro, Sobral da Serra, Maçainhas, Pínzio, Almeidinha, 
Oliveira do Hospital, Seia, Paranhos da Beira, Gouveia, Lagoa Comprida, Valhelhas, Ramela, Bendada, Pega, 
Sobral de São Miguel, Covilhã, Alcaria, Caria, Capinha, Casteleiro e Barragem de Meimoa. Foram escolhidas, 
por um lado, devido à proximidade destas com a área de estudo e, por outro, por apresentarem séries de 
dados contínuos de 15 anos hidrológicos (1980-1995) comuns às 29 estações meteorológicas. 

Para modelação espacial do fator R recorreu-se à ferramenta Inverse Distance Weighted (IDW). O interpolador 
IDW implementa o conceito de auto-correlação espacial, ou seja, assume que, quanto mais próximo estiver um 
ponto da célula a ser estimada, mais semelhante será o valor dessa célula e desse ponto.

)$725�7232*5�),&2��/6�

2�IDWRU�WRSRJU£ŵFR��/6��UHVXOWD�GD�UHOD©¥R�HQWUH�R�FRPSULPHQWR�GD�YHUWHQWH��L) e o declive (S), correspondendo 
o seu produto ao quociente de perda de solo (Lastoria et al., 2008). Neste sentido, o fator L�«�GHŵQLGR�SRU�
FRPSDUD©¥R�FRP�D�SHUGD�GH�VROR�QXPD�SDUFHOD�FRP�������P�GH�FRPSULPHQWR�H�WUDGX]�D�LQŶX¬QFLD�GHVWH�
parâmetro na perda de solo (Lastoria et al����������4XDQWR�DR� FRPSULPHQWR�GR�GHFOLYH��HVWH�«�GHŵQLGR�
FRPR�D�GLVW¤QFLD�HQWUH�D�RULJHP�GR�HVFRDPHQWR�VXSHUŵFLDO�DW«�DR�ORFDO�RQGH�VH�LQLFLD�D�GHSRVL©¥R�RX�RQGH�
R�HVFRDPHQWR�ŶXL�SDUD�XP�FDQDO�GHŵQLGR��/DVWRULD�et al., 2008). Quanto ao fator S��HVWH�WUDGX]�D�LQŶX¬QFLD�
GR�GHFOLYH�QD�SHUGD�GH�VROR�H�«�GHŵQLGR�SRU�FRPSDUD©¥R�FRP�D�SHUGD�GH�VROR�QXPD�SDUFHOD�FRP�GHFOLYH�
de 9%. O fator de L e fator S�V¥R��JHUDOPHQWH��FRQVLGHUDGRV�HP�FRQMXQWR�H�GHVLJQDGRV�GH�IDWRU�WRSRJU£ŵFR�
(Lastoria et al., 2008). 

Para a modelação espacial deste fator (fator LS), de acordo com Lastoria et al., (2008), é comum ser utilizada a 
seguinte fórmula:

em que o comprimento do declive é calculado a partir da ferramenta�ŶRZ�DFFXPXODWLRQ (FA). Esta traduz o 
número de células acumuladas de montante para jusante de uma determinada área de contribuição, em que 
CS corresponde ao tamanho da célula e s ao declive das células.

De salientar que, no presente trabalho, o fator LS foi estimado a partir do Modelo Digital do Terreno (MDT) 
elaborado a partir de curvas de nível com equidistância de 10 m.

$SµV� D� HODERUD©¥R�GR�0'7��SDUD�R� F£OFXOR�GR�ŶX[R� DFXPXODGR� �)$�� UHFRUUHX�VH� ¢� H[WHQV¥R�ArcHydro do 
software ArcGIS. De salientar que, para o cálculo FA, foi previamente utilizada outra ferramenta do ArcHydro 
designada de ŶRZ�GLUHFWLRQ. A etapa que se seguiu ao cálculo do FA correspondeu à determinação de um 
valor normalmente designado de upper bound, isto, para não contabilizar o fundo dos vales (áreas de maior 
acumulação), que não têm relação com o comprimento das vertentes. Dos vários autores que salientam a 
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necessidade de determinar o valor upper bound, nenhum descreve pormenorizadamente o método que 
utilizou para alcançar esse valor. Face a esta limitação, optamos por considerar orientações de Lastoria et 
al. (2008), que propõem um limite superior a 160 metros de comprimento de vertente. Em seguida, para o 
cálculo do declive das vertentes, utilizou-se a ferramenta slope��3RU�ŵP��DSOLFRX�VH�D�IµUPXOD�DQWHULRUPHQWH�
indicada através da ferramenta Raster Calculator��TXH�IRL�DSOLFDGD�REWHQGR�VH�R�PDSD�GR�IDWRU�WRSRJU£ŵFR�/6�

)$725�'(�(52',%,/,'$'(��.�

Wischmeier e Smith (1978) concluíram que alguns solos são mais facilmente erodidos que outros, mesmo 
que todos os fatores do processo permaneçam constantes. Essa diferença deve-se às propriedades inerentes 
ao solo e é referida como a erodibilidade do solo, expressa pelo fator K��:LVFKPHLHU�H�6PLWK��������/DVWRULD�et 
al.���������1HVWH�VHQWLGR��R�IDWRU�GH�HURGLELOLGDGH�GR�VROR��.��WUDGX]�D�LQŶX¬QFLD�GDV�SURSULHGDGHV�GR�VROR�QD�
resistência à erosão durante os eventos chuvosos. 

É, ainda, importante referir que, de acordo com Wischmeier e Smith (1978), a determinação da erodibilidade do 
solo pressupõe o conhecimento das suas propriedades físico-químicas, mais precisamente, dos seguintes fatores: 
SHUFHQWDJHP�GH�HOHPHQWRV�JURVVHLURV��WHRU�HP�PDW«ULD�RUJ¤QLFD�GD�FDPDGD�VXSHUŵFLDO�H�JUDQXORPHWULD�GD�
WHUUD�ŵQD��:LVFKPHLHU�H�6PLWK��������/DVWRULD�et al., 2008).

Diferentes, por vezes mais simples, métodos de determinar o fator K têm sido desenvolvidos por vários 
autores (Lastoria et al., 2008). No presente trabalho, os valores da erodibilidade dos solos foram obtidos a 
partir da média aritmética dos valores propostos no trabalho apresentado pelo Ministério da Agricultura, 
Pescas e Floresta referente à “Elaboração da Carta de Solos e de Aptidão das Terras da Zona Interior Centro” (2004) 
D�SDUWLU�GD�FDUWD�GH�VRORV�¢�HVFDOD�����������'H�UHDO©DU�TXH��SDUD�RV�DŶRUDPHQWRV�URFKRVRV��FRQVLGHURX�VH�DV�
indicações de Pimenta (1998).

)$725�'(�&2%(5785$�'2�62/2��&�

O fator de cobertura do solo (C) representa o efeito do uso e ocupação do solo na taxa de erosão, baseando-se num 
conceito de desvio em relação a uma situação padrão (solo nu). Desta forma, este fator depende da cobertura a que 
o solo está sujeito. 

O referido fator (fator C) foi calculado de acordo com as indicações de Pimenta (1998) a partir das cartas de 
ocupação do solo do PNSE à escala 1:25000. De acordo com Pimenta (1998) os valores deste fator variam 
consoante a percentagem de área ocupada, devendo diminuir ou aumentar conforme esta cobertura seja 
maior ou menor, respetivamente. A autora atribui um valor elevado a áreas onde o solo está completamente 
desprotegido (por exemplo, as áreas ardidas com o valor 0,5). De salientar, ainda, que no presente trabalho 
KRXYH�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHFODVVLŵFDU�DV�FDWHJRULDV�LQGLFDGDV�QD�FDUWD�GH�RFXSD©¥R�GR�VROR�GH�DFRUGR�FRP�R�
VLVWHPD�GH�FODVVLŵFD©¥R�SURSRVWR�SRU�3LPHQWD���������

9HULŵFD�VH�TXH�DV�£UHDV�GH�PDLRU�VXVFHWLELOLGDGH�¢�HURV¥R�K¯GULFD��)LJXUD�������Ŏ�REWLGD�SHOD�FRPELQD©¥R�GRV�
fatores R, K LS e C�Ŏ�FRLQFLGHP�FRP�DV�£UHDV�GH�PDLRU�DOWLWXGH�GR�316(��R�TXH�WUDGX]�D�HOHYDGD�LQŶX¬QFLD�GD�
WRSRJUDŵD�QD�SHUGD�GH�VROR�SRU�HURV¥R�K¯GULFD��,QYHUVDPHQWH��DV�£UHDV�PDLV�SODQDV�GR�316(�DSUHVHQWDP�XPD�
suscetibilidade reduzida. 
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Figura 4.19 Mapa representativo da suscetibilidade dos solos do PNSE à erosão

4.3.6 Recreio e lazer

O turismo é reconhecido como um dos setores estratégicos para o desenvolvimento da região da Serra da 
Estrela, tendo por base ótimas condições para atividades de recreio e lazer, suportadas pela disponibilidade 
GDV�FRQGL©·HV�FOLP£WLFDV�H�SRU�XPD�GLYHUVLŵFDGD�H�¼QLFD�SDLVDJHP��3DUD�DO«P�GD�SURFXUD�QR�,QYHUQR��GHYLGR�¢V�
condições meteorológicas e beleza natural (em especial após as nevadas), o PNSE é procurado pelos visitantes 
no Verão, proporcionando uma diversidade de atividades de lazer. De facto, o PNSE oferece um conjunto de 
atividades de recreio e lazer nas quais se incluem a prática de desportos de montanha, caça e pesca desportiva, 
pistas de esqui alpino, de snowboard e um snowpark, acompanhadas por uma ampla oferta gastronómica e 
hoteleira. 

As atividades recreativas em áreas rurais são cada vez mais procuradas, ao mesmo tempo que algumas 
das atividades económicas tradicionais como a agricultura, pastorícia e outras indústrias, mergulham no 
declínio. No entanto, a manutenção das atividades económicas tradicionais ligadas à terra, responsáveis 
pelos serviços de aprovisionamento, são, em larga medida, o suporte das atividades de recreio e lazer, 
XPD�YH]�TXH�V¥R�HODV�TXH�GHŵQHP�R�FDU£FWHU�H�D�TXDOLGDGH�GD�SDLVDJHP�H�GRV�HVSD©RV�GH�UHFUHLR�QD�6HUUD��
As sinergias entre serviços culturais, designadamente o recreio e lazer, os serviços de aprovisionamento e 
regulação estão à vista. Basta pensar que o impacto dos incêndios na paisagem se repercute em perda de 
atratividade turística da região.

A recreação e lazer proporcionam muitos benefícios, tais como o exercício físico, experiências estéticas, 
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estimulação intelectual, inspiração e outras contribuições para o bem-estar físico e psicológico das pessoas, 
constituindo um meio privilegiado de promoção dos recursos existentes e de revitalização do tecido 
económico e social local (Figura 4.20).

)LJXUD������Praticantes de parapente em Linhares da Beira

Efetuado o levantamento de metodologias utilizadas para mapear o recreio, procurou-se uma que permitisse 
mapear este serviço para o PNSE tendo em vista a oferta e procura do serviço a uma escala local. Os indicadores 
utilizados para mapear a oferta deste serviço no PNSE foram os seguintes:

Ř� 1¼PHUR�GH�FDPDV�GH�HVWDEHOHFLPHQWRV�KRWHOHLURV��KRW«LV�H�FDVDV�GH�WXULVPR�UXUDO��REWLGRV�D�SDUWLU�
................ de dados disponibilizados pelo Turismo da Serra da Estrela.
Ř� 1¼PHUR�GH�XQLGDGHV�GH�UHVWDXUD©¥R��GDGRV�IRUQHFLGRV�SHORV�PXQLF¯SLRV�GR�316(��
Ř� 5HFXUVRV�K¯GULFRV�SDUD�XVR�EDOQHDU��,&1)�������
Ř� 'LVSRQLELOLGDGH�GH�]RQDV�GH�FD©D�H�SHVFD��LQFOXLQGR�VH�=RQDV�GH�&D©D�$VVRFLDWLYD��=&$���=RQDV�GH���
................Caça Municipal (ZCM), Zonas de Pesca Desportiva (ZPD) e Zonas de Pesca Reservada (ZPR) (obtida 
.................através de dados disponibilizados pelo ICNF).

A CAOP foi trabalhada no ArcMap® de forma a possibilitar a construção de um mapa com informação da oferta 
de estabelecimentos hoteleiros (hotéis e casas de turismo rural). Para esse feito, foi adicionado à tabela de 
atributos da CAOP um campo com a informação do número de camas por estabelecimento hoteleiro (referente 
às freguesias pertencentes ao PNSE). 

$�FDUWRJUDŵD�UHIHUHQWH�¢� UHVWDXUD©¥R� IRL�FRQVWUX¯GD�DWUDY«V�GR�PHVPR�P«WRGR��8WLOL]RX�VH��SDUD�R�HIHLWR��R�
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indicador estabelecimentos de restauração por freguesia no PNSE. Os dados recolhidos do número de 
restaurantes por freguesia foram fornecidos pelos seis municípios pertencentes ao PNSE. 

O mapeamento das zonas de caça e pesca desportiva foram construídos utilizando o mesmo procedimento 
metodológico. 

O potencial da procura de recreio foi mapeado através dos seguintes indicadores:

Ř� 1¼PHUR�GH�SUDWLFDQWHV�GH�FD©D�H�SHVFD�GHVSRUWLYD�SRU�DQR��GDGRV�REWLGRV�DWUDY«V�GR�Q¼PHUR�GH�
l...............licenças emitidas para época 2011-2012 disponibilizados pelo ICNF).
Ř� 1¼PHUR�P«GLR�GH�SUDWLFDQWHV�GH�HVTXL�H�snowboard por ano e para o período de inverno entre 
.............. 2011 e 2012 na Estância de Esqui Vodafone-Serra da Estrela (dados cedidos pela empresa 
...............concessionária, Turistrela).
Ř� 1¼PHUR�P«GLR�GH�SUDWLFDQWHV�GH�GHVSRUWRV�GH�PRQWDQKD�SRU�DQR��SDUD�R�DQR�GH�������GDGRV�
................cedidos pela empresa Adriventura).
Ř� $ŶX¬QFLD�GH�WU¤QVLWR�¢�7RUUH�SRU�GLD�H�SRWHQFLDO�DQXDO�HP������H�������GDGRV�GLVSRQLELOL]DGRV�SHOD�
................GNR da Covilhã).
Ř� 3DUWLFLSD©¥R�P«GLD�HP�workshops e percursos micológicos (dados fornecidos pela URZE e CISE). 

................Como já foi referido, para todos os indicadores mapeados foi usada a mesma base metodológica 

................variando apenas os dados por freguesia acrescentados à tabela de atributos.

OFERTA TURÍSTICA E DE RECREIO

Mapeou-se a oferta do serviço do recreio através dos indicadores supra mencionados. A Figura 4.21 apresenta o 
mapa obtido para o número de camas das unidades hoteleiras e casas de turismo rural existentes nas freguesias 
do PNSE.

Em geral, o PNSE apresenta uma oferta variada de alojamento de freguesia para freguesia. A maior oferta do 
número de camas regista-se na freguesia de São Pedro, sede do município de Celorico da Beira. De seguida, 
DV�IUHJXHVLDV�FRP�PDLV�RIHUWD�V¥R��*RXYHLD��6¥R�3HGUR���6DEXJXHLUR��6HLD�H�6¥R�5RP¥R�VHJXQGR�D�HVFDOD�
gradativa apresentada. Todas as restantes freguesias apresentam uma menor capacidade de alojamento. 
Uma parte das freguesias do PN não apresenta qualquer oferta hoteleira (representado pela cor branca na 
Figura 4.21), de que são exemplo, Alvoco da Serra, Valezim, Sameiro e Verdelhos.

Note-se, no entanto, que os dados referentes à capacidade de alojamento são atualizados pelo Turismo da 
Serra da Estrela mediante as licenças atribuídas pelos municípios às entidades hoteleiras e similares. Por essa 
razão poderá existir alguma subestimação do número efetivo de camas disponíveis nos estabelecimentos 
considerados. 

Relativamente à oferta de restauração, como podemos observar na Figura 4.22, nota-se que existem muitas 
IUHJXHVLDV�TXH�Q¥R�DSUHVHQWDP�TXDOTXHU�XQLGDGH�GH�UHVWDXUD©¥R��1XPD�SULPHLUD�DQ£OLVH��YHULŵFD�VH�TXH�DV�
freguesias com maior oferta de unidades de restauração são Seia e Celorico (São Pedro). Seguem-se a estas, as 
freguesias de Sabugueiro e Covilhã (São Martinho e Conceição). As restantes apresentam uma menor oferta, 
variável entre um a oito restaurantes por freguesia. Existe uma área considerável no PNSE sem qualquer unidade 
de restauração, ou para as quais não foi possível obter dados sobre a capacidade de oferta de restaurantes.
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Figura 4.21 Mapa do número de camas de estabelecimentos hoteleiros 
(hotéis e casas de turismo rural) por freguesia no PNSE

Figura 4.22 Mapa do número de unidades de restauração por freguesia no PNSE
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Um destino turístico equilibrado é aquele que possui os diversos tipos de oferta que garantem a satisfação 
dos visitantes. A caça e a pesca desportiva vêm alargar a oferta no PNSE, sendo mais uma atração da Serra, para 
além do seu impacto económico, contribuído com clientes para ocupar a oferta de alojamento e restauração.

As zonas de ordenamento cinegético dividem-se em Zonas de Caça Associativas (ZCA), Zonas de Caça Municipais 
(ZCM) e Zonas de Caça Turística (ZCT) (embora estas últimas não existam no PNSE). Estas zonas correspondem a 
uma determinada área, onde caçam, respetivamente, os caçadores associados (ZCA) e os caçadores que 
VH�FDQGLGDWDP�DWUDY«V�GH�LQVFUL©¥R�SU«YLD�HP�MRUQDGDV�GH�FD©D�GHŵQLGDV�QR�UHVSHWLYR�3ODQR�GH�([SORUD©¥R�
Cinegética (PAE) da ZCM, aprovado para a época venatória  (ICNF, 2013).

O levantamento das ZCA e ZCM na área do PNSE foi feito com base em dados do ICNF (Figura 4.23). Da 
observação da Figura 4.23 (A) depreende-se que as freguesias com maior área de ZCM são Videmonte, 
Valezim e Vale de Azares, sendo que Cortes do Meio, Sameiro, Linhares, entre outras, também apresentam 
uma área considerável. Relativamente às ZCA no PNSE (Figura 4.23-B), a freguesia que apresenta maior área 
em zona de caça associativa é Folgosinho. De um modo geral, nota-se que em quase todas as freguesias a área 
das zonas de caça associativa é superior à municipal.

Figura 4.23 Áreas de ocupação das zonas de caça municipais (A) e das zonas de caça associativas (B) 
por freguesia no PNSE

)RUDP��LJXDOPHQWH��LGHQWLŵFDGDV�DV�]RQDV�GH�SHVFD�GHVSRUWLYD�H�DV�]RQDV�GH�SHVFD�UHVHUYDGD�QR�316(�DWUDY«V�
da base de dados do ICNF. As Zonas de Pesca Reservada são sujeitas a um regulamento próprio, estabelecido 
por edital, nomeadamente, o número diário de pescadores, os períodos, os processos e meios de pesca, as 
dimensões mínimas, o número máximo de exemplares e os tipos de licenças especiais obrigatórias. As zonas 
GH�SHVFD�UHVHUYDGD�W¬P�FRPR�REMHWLYR�UDFLRQDOL]DU�GH�XPD�IRUPD�PDLV�HŵFD]�D�XWLOL]D©¥R�GH�UHFXUVRV�DTX¯FRODV��
só sendo permitida a pesca de carácter recreativo (ICNF, 2013). Por falta de informação, estas zonas não foram 
mapeadas.

As concessões de pesca desportiva são zonas de regulamento próprio onde só é permitida a pesca recreativa. 
São geridas por entidades concessionárias a quem o pedido do exclusivo de pesca é dirigido ao Ministério 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e apresentado junto do ICNF. Podem 
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requerer concessões de pesca os Clubes ou Associações de Pescadores legalmente constituídos cujo objeto 
da agremiação contemple o exercício da pesca ou atividades relacionadas com a gestão ou exploração dos 
recursos aquícolas.

As Zonas de pesca desportiva (ZPD) estão representadas na Figura 4.24.

Figura 4.24 Mapa representativo das ZPD no PNSE 

Os recursos hídricos existentes no PNSE (mapeados na Figura 4.2) são atrações turísticas para alguns 
YLVLWDQWHV��'HVWDFDP�VH�� WDPE«P��DV�SUDLDV�ŶXYLDLV�XWLOL]DGDV�SDUD�DWLYLGDGH�EDOQHDU�� FRPR�«�R�FDVR�GD�
SUDLD�ŶXYLDO�GH�/RULJD�

PROCURA DE RECREIO E LAZER

O recreio é, pela sua natureza, um dos principais vetores de desenvolvimento da Região Centro e, em 
particular, da Serra da Estrela. Pelos seus recursos naturais, valores ambientais e culturais apresenta um 
potencial de atração de visitantes. Trata-se de um imenso espaço natural, seminatural e humanizado com 
excelentes características para o recreio e para os desportos de montanha, dotado de paisagens únicas em 
termos nacionais e europeus (ICN, 2000). Por este facto, a procura de atividades de recreio e lazer tem elevada 
H[SUHVV¥R�QR�316(��$�TXDQWLŵFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�GRV�ŶX[RV�GH�SURFXUD�GR�VHUYL©R�GH�UHFUHLR�H�OD]HU�EDVHDUDP�VH�
nos indicadores selecionados, aos quais tivemos oportunidade de aludir no início desta secção (4.3.6).

A procura de atividades como o esqui e o snowboard, no Inverno, tem elevada expressão na Serra da Estrela. 
Este é o único lugar no país onde é possível praticar estas actividades em condições naturais. A beleza da 
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Serra, principalmente nos meses frios, quando a neve cobre os pontos mais elevados, é também um fator de 
atracão de turistas. Na Figura 4.25 mapeou-se o número médio de praticantes de esqui e snowboard no ano de 
2011, na principal pista da Serra da Estrela localizada na Torre (20450 utilizadores). Os dados foram fornecidos 
SHOD�HPSUHVD�FRQFHVVLRQ£ULD�GD�HVW¤QFLD�GH�HVTXL��7XULVWUHOD���)RUDP�WDPE«P�LGHQWLŵFDGRV�RXWURV�SRQWRV�GH�
atração turística na Figura 4.25, a título de comparação, como as atividades de montanha e rotas micológicas.

São várias as empresas de turismo de montanha na área do PNSE, dando mostras da crescente procura, 
pelos visitantes, de atividades como passeios pedestres, visitas turísticas a espaços naturais e unidades 
museológicas, orientação, escalada, BTT, entre outras. De modo a representar as atividades de montanha, 
utilizaram-se dados fornecidos por uma empresa de turismo de montanha (Adriventura), que oferece o 
leque de atividades supramencionadas. As atividades que registaram maior procura em 2011, de acordo 
com os dados disponibilizados por esta empresa, foram os passeios pedestres, as visitas guiadas a espaços 
naturais e a unidades museológicas. Uma percentagem dessa procura foi constituída por estrangeiros (17%), 
VHQGR�D�UHVWDQWH�SRU�SRUWXJXHVHV��1D�)LJXUD������PDSHRX�VH�R�ŶX[R�GHVWH�WLSR�GH�WXULVWDV��FRP�EDVH�QXP�
valor médio de 425 turistas por ano (usando dados da empresa em referência).

O turismo micológico é, também, uma realidade na Serra, sobretudo porque se encontra em expansão. 
Entidades como a URZE (Associação Florestal das Encostas da Serra) e o CISE (Centro de Interpretação 
da Serra da Estrela) realizam, anualmente, workshops, encontros e percursos micológicos. A Figura 4.25 
PRVWUD�R�ŶX[R�GHVWD�FDWHJRULD�GH�UHFUHLR�HP�������WHQGR�SRU�EDVH�R�Q¼PHUR�P«GLR�GH�SDUWLFLSDQWHV�HP�
cada encontro micológico. A participação média nos eventos promovidos pela URZE e pelo CISE é de, 
respetivamente, cerca de 100 e 25 pessoas.

Figura 4.25 Mapa de focos de atração/procura turística e número médio de 
praticantes das actividades para o ano 2011 
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7DO�FRPR�PRVWUD�D�)LJXUD�������HQWUH�HVWHV�ŶX[RV�GH�UHFUHLR�PDLV�HVSHF¯ŵFRV��R�HVTXL�H�R�snowboard são 
os mais relevantes, com um número médio (2011/2012) de 20450 praticantes. Seguem-se as atividades 
GH�PRQWDQKD��FRP�R�ŶX[R�GH�FHUFD�GH����� LQGLY¯GXRV��HP�������QR�FDVR�GD�HPSUHVD�$GULYHQWXUD��(VWH�
ŶX[R�HQFRQWUD�VH�FODUDPHQWH�VXEHVWLPDGR��SRLV��SDUD�DO«P�GH�KDYHU�RXWUDV�HPSUHVDV�ORFDLV�D�RSHUDU�QHVWH�
segmento, o PNSE é utilizado como espaço de atividade por empresas externas à Região. Destacam-se, 
WDPE«P��DR�Q¯YHO�GHVWH�ŶX[R�GH�YLVLWDQWHV��RV�SUDWLFDQWHV�GH�PRGDOLGDGHV�GHVSRUWLYDV�FRPR�D�%77��TXH�VH�
FRQFHQWUDP�QD�6HUUD�HP�HYHQWRV�GHVSRUWLYRV��+£�D�VRPDU�HVWHV�ŶX[RV�Q¥R�TXDQWLŵFDGRV�R�GRV�YLVLWDQWHV�H�
turistas que organizam as suas visitas e que realizam as suas atividades recreativas, como percursos pedestres, 
escalada, orientação, ou BTT sem recorrerem a empresas especializadas locais ou externas à Serra.

2XWUR�LQGLFDGRU�GH�ŶX[R�GH�UHFUHLR�XWLOL]DGR�IRL�R�Q¼PHUR�P«GLR�GH�YLVLWDQWHV�¢�7RUUH�HP�GLDV�GH�VLJQLŵFDWLYD�
TXDQWLGDGH�GH�QHYH��GLDV�¼WHLV�H�ŵQV�GH�VHPDQD���2�PDSHDPHQWR�GHVWH�ŶX[R�IRL�HIHWXDGR�FRP�EDVH�HP�
contagens do número de viaturas ligeiras e pesadas, com uma ocupação média de três pessoas e 50 por 
viatura, respetivamente, efetuadas em 2009 e 2010 pela GNR da Covilhã.

A Torre localiza-se no topo da Serra da Estrela, no limite das freguesias de Unhais da Serra (Covilhã), São 
Pedro (Manteigas), Loriga (Seia) e Alvoco da Serra (Seia), sendo, por isso, pertença de três municípios: 
Covilhã, Manteigas e Seia. É o símbolo do segundo ponto mais alto de Portugal, situado a 1993 metros15. 
Deste grande miradouro tem-se uma vista ampla da paisagem de vales encaixados numa zona de contacto 
entre xisto e granito, recortados por diversos cursos de água.

(P�GLDV�GH�VHPDQD�FRP�VLJQLŵFDWLYD�TXDQWLGDGH�GH�QHYH��YLVLWDUDP�D�7RUUH��HP�P«GLD������SHVVRDV�HP�
YLDWXUDV�OLJHLUDV�H�����SHVVRDV�HP�YLDWXUDV�SHVDGDV��FRPR�SRGHPRV�YHULŵFDU�QD�)LJXUD�������$���1RV�ŵQV-
�GH�VHPDQD�FRP�QHYH��R�ŶX[R�GH�YLVLWDQWHV�«�PXLWR�PDLV�VLJQLŵFDWLYR��FRP�XP�Q¼PHUR�P«GLR�GL£ULR�GH�
visitantes de cerca de 7000 pessoas (Figura 4.26-B).

Figura 4.26 Número médio de visitantes da Torre em dias de semana (A) 
H�HP�GLDV�GH�ŵP�GH�VHPDQD��%��FRP�VLJQLŵFDWLYD�TXDQWLGDGH�GH�QHYH
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A caça e a pesca desportiva vêm alargar as opções de quem se desloca à montanha mais alta de Portugal 
&RQWLQHQWDO��'H�PRGR�D�LGHQWLŵFDU�D�SURFXUD�SRU�HVWDV�DWLYLGDGHV��UHSUHVHQWRX�VH�HP�PDSDV�R�Q¼PHUR�GH�
licenças emitidas na época venatória de 2011/2012 (com base em dados disponibilizados pelo ICNF). Para 
a caça, só foi possível obter dados do número de licenças emitidas para as zonas de caça municipais (ZCM). 
Segundo o artigo 26º do decreto-lei número 2/2011, de 6 de Janeiro, as ZCM são criadas por despacho do 
PHPEUR�GR�*RYHUQR�FRP�D�WXWHOD�GD�DJULFXOWXUD�H�GR�GHVHQYROYLPHQWR�UXUDO��GHVSDFKR�HVWH�TXH�GHŵQH�DV�
condições da transferência de gestão. O exercício da caça nas ZCM está sujeito ao pagamento de taxas, cujo 
PRQWDQWH�P£[LPR�«�ŵ[DGR�SRU�SRUWDULD��$V�=&0�V¥R�FRQVWLWX¯GDV�SRU�SHU¯RGRV�GH�VHLV�DQRV��

As zonas de caça associativas (ZCA) podem emitir as licenças de caça, não sendo, por isso, possível obter os 
dados a partir do ICNF. Segundo o decreto-lei nº2/1011 de 6 de Janeiro, artigo 30º, as ZCA são concessionadas 
por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas da agricultura e do desenvolvimento rural a 
associações de caçadores com um mínimo de 20 associados. Note-se, ainda, que os caçadores, independente-
mente da região onde residem, podem ser associados ou licenciarem-se para caçar em qualquer zona do país, 
SHOR�TXH�R�Q¼PHUR�GH�OLFHQ©DV�DSUHVHQWD�DOJXPDV�OLPLWD©·HV�SDUD�PHGLU�R�ŶX[R�GH�DWLYLGDGH�FLQHJ«WLFD�GH�
uma dada região. 

Já para as ZCM, o ICNF disponibiliza os dados relativos ao número de licenças especiais de Jornadas de caça 
emitidas por zona na época venatória 2011/2012, entendíveis como número de licenças “diárias”, com início 
a 1 de junho de 2011 e com término a 31 de maio de 2012, sendo estas as jornadas de caça efetivamente 
contabilizadas em cada ZCM. Não foi possível obter o número total de licenças para todas as ZCM, apenas para 
DV�LGHQWLŵFDGDV�QD�)LJXUD�������&RPR�VH�SRGH�YHU�QHVVD�)LJXUD��DV�IUHJXHVLDV�FRP�PDLRU�Q¼PHUR�GH�OLFHQ©DV�
emitidas são Valhelhas, Fernão Joanes e Vale de Azares.

Figura 4.27 Número de licenças de jornadas de caça emitidas por zona 
na época venatória de 2011/2012 por freguesia no PNSE
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A pesca de carácter recreativo nas águas interiores, considerando a vertente lúdica e desportiva, é uma 
atividade de lazer com relativa importância em Portugal Continental e que tem vindo a angariar novos 
praticantes (Ferreira et al����������7DPE«P�QR�316(��D�SHVFD� UHFUHDWLYD�DŵJXUD�VH� FRPR�XPD�DWLYLGDGH�
UHFUHDWLYD�FRP�FRQVLGHU£YHO�H[SUHVV¥R��1R�HQWDQWR��Q¥R� IRL�SRVV¯YHO�REWHU�GDGRV�VXŵFLHQWHV�SDUD�R�VHX�
mapeamento.

Como foi evidenciado pela descrição e mapeamento da oferta e procura recreativa no PNSE (quando foi 
SRVV¯YHO�ID]¬�OR���FRQŵUPD�VH��GH�IDFWR��R�JUDQGH�SRWHQFLDO�WXU¯VWLFR�GHVWD�UHJL¥R��D�SDU�GD�JUDQGH�GLYHUVLGDGH�
de oferta de atividade de recreio e lazer ligadas à natureza e à paisagem. 

4.3.7 Mapeamento da provisão combinada das várias categorias de SE no PNSE

Com o intuito de analisar as relações a nível espacial entre os serviços de ecossistema delimitados para o caso 
do PNSE, optou-se pela representação dos SE num mapa multivariável. Para tal construíram-se três índices/
dimensões de forma a representar os SE mapeados. Estas três dimensões correspondem às três categorias 
dos SE mapeados (aprovisionamento, regulação e cultural). As dimensões referidas são constituídas pelos SE 
objeto de estudo, sendo que estes foram avaliados através dos indicadores presentes no Quadro 4.5.

Quadro 4.5  6HUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�TXH�FRQVWLWXHP�DV�WU¬V�GLPHQV·HV�
�DSURYLVLRQDPHQWR��UHJXOD©¥R�H�FXOWXUDO��H�RV�UHVSHWLYRV�LQGLFDGRUHV

Dimensões SE  Indicadores  

Aprovisionamento 

Leite  
Volume de leite existente por freguesia 
(l/freguesia)  

Madeira  
Volume de madeira existente por 
freguesia (m3/ freguesia) 

Regulação 

Fogo 
Intensidade da frente de fogo média por 
freguesia (kw/m/freguesia) 

Erosão  
Perda média de solo por freguesia 
(ton·ha-1· Ano-1) 

Cultural  Recreio  

Afluência de trânsito à  

Torre por dia (nº de indivíduos/ 
freguesia 

Área das zonas de caça por freguesia 
(ha/freguesia) 

Número de camas de estabelecimentos 
hoteleiros (nº/freguesia)  

Número de licenças de Jornadas de caça 
emitidas por freguesia (nº/freguesia) 

Número de unidades de restauração 
(nº/freguesia) 
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No Quadro 4.6 podemos observar os resultados obtidos para o SE aprovisionamento de leite no cálculo 
do índice de aprovisionamento. Como se vê no Quadro 4.6, as freguesias foram ordenadas por ordem 
FUHVFHQWH�GH�DFRUGR�FRP�YDORUHV�TXDQWLŵFDGRV�SDUD�R�6(��6XFHVVLYDPHQWH��QXPHURX�VH�DV�IUHJXHVLDV�D�
partir de 1 até 62. Após a ordenação, procedeu-se à conversão da ordenação numa escala de 0 a 100, em 
que 0 corresponde à freguesia com o nível mais baixo do SE e 100 ao mais alto. Procedeu-se, de igual forma, 
SDUD�R�6(�GH�DSURYLVLRQDPHQWR�GH�PDGHLUD��3RU�ŵP��VRPDUDP�VH�RV�YDORUHV�GRV�GRLV�6(�GH�DSURYLVLRQDPHQWR�
e ordenou-se por ordem crescente a soma resultante. A conversão da soma numa escala de 0-100 corresponde 
ao índice aprovisionamento.

Quadro 4.6  ([HPSOR�GRV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�SDUD�R�6(�DSURYLVLRQDPHQWR�GH�OHLWH�
no cálculo do índice de aprovisionamento 

Procedeu-se ao cálculo dos restantes índices, com exceção para o índice de regulação, em que a ordenação 
foi efetuada em ordem decrescente, correspondendo o valor mais baixo ao nível mais alto do SE e vice-versa. 

Associou-se o valor do índice calculado à respetiva freguesia, produzindo-se, assim, três mapas. A cada mapa 
foi associada uma escala gradativa de cores, correspondendo a cada freguesia um código de cor único, em 
que as cores mais escuras correspondem a valores do índice mais altos. À dimensão de aprovisionamento foi 
associada uma escala de tons verdes, à dimensão de regulação uma escala de tons vermelhos e à dimensão 
cultural uma escala de tons azuis. 

Posteriormente, com recurso a software de edição de imagem, conjugaram-se os três mapas num único 
através do método de mistura de cores designado de “multiplicação”. Neste método, os valores de cada 
pixel são multiplicados e o resultado dividido por 255, resultando em cores mais escuras, em que a cor 
PDLV�HVFXUD�GRV�WU¬V�¯QGLFHV�«�D�TXH�PDLV�LQŶXHQFLD�D�FRPSRVL©¥R�GD�FRU�ŵQDO��3RU�H[HPSOR��QR�FDVR�GH�XPD�
freguesia com um índice de aprovisionamento muito alto (verde mais escuro) e um índice de regulação e 
cultural baixo (vermelho e azul claro), o resultado será a obtenção de uma cor verde mais escura. Em caso 
de freguesias em que as três dimensões estejam equilibradas, obtêm-se cores que vão desde os cinzentos 
até ao preto. Como se observa na Figura 4.28 no caso da freguesia de Videmonte, os valores para os três 
índices são elevados, correspondendo a cores mais escuras nas respetivas escalas gradativas de azul, verde 
e vermelho. A sobreposição dos índices resulta, então, numa imagem de cor preta, sendo composta por 0 
% de vermelho, 4% de verde e 0% de azul. Apesar do valor do índice de aprovisionamento ser um pouco 
VXSHULRU�HVWH��Q¥R�«�VXŵFLHQWH�SDUD�VHU�SHUFHW¯YHO�QR�UHVXOWDGR�ŵQDO�

Freguesia 

Volume de leite existente 
por freguesia 

 (l/freguesia) 

Ordenação 

Volume de leite 
existente por freguesia 

(0-100) 

Manteigas (São Pedro) 1558 1 2 

Torrozelo 1577 2 3 

Mizarela 2650,5 3 5 

Faia 2838,6 4 6 

...
 

...
 

...
 

...
 

Mesquitela 292085,1 62 100 
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Figura 4.28 Representação esquemática da combinação dos três índices para a freguesia de Videmonte 

Na Figura 4.29 observa-se um maior nível dos serviços de aprovisionamento em freguesias do centro do PNSE, 
como é o caso de Manteigas (Santa Maria) e Folgosinho e nas freguesias de Verdelhos e Cortes do Meio, 
no extremo sul do Parque. Na parte nordeste é percetível o maior peso dos SE de regulação, algo que seria 
expectável, se tivermos em conta fatores como o declive do terreno (esta zona do PNSE é menos declivosa, 
GLŵFXOWDQGR�RV�SURFHVVRV�GH�HURV¥R�K¯GULFD�H��WDPE«P��GLPLQXLQGR�D�LQWHQVLGDGH�GD�IUHQWH�GD�FKDPD�HP�FDVR�
de incêndio). Em relação aos SE culturais, estes concentram-se mais na zona do planalto central, em freguesias 
como Manteigas (São Pedro), Unhais da Serra, Loriga e Alvoco da Serra, mas também, em freguesias como Fer-
não Joanes e Sameiro. Nota-se, ainda, algumas freguesias representadas por cores acastanhadas, que indicam 
um nível semelhante dos SE de aprovisionamento e regulação e um nível mais baixo dos SE culturais. São 
disso exemplo freguesias como Aldeias, Famalicão, São Paio e Cadafaz. É de realçar, ainda, algumas freguesias 
em que as três dimensões estão ao mesmo nível, caracterizadas pelos cinzentos e pretos, como Loriga, Seia, 
Alvoco da Serra e Valhelhas (ainda que, nestas, se note uma maior predominância da dimensão cultural) e nas 
freguesias de Videmonte, Vale de Azares, Celorico (São Pedro), Erada e Linhares.
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Figura 4.29 Mapa representativo da combinação da provisão dos SE de aprovisionamento, 
regulação e cultural, por freguesia no PNSE

2�PDSHDPHQWR�FRQMXQWR�GRV�Y£ULRV�6(�FRQVLGHUDGRV�DR�Q¯YHO�GD�TXDQWLŵFD©¥R�H�GHOLPLWD©¥R�QR�316(�HYLGHQFLDP�
DV�Y£ULDV�œ6HUUDVŔ�M£�FRQŵUPDGDV�SHOR�UHFRQKHFLPHQWR�GR�WHUUHQR��2�œPRVDLFR�GH�9LGHPRQWHŔ�RQGH�DV�FRQGL©·HV�
ecológicas mais favoráveis potenciam a provisão de serviços de regulação e facilitam a obtenção dos SE de 
aprovisionamento, a par dos culturais. Nos vales encravados do “planalto central” evidencia-se o potencial de 
aprovisionamento de madeira. A “aspereza da Torre” e sua envolvente no “planalto central” pobre em serviços 
de regulação e aprovisionamento, mas onde a neve atrai visitantes e turistas.

4.4 Valoração económica de serviços de ecossistema no PNSE

O menu de métodos de valoração económica de serviços de ecossistema introduzido na secção 3.3.3, permite 
LGHQWLŵFDU�DV�RS©·HV�PDLV�DGHTXDGDV�SDUD�FDGD�XPD�GDV�FDWHJRULDV�FRQWHPSODGDV�SHOD�GHOLPLWD©¥R�H�TXDQWLŵFD©¥R�
no caso do PNSE. 

4.4.1 Serviços de aprovisionamento

Os serviços de aprovisionamento com mercado (o leite e a madeira) podem ser valorados com base nos preços 
de mercado. Este potencial de valor económico é mostrado nas Figuras 4.30 e 4.31, mapeado por freguesia e 
com base na capacidade de aprovisionamento de cada um destes dois serviços, tal como foi apresentado na 
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secção anterior.

No caso do leite, distinguiram-se duas situações relativamente ao valor económico potencial deste serviço: (1) 
a sua venda direta pelo produtor a intermediários e a empresas transformadoras que compram o leite para 
D�SURGX©¥R�GH�TXHLMR������D�WUDQVIRUPD©¥R�GR�OHLWH�SHORV�SUµSULRV�SURGXWRUHV�HP�TXHLMR�FRP�FHUWLŵFD©¥R�GH�
denominação de origem protegida “Queijo da Serra da Estrela”. A situação mais comum no PNSE é a primeira. 
O atual enquadramento jurídico-legal é muito exigente no que respeita às unidades de produção de queijo (e 
GD�WUDQVIRUPD©¥R�GH�SURGXWRV�DJU¯FRODV�SDUD�D�DOLPHQWD©¥R�HP�JHUDO���GLŵFXOWDQGR��SRU�LVVR��D�FDSWXUD�GH�YDORU�
acrescentado pelo produtor resultante da transformação dos produtos. A produção de queijo artesanal feita 
pelos produtores, relativamente comum no passado, é agora muito limitada pelas exigências do quadro 
legislativo em vigor. Tal como é ilustrado pela Figura 4.30 é grande o potencial económico perdido pela 
Q¥R�WUDQVIRUPD©¥R�ORFDO�GR�OHLWH�QD�£UHD�GR�3DUTXH�RQGH�HVWH�VHUYL©R�«�PDLV�VLJQLŵFDWLYR��,VWR�LPSOLFD�
que a valorização deste serviço pode ser substancialmente melhorada através da adequação do quadro 
MXU¯GLFR�OHJDO�¢V�HVSHFLŵFLGDGHV�GD�SURGX©¥R�GH�SHTXHQD�HVFDOD��QRPHDGDPHQWH��GD�DUWHVDQDO��$W«�SRUTXH��
esta última, uma vez garantidos os requisitos de segurança alimentar, tem procura pelos consumidores, 
nomeadamente turistas, visitantes e a população local e regional.

$�LQIRUPD©¥R�VREUH�RV�SUH©RV��TXHU�GR�OHLWH�YHQGLGR�¢�SRUWD�GD�H[SORUD©¥R��TXHU�SDUD�R�TXHLMR�FRP�FHUWLŵFD©¥R�
“Serra da Estrela” vendido à porta da fábrica, foram obtidos junto de várias entidades locais e regionais ligadas 
ao setor.

)LJXUD������0DSD�GR�YDORU�HFRQµPLFR�SRWHQFLDO�QDV�VLWXD©·HV��$��YHQGD�GR�OHLWH�FUX��
�%��WUDQVIRUPD©¥R�GR�OHLWH�HP�TXHLMR�FRP�FHUWLŵFD©¥R�œ6HUUD�GD�(VWUHODŔ 

O valor económico da madeira foi, igualmente, determinado com base nos preços de mercado, considerando-se, 
neste caso, as duas situações extremas em termos da captura do valor deste serviço: (1) a venda da madeira 
�YROXPH�HP�P���UHVXOWDQWH�GH�FRUWHV�H[WUDRUGLQ£ULRV�DQWHV�GH�HVWD�HVWDU�SURQWD�SDUD�RV�FRUWHV�ŵQDLV������D�YHQGD�GH�
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PDGHLUD�UHVXOWDQWH�GH�FRUWHV�HIHWXDGRV�QR�ŵQDO�GR�FLFOR�GH�FUHVFLPHQWR�GR�VHUYL©R��$�SULPHLUD�VLWXD©¥R�WHQGH�D�VHU�
a mais observada no PNSE na sequência de danos sofridos pelas árvores fruto de incêndios, pragas e doenças, 
assim como de condições climatéricas adversas (e.g. frio excessivo, secas, ventos fortes).

Para determinar o valor da madeira em cada uma das situações (retratadas na Figura 4.31), utilizaram-se os 
preços da madeira vendida localmente em hasta pública pelo ICNF. Esta informação foi disponibilizada pelo 
ICNF.

Figura 4.31 Mapa do valor económico potencial nas situações: 
�$��PDGHLUD�YHQGLGD�HP�FRUWHV�H[WUDRUGLQ£ULRV���%��PDGHLUD�YHQGLGD�HP�FRUWH�ŵQDO

Também neste caso se constata que a captura do valor potencial deste serviço é muito limitada e poderia 
VHU�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�PHOKRUDGD��DVVHJXUDQGR�VH�D�UHJXODULGDGH�GRV�FLFORV�GH�SURGX©¥R�GD�PDGHLUD��2�
incentivo à oferta de serviços de regulação, como a resiliência ao fogo, a proteção do solo em relação à 
erosão e controlo biológico de pragas e doenças, traduzir-se-ia em ganhos ao nível da produtividade e 
SURGX©¥R�ŶRUHVWDLV��1RYDPHQWH�VH�HYLGHQFLDP�DV�LQWHUD©·HV�VLQ«UJLFDV�HQWUH�VHUYL©RV��QHVWH�FDVR��HQWUH�
serviços de aprovisionamento e de regulação e a vantagem da sua valorização conjunta.

4.4.2 O valor do recreio no PNSE

O valor do recreio foi estimado pelo método do Custo da viagem. Utilizaram-se dados recolhidos através 
de um inquérito realizado junto de uma amostra de 259 visitantes do PNSE em 2011. Este inquérito foi 
realizado ao longo do ano, de modo a poder obter-se informação sobre os diferentes tipos de turistas e 
VREUH�D�VXD�GLVSRVL©¥R�D�SDJDU�SHOD�RIHUWD�GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R�H�FXOWXUDLV�UHVXOWDQWHV�GD�UHTXDOLŵFD©¥R�
da paisagem de uma parte substancial das áreas ardidas do Parque 2011 (Madureira et al., 2013b). 

1R�SHUŵO�GRV�YLVLWDQWHV�HYLGHQFLD�VH�D�VXD�UHODWLYD�MXYHQWXGH��D�LGDGH�P«GLD�GRV�YLVLWDQWHV�«�GH����DQRV��H�
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o elevado grau de instrução (47% detém nível de educação superior). Além disso, 80% são ativos, dispondo 
de um rendimento superior ao da média da população nacional (cerca de 2000 euros mensais líquidos de 
impostos, considerando o rendimento médio mensal do respetivo agregado doméstico). Visitam o Parque, 
maioritariamente, em viatura própria (80% dos visitantes) e fazem, em média, menos de uma visita por 
ano à Serra da Estrela. Estas visitas são efetuadas, geralmente, em família, numa média de três pessoas por 
grupo (no caso de visitas em viatura própria). A estadia na Serra inclui, em média, uma dormida no local, 
distinguindo-se depois ao nível das atividades realizadas os visitantes de inverno que buscam a neve e os 
que visitam noutras alturas do ano à procura da paisagem, da natureza, do sossego. Os visitantes são, na sua 
maioria, residentes na área da Grande Lisboa e da região Centro. Estas duas áreas representam quase 70% na 
distribuição dos visitantes pelas várias regiões do País (ver Figura 4.32).

Figura 4.32 Área de residência dos visitantes e turistas inquiridos no PNSE em 2011

Há, todavia, diferenças assinaláveis na proveniência dos visitantes de “inverno” em relação aos outros 
visitantes. Os que não vêm pela neve, incluem uma maior percentagem do Norte, cerca de 26%, reduzindo-se 
o peso dos que residem na Grande Lisboa para 24%.

O questionário administrado no inquérito em referência incluiu uma pergunta sobre a freguesia de residência 
do visitante inquirido, o que permitiu calcular as distâncias percorridas (ida e volta) por cada visitante na sua 
visita ao PNSE. Estas distâncias foram medidas entre a freguesia de residência do inquirido e local onde a 
entrevista decorreu. Deste modo, foi possível aplicar o método do Custo da viagem para obter uma estimativa 
do valor do recreio no PNSE (para obter informação mais detalhada sobre este método, veja-se, por exemplo, 
:DUG�H�%HDO��������5LHUD�H�6LJQRUHOOR���������$�HVWLPD©¥R�GH�XPD�IXQ©¥R�GH�YLVLWDV��DVVXPLQGR�VH�XP�FXVWR�
GH������HXURV�SRU�NP�SHUFRUULGR��SHUPLWLX�REWHU�XPD�HVWLPDWLYD�SDUD�R�YDORU�GR�H[FHGHQWH�GR�FRQVXPLGRU��
por visita, de 161 euros, que corresponde a 54 euros por visitante, atendendo a que a ocupação média dos 
veículos é de três pessoas (Madureira et al., 2013c).

Este valor, de 54 euros por visita por ano, pôde ser agregado para a população dos visitantes, tomando-se 
por base as estimativas do número de visitantes da Torre em dias com neve. Estas estimativas foram obtidas 
pelo subagrupamento de Montanha da brigada GIPS da GNR através de contagens de tráfego e de veículos 
parqueados na área da Torre em dias com neve efetuadas nos anos de 2009 e 2010. Estas contagens apontam 
para um total de cerca de 20 mil visitantes por semana, em semanas em que há uma cobertura de neve que 
possibilita atividades de recreio e lazer, a que se somam cerca de 20 mil visitantes por dia em épocas festivas 
(Natal Ano Novo, Carnaval e Páscoa). Não foi possível obter uma média do número de semanas que reúnem 
estas condições. Trata-se de um valor de difícil obtenção devido à grande variabilidade das condições 
climatéricas de ano para ano. Assim, na construção da Figura 4.33, consideraram-se um total de 16 dias 
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IHVWLYRV�H�PDLV�VHLV�VHPDQDV�FRP�FREHUWXUD�GH�QHYH��DVVXPLQGR�VH�TXH��QR�UHVWR�GR�DQR��R�ŶX[R�GH�YLVLWDQWHV�
se reduz para 20%. Esta proporção é meramente indicativa e baseia-se no peso dos “turistas da neve” na 
amostra inquirida em 2011. 

O número de visitantes estimados com base nos pressupostos assumidos e cálculos efetuados é de cerca 
de 800 mil visitantes por ano. Esta estimativa, como facilmente se depreende a partir do modo como foi 
produzida, é apenas indicadora do número de visitantes do PNSE. Ela é, no entanto, fundamental para 
obter uma estimativa do benefício económico total resultante do recreio no PNSE. Assim, agregando-se o 
valor para estimativa do excedente do consumidor por visita, de 54 euros, para uma população de 800 mil 
visitantes por ano, obtém-se um benefício económico total de um pouco mais de 43 milhões de euros por 
DQR��$�FRQFHQWUD©¥R�GR�DŶX[R�GH�YLVLWDQWHV�¢�£UHD�GD�7RUUH�DPSOLD�R�WRWDO�GH�EHQHI¯FLRV�HFRQµPLFRV�QHVWD�
zona quando comparada com as restantes áreas do Parque (ver Figura 4.33). Estas áreas apresentam-se, 
WDPE«P��KHWHURJ«QHDV�QR�TXH�UHVSHLWD�¢�DWUD©¥R�GR�ŶX[R�GH�YLVLWDQWHV��FRQIRUPH�VH�YLX�TXDQGR�VH�PDSHRX�
RV�ŶX[RV�HVSHFLDLV�GH�UHFUHLR�QD�VHF©¥R�DQWHULRU��,QIHOL]PHQWH��RV�GDGRV�TXH�IRL�SRVV¯YHO�REWHU�QR�¤PELWR�GR�
SURMHWR�6$9(�Q¥R�HUDP�VXŵFLHQWHV�SDUD�VH�SURFHGHU�¢�GLVWULEXL©¥R�GLIHUHQFLDGD�GR�YDORU�SDUD�DO«P�GDV�GXDV�
grandes áreas consideradas.

Figura 4.33 Mapa do valor económico estimado para o recreio no PNSE

É importante salientar que esta estimativa do valor do recreio no PNSE não distingue o excedente do 
FRQVXPLGRU�SDUD�JUXSRV�HVSHF¯ŵFRV�GH�UHFUHLR��FRPR�RV�FD©DGRUHV��SHVFDGRUHV�GHVSRUWLYRV��SUDWLFDQWHV�GH�
GHVSRUWRV�UDGLFDLV�H�GH�DYHQWXUD��1¥R�LQFOXL��WDPE«P��ŶX[RV�HVSHFLDLV�GH�YLVLWDQWHV�DVVRFLDGRV�D�HYHQWRV�
desportivos, como provas de BTT, que têm vindo a ganhar expressão em anos recentes. É evidente a necessidade e 
D�LPSRUW¤QFLD�GH�VH�UHFROKHUHP�GDGRV�GH�IRUPD�VLVWHP£WLFD�VREUH�RV�GLYHUVRV�ŶX[RV�UHSUHVHQWDWLYRV�GH�YLVLWDQWHV�
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H�WXULVWDV�TXH�DŶXHP�DR�3DUTXH��7XGR�VXJHUH�TXH�RV�EHQHI¯FLRV�HFRQµPLFRV�Q¥R�FDSWXUDGRV�SHOR�PHUFDGR�
GR�VHUYL©R�UHFUHLR�VHMDP�EDVWDQWH�PDLV�VLJQLŵFDWLYRV��1RWH�VH�TXH�R�YDORU�HVWLPDGR�SDUD�R�UHFUHLR�QR�316(�
não engloba as despesas dos visitantes e turistas no PNSE, referindo-se, apenas, aos ganhos de bem-estar 
obtidos com o usufruto do recreio e lazer.

Notou-se, também, na preparação do referido inquérito, nos focus groups e no inquérito-piloto, bem como 
QR�GHFXUVR�GD� UHDOL]D©¥R�GDV�HQWUHYLVWDV��XP�GHVFRQWHQWDPHQWR�JHQHUDOL]DGR�GRV�YLVLWDQWHV�TXH�DŶXHP�¢�
Torre em dias com neve relativamente às condições deste local. Os turistas queixam-se, nomeadamente, da 
falta de zonas abrigadas de onde possam observar familiares, em particular as crianças e jovens, da ausência 
de indicação de trilhos para percorrer a área em segurança e do excesso de tráfego e poluição associados a 
esta zona “nobre” do Parque, a única no País onde é possível realizar atividades desportivas, de recreio e lazer 
UHODFLRQDGDV�FRP�D�QHYH��$�VLQJXODULGDGH�GHVWH�ORFDO�D�Q¯YHO�QDFLRQDO�H[SOLFD�R�JUDQGH�DŶX[R�GH�YLVLWDQWHV��
apesar do descontentamento de alguns relativamente às condições do local. Fica-se, pois, com a impressão 
TXH�HVWH�ŶX[R�WXU¯VWLFR�SRGHULD�DLQGD�FUHVFHU�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�FRP�R�DXPHQWR�GD�IUHTX¬QFLD�GDV�YLVLWDV�FDVR�
se tornasse mais acolhedora a área da Torre. 

������9DORU�GH�XP�DFU«VFLPR�QD�RIHUWD�GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R

1D�YDORUD©¥R�GRV�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R��UHVLOL¬QFLD�DR�IRJR�H�FRQWUROR�GD�HURV¥R��TXDQWLŵFDGRV�H�GHOLPLWDGRV�
na secção anterior com base nas proxies “controlo do regime do fogo” e “suscetibilidade à erosão”, optou-se 
pela aplicação dos métodos de preferências declaradas. Esta opção foi suscitada pelo trabalho efetuado 
previamente ao projeto SAVE, de obtenção de estimativas para os benefícios económicos de serviços 
HFROµJLFRV�H�GH�PDLV�TXDOLGDGH�QD�RIHUWD�GH�UHFUHLR��DVVRFLDGRV�D�XP�SURMHWR�GH�UHTXDOLŵFD©¥R�GDV�£UHDV�
DUGLGDV�GR�3DUTXH��(VWH�SURMHWR�GH�UHTXDOLŵFD©¥R�GH�ODUJD�HVFDOD��SURPRYLGR�SHOD�DVVRFLD©¥R�GH�SURGXWRUHV�
ŶRUHVWDLV�85=(��YLVD�UHFXSHUDU�D�SDLVDJHP�œPRVDLFRŔ��HQWUHFUX]DQGR�£UHDV�GH�SDVWDJHQV�H�HVSD©RV�ŶRUHVWDLV��
O seu objetivo primacial é devolver a resiliência ao fogo característica do agroecossistema agro-silvo-pastoril 
e da sua paisagem compartimentada. Isto, ao mesmo tempo que se promove a qualidade paisagística e a 
atratividade turística da área. 

$�ERQGDGH�GHVWH�SURMHWR�«� UHFRQKHFLGD�SRU� WRGRV��QR�HQWDQWR�� R� VHX�ŵQDQFLDPHQWR�«�GLŵFXOWDGR�SHOD�
VXD�EDL[D� UHQWDELOLGDGH�SRU�FRPSDUD©¥R�FRP�D�SODQWD©¥R�GH�ŶRUHVWD�HP�£UHDV�GH�PDLRU�SURGXWLYLGDGH�
ŶRUHVWDO��'HPRQVWUDU�RV�EHQHI¯FLRV�RFXOWDGRV�SHOR�PHUFDGR�DŵJXUD�VH�UHOHYDQWH��QHVWH�FDVR��SDUD�VH�SRGHU�
mostrar o valor real do projeto, que vai muito para além da produção de madeira e de outros serviços de 
aprovisionamento.

$�SULPHLUD�WDUHID�FRQVLVWLX�HP�LGHQWLŵFDU�EHQHI¯FLRV�H�EHQHŵFL£ULRV��(VWHV�¼OWLPRV�LQFOXHP�RV�SURSULHW£ULRV��D�
população local, as empresas que se autoabastecem de SE no Parque e a população em geral, sendo que esta 
última ultrapassa largamente as fronteiras do Parque. Este é, claramente, um fornecedor de externalidades 
WHUULWRULDLV�SRVLWLYDV��8P�GHVWHV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�V¥R�RV�YLVLWDQWHV�GR�316(��2XWUR�V¥R�RV�FRQVXPLGRUHV�
GH�£JXD�SRW£YHO�TXH�EHQHŵFLDP�LQGLUHWDPHQWH�GHVWH�VHUYL©R�TXDQGR�HOH�«�IRUQHFLGR�SHOD�EDFLD�KLGURJU£ŵFD�
alimentada pelo PNSE. Estão nestas circunstâncias a população urbana de Coimbra e grande parte da 
SRSXOD©¥R�GH�/LVERD��(3$/��������-DQVHQ�et al., 2013). Além disso, a população portuguesa em geral e a 
europeia experimentarão, também, ganhos de bem-estar com a disponibilização de serviços de ecossistema 
como a prevenção de incêndios, a conservação da paisagem cultural e a provisão de biodiversidade 
(Madureira et al., 2013d). 
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O acréscimo na provisão de serviços de regulação foi valorado através do método das Experiências de escolha 
(que faz parte do grupo dos métodos de preferências declaradas). Este método é implementado através de 
LQTX«ULWRV�¢V�SRSXOD©·HV�EHQHŵFL£ULDV�GRV�VHUYL©RV��(VWDV�V¥R�LQTXLULGDV�DWUDY«V�GH�HQWUHYLVWDV�SRU�TXHVWLRQ£ULR��
Nas entrevistas é solicitado aos inquiridos que escolham as suas alternativas preferidas para provisão dos serviços 
selecionados considerando o custo que teriam de suportar para as obter. Regra geral, cada inquirido faz uma 
série de escolhas, entre quatro a seis, escolhendo em cada uma destas ocasiões de escolha a sua alternativa 
SUHIHULGD�GH�HQWUH�XP�OHTXH�GH�GXDV�D�TXDWUR�DOWHUQDWLYDV��(VWDV�V¥R�GHŵQLGDV�FRPR�FRPELQD©·HV�GH�Y£ULRV�
atributos (neste caso, SE) oferecidos em diferentes níveis, incluindo o atributo preço, que apresenta 
igualmente uma gama de valores. A designação de “experiências de escolha” resulta, precisamente, do 
facto do método se materializar num “jogo” em que a pessoa entrevistada é induzida a comparar opções com 
mais ou menos oferta de determinados serviços a um certo preço (para obter informação mais detalhada sobre 
este método, veja-se, por exemplo, Bateman et al���������5LHUD�H�6LJQRUHOOR���������2�P«WRGR�GDV�([SHUL¬QFLDV�
de escolha tem um largo espectro de aplicação e observa-se em anos recentes a sua utilização para obter 
estimativas de valor dos SE (veja-se, por exemplo, Brey et al���������%DUNPDQQ�et al���������*OHQN��������
Mavsar et al���������6KR\DPD�et al., 2013).

2V�VHUYL©RV�D�YDORUDU�IRUDP�VHOHFLRQDGRV�SRU�UHIHU¬QFLD�DR�SURMHWR�GH�UHTXDOLŵFD©¥R�SDUFLDO�GD�SDLVDJHP�GDV�
£UHDV�DUGLGDV�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD��$�VHOH©¥R�ŵQDO�H�HVSHFLŵFD©¥R�GRV�VHUYL©RV�D�YDORUDU�IRUDP�GHŵQLGDV�SHORV�
EHQHŵFL£ULRV�HP focus groups, conforme reportado em 4.2. Procurou-se, igualmente, que a seleção dos 
VHUYL©RV�D�YDORUDU�IRVVH�UHOHYDQWH�GR�SRQWR�GH�YLVWD�GRV�SURPRWRUHV�GR�SURMHWR��SURSULHW£ULRV�DJURŶRUHVWDLV�
e técnicos, entre outros stakeholders. Estes últimos enfatizaram a contribuição do projeto ao nível da oferta 
GRV�VHUYL©RV�FRQWUROH�GD�HURV¥R��LQŵOWUD©¥R�H�SXULŵFD©¥R�GD�£JXD�GD�FKXYD��UHVLOL¬QFLD�DR�IRJR��TXDOLGDGH�
da paisagem, sequestro do carbono, preservação da biodiversidade e recreio. Isto, em acumulação com 
os serviços de aprovisionamento com mercado e produtos silvestres que serão determinantes para a 
sustentabilidade do projeto no médio-longo prazo.

Nos focus groups com visitantes do PNSE e residentes em áreas urbanas, os participantes destacaram, 
basicamente, os mesmos serviços, com a exceção dos produtos silvestres, que estas populações urbanas 
Q¥R�TXDOLŵFDUDP�FRPR�VHQGR�UHOHYDQWHV�SDUD�R�VHX�EHP�HVWDU��$GLFLRQDOPHQWH��HVWHV�LQGLY¯GXRV�FODVVLŵFDUDP�
FRPR�VHUYL©RV�PDLV�LPSRUWDQWHV�R�FRQWUROR�GD�HURV¥R�H�D�LQŵOWUD©¥R�H�SXULŵFD©¥R�GD�£JXD�GDV�FKXYDV��VHJXLGRV�
pela resiliência ao fogo. Os restantes serviços ecológicos, incluindo a contribuição para estabilidade climática 
e a biodiversidade foram colocados no mesmo patamar de importância, mas abaixo dos anteriores. O 
recreio foi ordenado como sendo menos importante comparativamente aos serviços ecológicos.

$� OLVWD�ŵQDO�GH� VHUYL©RV� FRQWHPSODGRV�SDUD�YDORUD©¥R� IRL�GHŵQLGD�GH� IRUPD�D� UHVSRQGHU�DRV� WU¬V�DVSHWRV�
VHJXLQWHV������D�VXD�UHOHY¤QFLD�SDUD�RV�EHQHŵFL£ULRV������D�HVSHFLŵFD©¥R�FODUD�H�FRPSUHHQV¯YHO�GD�YDULD©¥R�QR�
VHUYL©R������DV�LPSRVL©·HV�GR�P«WRGR��2V�GRLV�SULPHLURV�DVSHWRV�IRUDP�DFDXWHODGRV�SHOD�UHDOL]D©¥R�GRV focus 
groups. As restrições impostas pelo método prendem-se, sobretudo, com a necessidade de limitar o número 
de atributos a serem valorados. O facto de o valor marginal das variações no nível de provisão dos serviços ser 
obtido a partir das comparações que os indivíduos fazem entre o bem-estar que percecionam da provisão dos 
diferentes serviços (e respetiva quantidade) face ao preço que tem de pagar para obtê-los, obriga a limitar o 
Q¼PHUR�GH�VHUYL©RV�D�YDORUDU��2V�VHUYL©RV�VHOHFLRQDGRV�H�UHVSHWLYD�HVSHFLŵFD©¥R�V¥R�DSUHVHQWDGRV�QR�4XDGUR�
4.7 (cf. Madureira et al., 2013b).
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Quadro 4.7  6HUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�H�UHVSHWLYD�HVSHFLƓFD©¥R

Fonte: Adaptado de Madureira et al., 2013b

O Quadro 4.7 evidencia que o projeto foi proposto em dois níveis alternativos, com mais ou menos área 
ŶRUHVWDGD�H�FRP�RIHUWD�RX�Q¥R�GH�LQIUDHVWUXWXUDV�GH�UHFUHLR�H�OD]HU��'HVWDFD��WDPE«P��R�DWULEXWR�SUH©R��RX�
seja, o custo que os indivíduos teriam de considerar nas suas escolhas. A inclusão do custo é fundamental, 
pois é através dos trade-offs entre os atributos não-monetários e o preço que se recolhe a informação sobre 
a variação no bem-estar do indivíduo associada a diferentes quantidades de oferta do serviço.

$�YDORUD©¥R�GR�DFU«VFLPR�QD�SURYLV¥R�GRV�VHUYL©RV�VHOHFLRQDGRV�IRL�IHLWD�SRU�WU¬V�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��
����RV�YLVLWDQWHV�GR�316(������D�SRSXOD©¥R�UHVLGHQWH�HP�&RLPEUD�H�/LVERD��EHQHŵFL£ULD�LQGLUHWD�GRV�VHUYL©RV�
KLGUROµJLFRV�SURSRUFLRQDGRV�SHOD�EDFLD�KLGURJU£ŵFD�ODUJDPHQWH�DOLPHQWDGD�SHOD�£UHD�GD�6HUUD�GD�(VWUHOD��
(3) a população residente no Parque e área urbana envolvente.

O método das Experiências de escolha foi aplicado nos mesmos moldes a estas três populações, utilizando-se 
um questionário similar, variando apenas nas perguntas relativas à familiaridade e experiência dos inquiridos 
com a área do Parque.

O questionário era composto por quatro blocos de perguntas. O primeiro incluía perguntas sobre a familiaridade 
e utilização do Parque para atividades de recreio e lazer por parte do inquirido. O segundo bloco consistia 
QDV�H[SHUL¬QFLDV�GH�HVFROKD��1XP�WHUFHLUR�JUXSR� LQFOX¯UDP�VH�TXHVW·HV�SDUD�YHULŵFDU�D� LPSRUW¤QFLD�GRV�
diferentes atributos nas escolhas individuais e conhecer a opinião sobre uma série de questões atitudinais 

 

Sequestro  de  
Carbono 

 

As plantações de árvores pelo projeto permitem compensar as emissões de 
CO2 de uma cidade com 50.000 habitantes ou 100.000 habitantes (foram 
considerados no projeto duas opções em termos de extensão e área de 
pastagem e floresta). 

In f i l t ração  da  água 
da  chuva  

 

A cobertura do solo pela floresta no PNSE vai permitir uma maior 
infiltração da água da chuva e purificação da água pelas raízes, 
aumentando a qualidade das águas superficiais (exemplo de rios e lagoas) 
e águas subterrâneas (aquíferos). Além disso, como o solo está protegido, 
evita-se a erosão do solo pela água da chuva, que arrasta o solo para os 
cursos de água e albufeiras de barragens. 

Resi l iência  ao  Fogo 

 

O projeto combina um mosaico de bosques e pastagens muito mais 
resistente ao fogo em comparação ao coberto de matos, reduzindo o risco 
de incêndio, de alto para moderado ou baixo (dependendo da opção do 
projeto). 

In fraestrutura  de  
recre io  e  lazer  

O projeto proporciona mais áreas e infraestruturas de recreio e lazer, tais 
como trilhos, parques de merendas e melhorias nas áreas de atividade de 
neve (esqui e snowboard). 

Preço  

Para que seja possível implementar o projeto, todos os 
beneficiários/consumidores portugueses teriam de pagar uma ecotaxa que 
incidirá sobre a fatura da eletricidade (ou da água) durante um ano. O 
dinheiro desta ecotaxa será canalizado para um fundo, o fundo Salvar a 
Serra da Estrela, que será gerido por uma entidade independente e 
fiscalizado pelo Tribunal de Contas. 
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TXH�SHUPLWHP�LGHQWLŵFDU�UHVSRVWDV�GH�SURWHVWR16 e outras atitudes relevantes em relação ao projeto, seus 
DWULEXWRV�H�SDJDPHQWR��2�¼OWLPR�FRQMXQWR�HUD�FRQVWLWX¯GR�SHODV�SHUJXQWDV�UHODWLYDV�DR�SHUŵO�VRFLRHFRQµPLFR�
do inquirido e do seu agregado doméstico. 

As experiências de escolha apresentadas aos inquiridos incluíram cinco atributos: quatro serviços de ecossis-
tema e o preço (estes cinco atributos são apresentados no Quadro 4.8).

Quadro 4.8  Atributos e respetivos níveis de oferta

* Reporta a alternativa sem projeto

Fonte: Adaptado de Madureira et al., 2013b

$V�DOWHUQDWLYDV�GH�HVFROKD��DSUHVHQWDGDV�DRV�EHQHŵFL£ULRV�GRV�VHUYL©RV�QRV�LQTX«ULWRV�SDUD�LPSOHPHQWD©¥R�GR�
P«WRGR�IRUDP�GHŵQLGDV�FRP�EDVH�QRV�FLQFR�DWULEXWRV�H�UHVSHWLYRV�Q¯YHLV��GHVFULWRV�QR�4XDGUR�����

O veículo de pagamento usado, uma ecotaxa sobre a conta da eletricidade ou da água, assim como os 
respetivos valores, foram selecionados com base na informação recolhida nos focus groups e em inqué-
ULWRV�SLORWR�UHDOL]DGRV�MXQWR�GDV�SRSXOD©·HV�EHQHŵFL£ULDV��0DGXUHLUD�et al., 2013b).

Nas entrevistas foi pedido aos inquiridos para escolherem a sua alternativa preferida de um leque de três 
alternativas, sendo uma destas sempre a situação sem projeto, com custo zero para o indivíduo. A Figura 4.34 
mostra um exemplo de um destes cabazes de escolha, comummente designado por “cartão de escolha”, com 
três alternativas.

16     
 As  respostas de protesto correspondem a escolhas sistemáticas da alternativa sem projeto (ou status quo), motivadas por razões que incluem a rejeição 

........relativamente ao veículo de pagamento (e.g. inquirido recusa pagar mais impostos), o facto de acharem pouco realista o projeto ou a política propostos, 

........RX�D�GHVFRQƓDQ©D�UHODWLYDPHQWH�¢�FRQFUHWL]D©¥R�GD�YDULD©¥R�SURSRVWD�SHOR�SURMHWR�RX�SRO¯WLFD�

 

Atr ibutos  Níveis  

Risco de Incêndio Baixo, moderado, elevado* 

Infiltração da água da chuva no solo 35%; 25%; <10% de infiltração* 

Sequestro CO2 
Equivalente à emissão de uma cidade de 100.000 ou 50.000 

habitantes; Zero* 

Infraestruturas de recreio e lazer Sim; Não* 

Preço 0,5; 1,5; 2,5 � mês/agregado doméstico; 0* 
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Figura 4.34 Exemplo de um cartão de escolha

Fonte: Adaptado de Madureira et al., 2013b

Adicionalmente, no caso dos visitantes, cada inquirido efetuou quatro escolhas e, nas restantes populações 
GH�EHQHŵFL£ULRV��HVFROKHUDP�VH�FLQFR��$�GLIHUHQ©D�WHYH�TXH�YHU�FRP�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHGX]LU�D�GXUD©¥R�GDV�
entrevistas aos visitantes por força da condição de terem sido efetuadas in situ no PNSE e ao ar livre, ao invés 
das entrevistas com os restantes grupos, estas, realizadas nos domicílios. 

Os questionários aos visitantes foram realizados através de entrevistas presenciais por entrevistadores 
experientes. A recolha foi realizada durante o Inverno, Primavera e Verão de 2011. Foram escolhidos, 
aleatoriamente, locais turísticos e pontos de referência para a realização do questionário. Do mesmo 
modo, aleatório, se procedeu à seleção dos entrevistados. A taxa de resposta foi alta, por volta de 80%, 
tendo-se realizado 259 entrevistas válidas17. 

Os questionários à população urbana e local também foram realizados presencialmente e ministrados por 
uma empresa experiente em estudos de mercado e administração de inquéritos18. Nestes dois casos foram 
VHOHFLRQDGDV�DPRVWUDV�HVWUDWLŵFDGDV��VHQGR�D�DGPLQLVWUD©¥R�GRV�TXHVWLRQ£ULRV�DOHDWµULD�H�IHLWD�FRP�EDVH�QR�
método de random-route19, aplicado em várias freguesias do perímetro urbano de Coimbra e nas principais 
freguesias urbanas dos concelhos de Seia, Covilhã e Gouveia, no PNSE. 

17     
 Foi a partir deste inquérito que se obteve informação para aplicar o método do Custo da viagem, tal como foi reportado em 4.4.2.

18     
   A empresa GEMEO (Gabinete de Estudos de Mercado e Opinião) associada ao IPAM – The Marketing School.

19     
 O método de random-route�FRQVLVWH�HP�GHƓQLU�Y£ULRV�SRQWRV�GH�SDUWLGD�SDUD�RV�Y£ULRV�HQWUHYLVWDGRUHV�H�GHSRLV�FDGD�XP�VHJXH�XP�LWLQHU£ULR�HP�TXH�

..........DOWHUQD��SRU�H[HPSOR��HQWUH�UXDV�¢�HVTXHUGD�H�¢�GLUHLWD��VHOHFLRQDQGR�RV�LQTXLULGRV�SHOR�Q¼PHUR�GH�SRUWD��HP�LQWHUYDORV�SU«�GHƓQLGRV��SRU�H[HPSOR�

..........de três em três, dependendo do número de entrevistas que se pretende obter e da densidade de residências. Para prédios e outros tipos de habitações 

..........V¥R�WDPE«P�GHƓQLGDV�UHJUDV�SDUD�VHOH©¥R�GR�DQGDU��RX�DQGDUHV��H�GDV�SRUWDV�D�VHOHFLRQDU�HP�FDGD�DQGDU�
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Obtiveram-se 400 entrevistas válidas para a população de Coimbra no período de Abril-Maio de 2013 e outras 
400 para a população residente no PNSE e área urbana envolvente em Setembro de 2013.

1R�TXH�VH�UHIHUH�DR�SHUŵO�VRFLRHFRQµPLFR�GRV�WU¬V�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��VDOLHQWDP�VH�RV�VHJXLQWHV�DVSHWRV��

Ř� 2V�YLVLWDQWHV�V¥R�RV�PDLV�MRYHQV��FRP�XPD�LGDGH�P«GLD�GH����DQRV��VHJXLGRV�GRV�UHVLGHQWHV�GH�
................&RLPEUD��FRP�XPD�LGDGH�P«GLD�GH����H��SRU�ŵP��RV�PDLV�YHOKRV�V¥R�RV�UHVLGHQWHV�QR�316(�H�£UHD�
................urbana envolvente, com uma idade média de 50 anos. 
Ř� $�GLVWULEXL©¥R�SRU�J«QHUR�IHPLQLQR�H�PDVFXOLQR�«�HTXLWDWLYD�QDV�Y£ULDV�DPRVWUDV��VHQGR�OLJHLUDPHQWH�
.................superior o peso dos visitantes do sexo masculino (53%) e das mulheres na população urbana de 
................Coimbra (54%).
Ř� 2�UHQGLPHQWR�O¯TXLGR�PHQVDO�GR�DJUHJDGR�IDPLOLDU�GRV�YLVLWDQWHV�«��HP�P«GLD��VXSHULRU�DR�GRV�
...............UHVWDQWHV��FRP�XP�YDORU�P«GLR�GD�RUGHP�GRV������HXURV��D�SRSXOD©¥R�XUEDQD�GH�&RLPEUD�DSUHVHQWD�
..................um rendimento médio inferior ao dos visitantes, cerca de 1500 euros, ao passo que a população local é 
................a que usufrui de um rendimento médio mais baixo (apenas 600 euros)20.
Ř� 2V�YLVLWDQWHV�H�RV�UHVLGHQWHV�GH�&RLPEUD�V¥R�RV�JUXSRV�TXH�DSUHVHQWDP�PDLRU�Q¯YHO�GH�LQVWUX©¥R��
................sendo 45% detentores de graus de ensino superior, embora, no nível de instrução médio, haja 
...............PHQRV�SHVVRDV�SRU�FRPSDUD©¥R�FRP�RV�YLVLWDQWHV�� M£�D�SRSXOD©¥R� ORFDO� LQTXLULGD�«�D�PHQRV�
...............instruída: apenas 19% dos inquiridos completou grau de ensino superior e 50% apenas possui 
...............o ensino básico.

2�SHUŵO�VRFLRHFRQµPLFR�GRV�LQTXLULGRV�LQŶXHQFLD�D�VXD�GLVSRVL©¥R�D�SDJDU��RX�VHMD��R�YDORU�PDUJLQDO�GRV�
diferentes serviços de ecossistema. Estes valores são obtidos a partir de modelos estatísticos que podem ser 
consultados em Madureira et al. (2013b). 

No caso dos visitantes, o valor marginal atribuído ao serviço resiliência ao fogo diminui com a idade dos 
indivíduos, ao passo que o valor marginal atribuído ao sequestro de carbono aumenta com o rendimento. 
Os visitantes que procuram atividades na neve valoram mais o aumento da qualidade do recreio. Por outro 
lado, a frequência de visitas aumenta o valor atribuído ao serviço resiliência ao fogo. É, também, interessante 
notar que, no caso dos visitantes, se observa uma interação negativa entre o sequestro de carbono e a redução 
do risco de incêndio, sugerindo que os entrevistados estiveram atentos aos trade-offs entre serviços e que 
são capazes de expressá-lo nas suas escolhas (Madureira et al., 2013b).

Na população de Coimbra, a frequência de visitas, ou seja, o uso do Parque para recreio, também tem um 
efeito positivo no valor marginal da oferta de infraestruturas para aumentar a qualidade do recreio nas áreas 
UHTXDOLŵFDGDV��3RU�RXWUR�ODGR��QHVWH�FDVR��RV�LQGLY¯GXRV�PDLV�YHOKRV�YDORUDP�PHQRV�R�VHTXHVWUR�GR�FDUERQR�
e o aumento da qualidade do recreio. Já os indivíduos mais instruídos valoram mais o sequestro de carbono 
comparativamente aos restantes. 

1R�FDVR�GD�SRSXOD©¥R�UHVLGHQWH�QR�3DUTXH�H�£UHD�XUEDQD�HQYROYHQWH��REVHUYD�VH�TXH�D�LGDGH�LQŶXHQFLD�
QHJDWLYDPHQWH�R�YDORU�DWULEX¯GR�DR�VHTXHVWUR�GH�FDUERQR��¢�UHVLOL¬QFLD�DR�IRJR�H�¢�LQŵOWUD©¥R�GD�£JXD�GD�
chuva (e, consequente, efeito na qualidade da água). Os indivíduos com nível de instrução mais elevado 
atribuem maior valor ao serviço de resiliência ao fogo. Por outro lado, a localização externa ao Parque 

20     
 Note-se, no entanto, que a taxa de não respostas à pergunta relativa ao rendimento é muito elevada no caso das populações inquiridas no domicílio, pelo que 

..........DSHQDV�QR�FDVR�GRV�YLVLWDQWHV�RV�YDORUHV�REWLGRV�VH�DƓJXUDP�UHSUHVHQWDWLYRV�GD�DPRVWUD�LQTXLULGD��$�WD[D�GH�Q¥R�UHVSRVWD�¢�SHUJXQWD�UHODWLYD�DR�UHQGLPHQWR�

.........do agregado familiar é muito inferior no inquérito dos visitantes em relação à população urbana e local, 13%, 55% e 46%, respetivamente.
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LQŶXHQFLD�QHJDWLYDPHQWH�R�YDORU�DWULEX¯GR�¢�PHOKRULD�GD�RIHUWD�GH�UHFUHLR�H�¢�LQŵOWUD©¥R�GD�£JXD��TXDOLGDGH�
da água). O facto de a população urbana da área envolvente inquirida residir na Covilhã, onde se registam 
problemas no abastecimento de água em anos de seca, poderá explicar a sua rejeição em pagar por este 
serviço.

O Quadro 4.9 apresenta as estimativas obtidas para o valor marginal atribuído ao acréscimo no nível de 
SURYLV¥R�GRV� Y£ULRV� VHUYL©RV�� EHP� FRPR� UHVSHWLYRV� LQWHUYDORV�GH� FRQŵDQ©D�� REWLGDV�SDUD� RV� WU¬V� JUXSRV�
GH�EHQHŵFL£ULRV��HVWDV�HVWLPDWLYDV�IRUDP�REWLGDV�D�SDUWLU�GRV�PRGHORV�HVWDW¯VWLFRV�TXH�LQFOXHP�LQWHUD©·HV�
entre os atributos e as variáveis socioeconómicas, apresentados em Madureira et al., 2013b). Reportam a 
disposição a pagar em euros por agregado doméstico.

Quadro 4.9  Estimativas do valor marginal da variação no nível de oferta dos SE

O Quadro 4.9 mostra os valores obtidos para a disposição a pagar, por agregado doméstico, durante um ano 
SDUD�DVVHJXUDU�D�REWHQ©¥R�GH�XP�DFU«VFLPR�QD�RIHUWD�GRV�6(�VHOHFLRQDGRV�SRU�YLD�GD�FRQWULEXL©¥R�ŵQDQFHLUD�
GRV�LQTXLULGRV�SDUD�R�SURMHWR�GH�UHTXDOLŵFD©¥R�SDUFLDO�GDV�£UHDV�DUGLGDV�GR�316(��(VWHV��HYLGHQFLDP�XPD�
maior disposição a pagar por parte dos visitantes pelo aumento na quantidade dos três serviços ecológi-
cos (ou serviços de regulação) e na qualidade do recreio (serviço cultural). O facto de usufruírem do PNSE 
para recreio e lazer explica, pelo menos em parte, a sua maior disposição a pagar. Por outro lado, o seu 
SHUŵO�VRFLRHFRQµPLFR��GHVLJQDGDPHQWH�R�PDLRU�Q¯YHO�GH�UHQGLPHQWR�H�LQVWUX©¥R�GHYHU¥R�WHU�FRQWULEX¯GR��
WDPE«P��SDUD�D�VXD�'$3�PDLV�HOHYDGD�SRU�FRPSDUD©¥R�FRP�RV�RXWURV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��7HUHP�VLGR�
entrevistados in situ�SRGHU£�WHU�LQŶXHQFLDGR�WDPE«P�D�VXD�'$3�

-£�QR�FDVR�GDV�RXWUDV�GXDV�SRSXOD©·HV�GH�EHQHŵFL£ULRV��REVHUYD�VH�TXH�D�SRSXOD©¥R� ORFDO�YDORUD�PDLV�HP�
termos comparativos a prevenção dos incêndios, ao passo que os residentes de Coimbra atribuem um valor 
maior à melhoria da qualidade do recreio e ao aumento do sequestro do carbono. Recorde-se que, entre os 
residentes urbanos de Coimbra, os que visitam o PNSE com mais frequência valoram mais o acréscimo na 
qualidade do recreio comparativamente aos que visitam menos (ou não visitam).

2�DFU«VFLPR�QR�VHUYL©R�GH�TXDOLGDGH�GD�£JXD�SRU�YLD�GR�DXPHQWR�GD�LQŵOWUD©¥R�GD�£JXD�GD�FKXYD�DVVRFLDGR�DR�

1 

 

 

  
Visitantes Popul. Coimbra Popul. PNSE e 

envolvente urbana 

Atributos Valor Marginal  
(anual) 

Valor Marginal  
(anual) 

Valor Marginal  
(anual) 

Sequestro de carbono 
2,5 � 0,5 � 0,02 � 

[3,3; 1,7] [0,6; 3,2] [0,08; -0,05] 

Infiltração da água 
das chuvas 

0,5 � 0,1� -0,3 � 

[1,1; -0,2] [0,2; -0,1] [-0,1; -0,5] 

Redução do risco de 
incêndio 

88,9 � 3,8 � 7,2 � 

[114,6; 63,2] [7,1; 0,5] [10,3;4,0] 

Infraestruturas de 
recreio e lazer 

11,4 � 9,1� 5,0 � 

[18,2; 4,6] [11,7; 6,4] [7,4; 2,7] 
Os valores incluídos nos parêntesis retos são os intervalos de confiança para as estimativas 
pontuais da DAP marginal para um nível de 95% de confiança. 
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FREHUWR�YHJHWDO�SURSRUFLRQDGR�SHOR�SURMHWR�GH�UHTXDOLŵFD©¥R��DSUHVHQWD�HP�WRGRV�RV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�
um valor baixo relativamente aos outros SE. No caso dos residentes no PN e área urbana envolvente, o valor 
PDUJLQDO�VXUJH�FRP�VLQDO�QHJDWLYR��HPERUD�R�FRHŵFLHQWH�SDUD�HVWH�DWULEXWR�VHMD�SRVLWLYR�QR�UHVSHWLYR�PRGHOR�
HVWDW¯VWLFR��(P�P«GLD��D�'$3�PDUJLQDO�QD�DPRVWUD�«�QHJDWLYD�SRU�LQŶX¬QFLD�GDV�LQWHUD©·HV�QHJDWLYDV�GHVWH�
atributo com a idade dos inquiridos e a sua residência na Covilhã. Estes subgrupos são predominantes na 
população e, consequentemente, na amostra. Avançou-se já anteriormente uma provável explicação para a 
“rejeição” da população residente na Covilhã em pagar por este serviço. 

$�HVSHFLŵFD©¥R�GR�VHUYL©R�œTXDOLGDGH�GD�£JXDŔ�FRPR�VHUYL©R�LQWHUP«GLR�œLQŵOWUD©¥R�GD�£JXD�H�SXULŵFD©¥RŔ��
embora se tenha comunicado aos inquiridos os benefícios daí resultantes, poderá tê-los levado a desvalorizar 
HVWH�6(�FRPSDUDWLYDPHQWH�DRV�RXWURV�TXH�IRUDP�HVSHFLŵFDGRV�FRPR�VHUYL©R�ŵQDO��FRPR�«�R�FDVR�GR�UHFUHLR�
e da resiliência ao fogo. Esta é, todavia, uma questão em aberto, pois não foi feita investigação sobre o 
HYHQWXDO�LPSDFWR�GH�HVSHFLŵFDU�R�VHUYL©R�FRPR�ŵQDO��e.g. qualidade da água no abastecimento) ou intermédio 
�QR�FDVR��LQŵOWUD©¥R�GD�£JXD�H�SXULŵFD©¥R���QR�¤PELWR�GRV�TXHVWLRQ£ULRV�DGPLQLVWUDGRV��

Infelizmente, não é de excluir que alguma da redução do valor conferido aos SE pelas populações residentes 
relativamente aos visitantes de deva ao agravamento da crise económica em Portugal e, em particular, do 
VXEVWDQFLDO�DJUDYDPHQWR�ŵVFDO�VRIULGR�SHODV�IDP¯OLDV�HQWUH������H�������

Os valores obtidos para as amostras inquiridas foram depois agregados para as respetivas populações. 
&RQVLGHURX�VH�R�Q¼PHUR�GH�DJUHJDGRV�IDPLOLDUHV�SDUD�FDGD�XP�GRV�WU¬V�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�FRQVLGHUDGRV��
Assim, no caso dos visitantes considerou-se a estimativa antes apresentada de 800 mil visitantes, divididos 
pela dimensão dos agregados familiares a nível nacional em 2011, de 2,7 pessoas (INE, 2011), obtendo-se 
um total de 296296 agregados familiares. Para a população do Parque e área envolvente considerou-se 
o número de famílias residentes nos seis concelhos do PNSE, um total de 58939 agregados familiares. O 
JUXSR�GH�EHQHŵFL£ULRV�LQGLUHWRV�GRV�VHUYL©RV�KLGUROµJLFRV�GR�3DUTXH�SDUD�DEDVWHFLPHQWR�GH�£JXD�SRW£YHO�
incluem a população da área urbana de Coimbra e cerca de dois terços da de Lisboa, num total de cerca de 
225 mil famílias. 

Os valores estimados para a DAP marginal por agregado doméstico foram agregados para o total de famílias 
GH�FDGD�XPD�GDV�SRSXOD©·HV�GH�EHQHŵFL£ULRV��REWHQGR�VH�R�PRQWDQWH�GH�EHQHI¯FLRV�HFRQµPLFRV�SDUD�FDGD�
uma delas. Os respetivos montantes monetários, expressos em milhares de euros, foram mapeados para as 
áreas ardidas (reportadas no mapa de ocupação do solo do PNSE para 2011), apresentando-se na Figura 4.35.
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Figura 4.35 %HQHI¯FLR�HFRQµPLFR�DQXDO�GR�DFU«VFLPR�QD�RIHUWD�GH�6(�DJUHJDGR�SDUD�RV�EHQHŵFL£ULRV���D��YLVLWDQWHV�
�E��UHVLGHQWHV�HP�&RLPEUD�H�/LVERD�DEDVWHFLGRV�SRU�£JXD�SURYHQLHQWH�GH�EDFLDV�KLGURJU£ŵFDV�DOLPHQWDGDV�

SHOD�£UHD�GR�316(���F��UHVLGHQWHV�QR�316(�H�£UHD�XUEDQD�HQYROYHQWH

2V�YDORUHV�REWLGRV�SDUD�RV�EHQHI¯FLRV�HFRQµPLFRV�WRWDLV��%(7��GH�FDGD�XP�GRV�JUXSRV�GH�EHQHŵFL£ULRV�SDUD�
os vários SE, depende do valor marginal por agregado doméstico e da sua dimensão. O facto de o grupo 
GRV�EHQHŵFL£ULRV�LQGLUHWRV�GRV�VHUYL©RV�GH�GLVSRQLELOLGDGH�H�TXDOLGDGH�GD�£JXD�VHU�PXLWR�QXPHURVR�H[SOLFD�
que o valor do BET por um acréscimo na provisão deste serviço (resultante do aumento de cerca de 10-15% 
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QD�LQŵOWUD©¥R�GD�£JXD�GDV�FKXYDV�QR�316(�H�FRQVHTXHQWH�DUPD]HQDPHQWR�H�SXULŵFD©¥R��VH�VLWXH�QD�PHVPD�
gama de valores experimentados pelo grupo dos visitantes, que apresentam por agregado doméstico um 
valor superior. A dimensão do grupo explica também o maior valor agregado pela prevenção de incêndios 
(da redução do risco de incêndio em um nível) da população urbana não residente, por comparação com a 
SRSXOD©¥R�UHVLGHQWH�QR�3DUTXH��TXH�LQGLYLGXDOPHQWH�YDORUD�VLJQLŵFDWLYDPHQWH�PDLV�HVWH�VHUYL©R��2�VHTXHVWUR�
de carbono é claramente mais valorado pelos visitantes, uma vez que a maior DAP por agregado doméstico 
(por um acréscimo equivalente à emissão de uma cidade de 50000 habitantes) não chega a ser suplantada 
pela dimensão da população dos urbanos não residentes no PN (designada na Figura 4.35 por “população 
abastecida com água proveniente do PNSE”)

A melhoria da qualidade das infraestruturas de recreio, a par da redução do risco de incêndio, são os SE que 
resultam, globalmente, em maiores benefícios económicos para o conjunto das três populações consideradas. 

4.5 Valorização económica de serviços de ecossistema no PNSE: ITIs um sistema de pagamentos 
SRU�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD"

Tal como proposto pela abordagem TEEB (2010) e assumido por diversos autores (De Groot et al., 2010), a 
YDORUL]D©¥R�HFRQµPLFD�GRV�6(�ID]�SDUWH�GRV�REMHWLYRV�GD�LGHQWLŵFD©¥R�H�YDORUD©¥R�GRV�6(��(VWDV��QHFHVVDULDPHQWH��
alargam as possibilidades de captura de valor dos serviços prestados por diversos agentes no território, 
SURSRUFLRQDQGR�XPD�EDVH�GH�TXDQWLŵFD©¥R�GH�FRPSHQVD©·HV�ŵQDQFHLUDV�SHOD�SUHVWD©¥R�GH�VHUYL©RV�GH�
ecossistema, designadamente pelos que têm carácter de bem público e não são valorizados pelos mercados. 
Subjacente a esta ideia está o princípio de que as ações e os agentes que propiciam a provisão de SE devem 
VHU�REMHWR�GH�FRPSHQVD©¥R�ŵQDQFHLUD��QRPHDGDPHQWH��DWUDY«V�GH�VLVWHPDV�GH�SDJDPHQWRV�GH�VHUYL©RV�GH�
ecossistemas (PSE).

Os PSEs têm granjeado crescente importância e interesse enquanto instrumento de captura do valor de 
SE a favor de agricultores, pescadores, proprietários rurais, administradores de propriedade comunitária, 
FRPXQLGDGHV� LQG¯JHQDV��HQWUH�RXWURV� LPSRUWDQWHV�JHVWRUHV�GH�UHFXUVRV�DJURŶRUHVWDLV��VLOYR�SDVWRULV�H�
costeiros (e.g.�/DQGHOO�0LOOV��������/DQGHOO�0LOOV�H�3RUUDV������D������E��0D\UDQG�H�3DTXLQ��������:XQGHU��
������3DJLROD��������,,('��������0DKDQW\�et al., 2012).

Ora, a relevância dos SE e a necessidade de reconhecer e compensar o papel dos agentes locais na sua provisão 
tornam-se particularmente visíveis através das políticas agroambientais implementadas por diversos países 
da União Europeia (Dyson et al.�������'REEV�H�3UHWW\�������3HWKHUDP�H�&DPSEHOO��������(P�������3RUWXJDO�
viu nascer um programa pensado para promover a conservação da biodiversidade em zonas protegidas que 
SDVVDYD�SHOD�DWULEXL©¥R�GH�FRPSHQVD©·HV�ŵQDQFHLUDV�D�DJULFXOWRUHV��SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV��FULDGRUHV�GH�JDGR�H�
proprietários rurais. Estes pagamentos implicavam, da parte dos aderentes, a observação de um conjunto de 
UHJUDV�QR�TXH�UHVSHLWD�¢�XWLOL]D©¥R�GRV�UHFXUVRV�HFROµJLFRV�H�¢V�SU£WLFDV�SURGXWLYDV��$�ŵQDOLGDGH�HUD�FRPSHQVDU�
– e, por essa via, incentivar – a participação destes agentes na manutenção dos valores naturais e na conservação da 
paisagem. Este programa tomou a designação de Iniciativas Territoriais Integradas (ITI) e compreende uma série 
GH�PHGLGDV�DPELHQWDLV�RULHQWDGDV��SUHFLVDPHQWH��SDUD�D�SURWH©¥R�GRV�KDELWDWV��GD�IDXQD�H�GD�ŶRUD��LQWHJUDQGR�
os sistemas de produção agro-silvo-pastoris21. As ITIs surgem, também, como mecanismo remunerador dos 
agentes económicos locais que contribuem para a provisão de SE cuja atividade se encontra limitada pelas          
r
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restrições impostas pela regulamentação conservacionista do PNSE. 

Os proprietários aderentes ao programa ITI comprometiam-se a adotar ou manter práticas de produção 
agrárias e silvícolas que não prejudicassem ou que promovessem a proteção dos aquíferos e da qualidade 
do solo. A melhoria da capacidade de resiliência ao fogo e a preservação dos valores paisagísticos também 
se constituíam como objetivos do programa. 

6H�R�PRGHOR�GDV�,7,V�SRGH�RX�Q¥R�VHU�FRQVLGHUDGR�XP�36(�FDSD]�GH�LQFHQWLYDU�HŵFD]PHQWH�D�RIHUWD�GRV�
serviços de SE mais relevantes do Parque, nomeadamente a resiliência ao fogo e o controle de erosão, a par 
dos serviços de aprovisionamento e culturais, é a questão central desta secção. A sua discussão assenta na 
análise que foi feita ao modelo ITIs, no âmbito do projeto SAVE. Nesta, abordou-se não só a capacidade do 
modelo em incentivar a provisão de SE (a par da conservação da biodiversidade, seu objeto fundamental), 
mas igualmente os fatores que limitaram a sua implementação numa extensão considerável do PNSE.

4.5.1 O modelo ITIs no PNSE 

Tendo em conta a inexistência de um modelo de PSE, desenhado e implementado enquanto tal, para a 
zona protegida da Serra da Estrela, o programa ITI apresenta-se como um mecanismo com potencial para 
funcionar como PSE. Foi nesse âmbito que o projeto SAVE incluiu a análise da implementação das ITIs no 
PNSE. Mais concretamente, pretendeu-se analisar a aplicação do modelo ITI ao PNSE em três dimensões. 
8PD�GHODV�HUD�DYDOLDU�D�DGHV¥R�GRV�GLYHUVRV�DJHQWHV�ORFDLV�¢V�,7,V��DV�UHSUHVHQWD©·HV�TXH�GHODV�VH�ŵ]HUDP��
assim como aferir as vantagens, desvantagens, benefícios e custos que os stakeholders locais apontavam 
ao programa. Uma segunda dimensão contemplada foi analisar os níveis de conformidade das práticas 
SURGXWLYDV�GRV�EHQHŵFL£ULRV�H�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV�GDV�,7,V�FRP�DV�SUHVFUL©·HV�W«FQLFDV�GR�SURJUDPD��
Um terceiro aspeto analisado foi o papel desempenhado pelo tecido associativo, sobretudo as associações 
GH�SURGXWRUHV�GDV�ŵOHLUDV�ŶRUHVWDO��SHFX£ULD�H�DJU¯FROD��QD�LPSOHPHQWD©¥R�H�JHVW¥R�GR�SURJUDPD�QR�316(��

O PNSE representou um interessante caso de estudo do alcance das ITIs, sobretudo no que respeita à 
análise do cumprimento dos propósitos conservacionistas do programa e da participação da população 
ORFDO�QR�PHVPR��(VWH�LQWHUHVVH�HYLGHQFLRX�VH�ORJR�DTXDQGR�GD�LGHQWLŵFD©¥R�GRV�6(�UHOHYDQWHV�QR�316(��
em particular ao nível das discussões entre os agentes locais nos focus groups. Estas discussões suscitaram 
uma série de questões relacionadas com os mecanismos e processos de adesão dos stakeholders locais, o 
papel das instituições e agentes envolvidos na implementação do programa e o desempenho das estruturas 
indicadas para gerir a aplicação das medidas. Concatenadamente, todos estes aspetos remetem para a análise 
do esquema de governança, uma faceta de importância maior. 

'H�XP�PRGR�JHUDO��DJULFXOWRUHV�H�SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV��D�W¯WXOR�LQGLYLGXDO��SRGHP�FDQGLGDWDU�VH�DR�SURJUDPD��
DVVLP�FRPR�HPSUHVDV�DJURŶRUHVWDLV�H�FRQVHOKRV�GLUHWLYRV�GH�EDOGLRV��GHVGH�TXH�DSUHVHQWHP�VXSHUI¯FLHV�
mínimas (Quadro 4.10). Os pagamentos inserem-se em dois eixos principais: o agroambiental e o silvo-ambiental. 
O primeiro, implica pagamentos pela manutenção de áreas de pastagem em baldios, a conservação da estrutura 
ecológica de base, a manutenção de socalcos, a manutenção e sementeira de culturas cerealíferas em sistema 
de pousio, a manutenção de pastagens naturais (não irrigadas), a pastagem de gado em áreas de mato e 
D�FRQVHUYD©¥R�GH�VRXWRV��2�VHJXQGR�� LQFLGH�QR�DSRLR�¢� UHŶRUHVWD©¥R�GH�FDUYDOKDLV�H�GH�RXWUDV�HVS«FLHV�
DXWµFWRQHV��¢�UHTXDOLŵFD©¥R�GH�PDWDJDLV�H�¢�PDQXWHQ©¥R�GH�ERVTXHWHV��DO«P�GD�PDQXWHQ©¥R�GH�JDOHULDV�
ripícolas e da conservação de corredores ecológicos.
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4XDGUR�����  Incentivos Financeiros das medidas do programa ITIs

Fonte: Adaptado da respetiva legislação, Decreto-lei n. 37 -A/2008 5 Março, Portaria 232-A/2008, 11 Março

Em cada zona de implementação, as ITIs pressupõem a criação de uma Estrutura Local de Apoio (ELA), 
estrutura esta, responsável pelo acompanhamento do programa. Em princípio, esta estrutura serve a 
ŵQDOLGDGH�GH�DUWLFXODU�DV�GLYHUVDV�HQWLGDGHV�TXH�SDUWLFLSDP�QR�SURJUDPD��GHVGH�RV�VHUYL©RV�W«FQLFRV�GR�
então Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, às instituições que, localmente, 
intermedeiam a implementação das medidas. A promoção dos diferentes programas de ITI nas suas áreas de 

Tipo Medidas Área 
elegível  (ha)  

Valor  de apoio 
(euros/ha) 

AG
RO

-A
M

BI
EN

TA
IS

 

Conservação estrutura ecológica de base [0 - 4] 200 
]4 -10] 120 

Manutenção de socalcos - 240 

Manutenção da rotação de sequeiro cereal - pousio 

[0 - 20] 120 
]20 - 100] 90 

]100 - 25] 45 
>250 10 

Sementeira direta ou Mobilização na linha 

[0 - 50] 75 

]50 -100] 60 
]100 -150] 37,5 

>250 15 

Manutenção de pastagens permanentes com alto valor 
natural (regadio) 

[0 -5] 240 

] 5 - 10] 100 
> 10 50 

Manutenção de pastagens permanentes com alto valor 
natural (sequeiro) 

[0 -10] 120 

]10 - 50] 90 
]50 - 100] 50 

>100 15 

Gestão do pastoreio em áreas de baldios 
[0 -100] 95 

]100 - 500] 50 
>500 25 

SI
LV

O-
AM

BI
EN

TA
IS

 

Renaturalização de manchas florestais 

[0 - 5] 200 

]5 - 25] 100 
]25 - 50] 50 

>50 10 

Conservação e recuperação da diversidade interespecífica 
nos povoamentos florestais  

[0 - 5] 200 
]5 - 25] 100 

]25 - 50] 50 
>50 10 

Requalificação de matagais estremes de baixo valor de 
conservação 

[0 - 5] 200 
]5 - 25] 100 

]25 - 50] 50 

>50 10 
Manutenção de maciços, bosquetes ou núcleos de 

espécies arbóreas ou arbustivas autóctones e de 
exemplares e formações reliquiais ou notáveis 

[0 - 5] 200 
]5 - 25] 100 

]25 - 50] 50 

Manutenção de galerias ripícolas 

[0 - 5] 200 
]5 - 25] 100 

]25 - 50] 50 

>50 10 

Conservação da rede de corredores ecológicos 

[0 - 5] 200 
]5 - 25] 100 

]25 - 50] 50 
>50 10 

 

CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

117



intervenção é atribuída à respetiva ELA, assumindo cada uma destas estruturas a coordenação dos trabalhos 
de divulgação e acompanhamento técnico no terreno.

A ELA encarna uma série de parcerias entre entidades públicas e privadas, representantes do setor associativo 
regional e organizações ambientalistas. No que respeita ao caso do PNSE, participam na ELA representantes 
da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas/Parque Natural da Serra da Estrela (ICNF/PNSE), da Associação Florestal da Encosta da Serra da 
Estrela (URZE), da Associação de Pastores e Produtores de Queijo da Serra da Estrela do Concelho de Gouveia 
(APROSE) e da Liga de Proteção da Natureza (LPN). As associações setoriais desempenham um papel crucial 
QR�FRQWDFWR�GLUHWR�FRP�RV�SURSULHW£ULRV��DJULFXOWRUHV�H�SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV�H�V¥R��QHVVD�FRQGL©¥R��XP�GRV�
elementos mais destacados na disseminação das ITIs no PNSE. Outra estrutura igualmente importante na 
implementação e acompanhamento do programa na Serra da Estrela são os Conselhos Diretivos de Baldios, 
sobretudo na zona de Linhares da Beira e em Manteigas.

&RPR�DGLDQWH�VH�YHU£�PDLV�GHWDOKDGDPHQWH��D�FRPSRQHQWH�GRV�LQFHQWLYRV�ŵQDQFHLURV�FRQVWLWXL�XP�IDWRU�
determinante na adesão ao programa. Em relação a este aspeto particular, as opiniões de dirigentes 
DVVRFLDWLYRV� H� GH� EHQHŵFL£ULRV� GLYHUJHP��'H� IDFWR�� DV� FRQVLGHUD©·HV� VREUH� RV�PRQWDQWHV� GLVSRQ¯YHLV�
GLYLGHP�VH�HQWUH�RV�TXH�DFKDP�TXH�V¥R�PDLV�GR�TXH�VXŵFLHQWHV�SDUD�R�YROXPH�GH�WUDEDOKR�H�LQYHVWLPHQWR�
requerido e os que pensam que não valem a pena, seja pelo tempo e trabalho que demandam no terreno, seja 
SHOD�EXURFUDFLD��3RU�RXWUR�ODGR��D�GHSUHFLD©¥R�GDV�DMXGDV�ŵQDQFHLUDV�GDV�,7,V�«��IUHTXHQWHPHQWH��FRWHMDGD�SHOD�
memória de más experiências das últimas décadas com outras linhas de apoio agroambiental. Contudo, há 
que ter presente as condições subjetivas em que cada discurso se produz, por exemplo, as associações ligadas 
à produção e sanidade animal tendem a depreciar as medidas silvo-ambientais contidas nas ITIs, enquanto 
TXH�DV�DVVRFLD©·HV�GH�SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV�GHVYDORUL]DP�DV�D©·HV�GH�DSRLR�DJURDPELHQWDLV�

Quer sejam agroambientais ou silvo-ambientais, as medidas propostas pelas ITIs preveem investimentos 
produtivos e não produtivos que implicam a contratação de serviços e trabalho no local. Desta feita, o progra-
ma ITI, além da promoção dos SE, tem potencial para estimular a economia local e regional, uma característica 
FRPXP�D�GLIHUHQWHV�36(V��'REEV�H�3UHWW\�������0DKDQW\�et al. 2013) e que os coloca entre os instrumentos 
de desenvolvimento local e de combate à pobreza (Pagiola et al��������(QJHO�et al��������0LOGHU�et al. 2010).

������$�DGHV¥R�¢V�PHGLGDV�GD�,7,�GR�316(��EHQHƓFL£ULRV�versus�Q¥R�EHQHƓFL£ULRV�

Uma questão central na discussão dos agentes locais em torno da implementação da ITI do PNSE tem que 
YHU�FRP�D�EDL[D�DGHV¥R�D�HVWDV�PHGLGDV�QXPD�£UHD�VLJQLŵFDWLYD�GR�3DUTXH��WDO�FRPR�R�PRVWUD�D�)LJXUD������

A Figura 4.36 evidencia que a adesão à ITI do PNSE se concentra em menos de um terço da área potencialmente 
EHQHŵFLDGD��)RL�D�SDUWLU�GD�FRQVWDWD©¥R�GHVWD�UHDOLGDGH��GH�EDL[D�DGHV¥R�¢V�PHGLGDV��TXH�FRQGX]LUDP�D�
LQYHVWLJD©¥R�QR�¤PELWR�GR�SURMHWR�6$9(�D�SURFXUDU�LGHQWLŵFDU�DV�UD]·HV�GHVWH�DSDUHQWH�GHVLQWHUHVVH�SHODV�
medidas da ITI em grande parte da área do Parque. 

A recolha de informação para análise desta questão assentou, por um lado, em entrevistas realizadas junto de 
stakeholders�ORFDLV��QRPHDGDPHQWH�DVVRFLD©·HV�GH�DJULFXOWRUHV��FULDGRUHV�GH�JDGR�H�GH�SURSULHW£ULRV�ŶRUHVWDLV�
TXH�DSRLDP�H�UHFHFLRQDP�DV�FDQGLGDWXUDV�DRV�Y£ULRV�ŵQDQFLDPHQWRV�GH�TXH�SRGHP�EHQHŵFLDU��H��SRU�RXWUR��
QD� UHDOL]D©¥R�GH�XP�LQTX«ULWR��DGPLQLVWUDGR�SRU� LQWHUP«GLR�GH�HQWUHYLVWDV�SHVVRDLV��D�EHQHŵFL£ULRV�H�Q¥R�
EHQHŵFL£ULRV�GDV�PHGLGDV��0DGXUHLUD�et al., 2013e). 
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�
Figura 4.36 1¼PHUR�GH�EHQHŵFL£ULRV�GH�PHGLGDV�GD�,7,�GR�316(��SRU�IUHJXHVLD��HP�����

Tendo em conta um universo de 214 aderentes ao programa ITI no PNSE (dados de 2011), foram aplicados 
TXHVWLRQ£ULRV� D����EHQHŵFL£ULRV� H� D� RXWURV����Q¥R�EHQHŵFL£ULRV� �LQGLY¯GXRV�TXH�� UHXQLQGR�RV�TXHVLWRV�
SDUD�VXEPHWHU�FDQGLGDWXUDV�¢V�,7,V��Q¥R�R�ŵ]HUDP���3DUDOHODPHQWH��IRUDP�HQWUHYLVWDGRV�VHLV�GLULJHQWHV�GH�
associações setoriais da região.

$�DPRVWUD�GH�EHQHŵFL£ULRV�H�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV�FRQWHPSODYD�XP�WHU©R�GH�PXOKHUHV�H�RV�LQTXLULGRV�HVWDYDP�
GLVWULEX¯GRV�SRU�GLIHUHQWHV�HVFDO·HV�HW£ULRV�H�TXDOLŵFD©¥R�OLWHU£ULD������WLQKDP�R��|�DQR�GH�HVFRODULGDGH�RX�
menos, 20% o 12º ano de escolaridade e 13% apresentavam um grau do ensino superior).

'DV�UHVSRVWDV�DR�TXHVWLRQ£ULR�DGPLQLVWUDGR�DR�JUXSR�GRV�EHQHŵFL£ULRV��TXH�FRPELQDYD�SHUJXQWDV�GLUHWDV��
escalas e perguntas abertas, ressaltou o reconhecimento, por parte dos inquiridos, do alcance e mais-valia 
DPELHQWDO�GDV�,7,V��2XWUR�IDWRU��WUDQVYHUVDO�D�WRGRV�RV�EHQHŵFL£ULRV�LQTXLULGRV��IRL�R�UHFRQKHFLPHQWR�GDV�DMXGDV�
ŵQDQFHLUDV�FRPR�R�SULQFLSDO�PRWLYR�SDUD�DGHULU�DR�SURJUDPD��LQGHSHQGHQWHPHQWH�GR�MX¯]R�DFHUFD�GD�MXVWH]D�
GRV�PRQWDQWHV�DWULEX¯GRV��)LJXUD��������$�HVWH�SURSµVLWR��PDLV�GH�PHWDGH�GRV�EHQHŵFL£ULRV�LQTXLULGRV�������
FRQVLGHUD�TXH�DV�VRPDV�DWULEX¯GDV�HUD�PDQLIHVWDPHQWH�LQVXŵFLHQWHV��FRQWUD�����GH�LQTXLULGRV�TXH�DFKDYDP�
os montantes adequados. Tendo em conta que o programa implica a adoção de um conjunto de práticas, esta 
questão podia revelar-se um obstáculo à adesão às ITIs.
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Figura 4.37 Motivos para aderir às medidas ITIs

Contudo, e de acordo com as respostas recolhidas, a adaptação de práticas produtivas não constituiu uma 
contrariedade, uma vez que a maioria das práticas preconizadas pelo programa já eram postas em ação, 
fosse por que se tratavam de práticas tradicionais, ou porque já estavam a ser implementadas na sequência 
da condicionalidade ambiental exigida no âmbito de outros apoios agrícolas de que os usufrutuários das 
PHGLGDV�,7,V�WDPE«P�EHQHŵFLDYDP��)LJXUD������H�)LJXUD�������

Figura 4.38 3ULQFLSDLV�SU£WLFDV�LQWURGX]LGDV�SHORV�EHQHŵFL£ULRV�,7,V
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Figura 4.39 2XWURV�DSRLRV�DJU¯FRODV�GH�TXH�RV�EHQHŵFL£ULRV�,7,V�EHQHŵFLDP

Como já se referiu, as associações setoriais constituem um agente decisivo na implementação das ITIs no 
PNSE. Trata-se do principal intermediário e o mais destacado agente de promoção do programa junto dos 
SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV��(VWDV�V¥R�D�SULQFLSDO�IRQWH�GH�LQIRUPD©¥R�VREUH�DV�PHGLGDV�SDUD�R�FRQMXQWR�GRV�
EHQHŵFL£ULRV�LQTXLULGRV��FRPR�PRVWUD�D�)LJXUD�������

)LJXUD������Meio de obtenção de conhecimento das medidas ITIs

1 

 

 

 

 

.� 2� /.� /2� 0.� 02� 1.�

�������
������#��������,������"-�

�������
������#��������,�!��-�

�����������"���"��'�!�����"�


������#�"���� �����#�!�"�

�����
!��&������#��!����

�����
!��&�������������

����$�������	'���"����� !���"�

����"��&#��#���"�

����

����

CONHECER E VALORIZAR SE NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA

121

1 

 

 

 

 

 

'� +� ('� (+� )'� )+� *'� *+�

������

�� ���� �

����� ����������!� !���

������������

����������&�#������


����

��������"!�������

	! ����

����

����



6¥R��WDPE«P��D�SULQFLSDO�IRQWH�GH�LQIRUPD©¥R�VREUH�HVWDV�PHGLGDV�SDUD�RV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV��HPERUD��QHVWH�
caso, seja grande o desconhecimento (Figura 4.41).

Figura 4.41 &RQKHFLPHQWR�GDV�PHGLGDV�,7,V�SRU�SDUWH�GRV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV

0DLV�GH�����GRV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV�GH�,7,V�LQTXLULGRV�DŵUPDUDP�GHVFRQKHFHU�D�H[LVW¬QFLD�GDV�PHGLGDV��(QWUH�
DTXHOHV�TXH�WLQKDP�FRQKHFLPHQWR��HPERUD� WHQKDP�RSWDGR�SRU�Q¥R�DGHULU��DV�DVVRFLD©·HV�VHWRULDLV�FRQŵU-
mam-se como o principal veículo de informação (Figura 4.42).

Figura 4.42 0HLR�GH�REWHQ©¥R�GH�FRQKHFLPHQWR�GDV�PHGLGDV�,7,V�SHORV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV

O desconhecimento das medidas, a par da importância das associações setoriais na sua difusão e apoio à 
LPSOHPHQWD©¥R�GDV�PHGLGDV��FRQŵUPRX�D�KLSµWHVH��M£�VXVFLWDGD�SHODV�HQWUHYLVWDV�MXQWR�GDV�DVVRFLD©·HV��GH�
que a falta de adesão se deve, em muitos casos, à discordância ou desinteresse destas últimas relativamente 
às medidas ITI em geral e/ou à ITI do PNSE em particular. 

Das consultas realizadas junto dos quadros dirigentes e técnicos associativos, resultou a ideia de que, se mais 1 
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YDQWDJHQV�KRXYHVVH�SDUD�HVWDV�LQVWLWXL©·HV��RX�VH�HVWDV�SXGHVVHP�EHQHŵFLDU�GH�XPD�SHUFHQWDJHP�GR�DSRUWH�
ŵQDQFLDGR�HP�FDGD�SURMHWR�,7,�DSURYDGR�DWUDY«V�GD�VXD�LQWHUYHQ©¥R��PDLRU�VHULD�D�DWHQ©¥R�GHGLFDGD�¢�SURPR©¥R�GR�
programa junto dos associados. Um dirigente sugeriu que o desenho do programa devia reconhecer formalmente 
o papel das associações, estatuindo um sistema de pagamentos ou de copagamentos ao setor associativo. O 
estabelecimento de um sistema nestes moldes poderia, reconheceu o mesmo interlocutor, não só estimular 
o interesse das associações na divulgação das ITIs, mas também reforçar a sua participação no acompanhamento e 
supervisão da implementação das medidas. Esta foi, aliás, uma debilidade apontada por diversos inquiridos, 
WDQWR�EHQHŵFL£ULRV��FRPR�DJHQWHV�HQYROYLGRV�QD�SURPR©¥R�GR�SURJUDPD�

De acordo com duas associações inquiridas, o desenho do programa ITI conta como aspeto mais negativo a 
GXUD©¥R�GRV�FRQWUDWRV��FLQFR�DQRV��H�DV�GLŵFXOGDGHV�FRORFDGDV�SHORV�SUREOHPDV�GH�FDGDVWUR�GD�SURSULHGDGH��$�
TXHVW¥R�GD�GXUD©¥R�GRV�FRQWUDWRV�UHPHWH�SDUD�D�DYDOLD©¥R�GR�ULVFR�SRU�SDUWH�GRV�EHQHŵFL£ULRV��YLVWR�TXH��FDVR�
não cumpram os quesitos exigidos pelo programa, estão sujeitos a ter de repor as verbas recebidas. Mesmo 
TXH�GXUDQWH�D�PDLRU�SDUWH�GR�WHPSR�VHMDP�UHVSHLWDGRV�RV�SURFHGLPHQWRV��R�LQFXPSULPHQWR��QR�ŵQDO��GH�SDUWH�
das exigências, pode determinar a devolução de todo o montante recebido desde o início – esta é a perceção 
que alguns agentes associativos têm. Uma associação apontou, inclusivamente, a duração dos contratos como 
fator desmobilizador de diversas candidaturas entre os seus associados.

1R�HQWDQWR��D�GXUD©¥R�GRV�FRQWUDWRV�Q¥R�«�YLVWD�SHORV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV��FRQKHFHGRUHV�GDV�,7,V��FRPR�R�SULQFLSDO�
aspeto cuja alteração os motivaria a aderir. Estes, mostram-se mais sensíveis a aumentos nos montantes pagos e à 
VLPSOLŵFD©¥R�GDV�SU£WLFDV�DJU¯FRODV�H[LJLGDV�SHORV�FRQWUDWRV��)LJXUD�������

Figura 4.43 $VSHWRV�FXMD�DOWHUD©¥R�SRGHULD�OHYDU�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV�D�DGHULU�¢�,7,�GR�316(

3RU�RXWUR�ODGR��HQWUH�DV�UD]·HV�TXH�HVWH�JUXSR�GH�LQTXLULGRV�DSUHVHQWDP�SDUD�MXVWLŵFDU�SDUD�D�Q¥R�DGHV¥R�¢V�
,7,V�GHVWDFDP�VH��VREUHWXGR��DV�GLŵFXOGDGHV�EXURFU£WLFDV��)LJXUD�������H�RV�FXVWRV�GH�WUDQVD©¥R�GRV�SURFHVVRV�
de candidatura, acrescidas dos receios de incumprimento dos contratos. A falta de acompanhamento, explicada 
SHOD�DXV¬QFLD�GH�LQFHQWLYRV�ŵQDQFHLURV�RX�RXWURV�¢V�DVVRFLD©·HV�VHWRULDLV�SDUD�R�ID]HUHP�H�¢�PXLWR�OLPLWDGD�
e tardia monitorização feita pelo Ministério da Agricultura, explicam os receios.
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Figura 4.44 Razões evocadas para a não adesão às medidas ITIs

A atualização dos registos cadastrais de propriedade é outro fator que, de acordo com as associações e com 
W«FQLFRV�GR�316(��WHP�GLŵFXOWDGR�D�H[SDQV¥R�GR�SURJUDPD�,7,�QD�UHJL¥R��(VWDPRV�D�IDODU�GH�GLŵFXOGDGHV�DR�
nível do acesso à informação cadastral e da desatualização de registos – ambas, conjugada ou separadamente, 
obstaculizam o avanço dos procedimentos burocráticos das candidaturas e têm levado à desistência de vários 
proponentes.

4.5.3 Limitações da estrutura de governança da ITI do PNSE  

3DUD�O£�GHVWHV�IDWRUHV�HYRFDGRV��TXHU�SRU�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV��TXHU�SRU�DVVRFLD©·HV��SDUD�H[SOLFDU�D�IDOWD�GH�
sucesso da ITI do PNSE, com exceção da área norte do Parque, há que considerar os aspetos relacionados 
com o modelo de governança e funcionamento do programa. 

8PD�DVVRFLD©¥R�GH�SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV�EDVHDGD�QD�]RQD�QRUGHVWH�GR�316(�DSRQWRX�D�DXV¬QFLD�GH�DUWL-
culação interinstitucional e a escassez de trabalho em rede, juntamente com problemas de comunicação 
entre agentes-chave (por exemplo, o IFAP ou a ELA) e stakeholders�ORFDLV�FRPR�FDXVDV�SDUD�XPD�GHŵFLHQWH�
LPSOHPHQWD©¥R�GDV�,7,V�QR�3DUTXH��&RRUGHQD©¥R�LQHŵFD]�H�IUDJLOLGDGHV�QD�FRPXQLFD©¥R�LQWHULQVWLWXFLRQDO�
e entre as instituições e a população são apontadas por outra associação, sediada em Seia. Esta, sugere que 
o envolvimento das Juntas de Freguesia poderia ter aportado uma maior disseminação das ITIs. De acordo 
com este testemunho, o envolvimento de estruturas de governo e intervenção locais (Juntas de Freguesia, 
associações setoriais e culturais, associações de desenvolvimento, Instituições Particulares de Solidariedade 
6RFLDO��,366���HWF����FRQWULEXLULD�SDUD�XPD�PDLV�HŵFD]�GLVVHPLQD©¥R�GR�SURJUDPD��DSURYHLWDQGR�DV�OLQKDV�GH�
comunicação formal e informal propiciadas por essas estruturas, tendo em conta a sua proximidade das 
redes de sociabilidade comunitárias. A importância destas redes informais na adesão às ITIs é amplamente 
UHFRQKHFLGD�SHOD�DPRVWUD�GH�EHQHŵFL£ULRV�TXH�IRL�LQTXLULGD��)LJXUD��������
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Por seu turno, outra das associações entrevistadas argumentou que esses problemas de comunicação e a 
ausência de uma estratégia de promoção ajudam a compreender o relativo pouco interesse despertado 
SHOR�SURJUDPD��VREUHWXGR�QR�LQ¯FLR��8P�HŵFD]�SODQR�GH�FRPXQLFD©¥R�LQLFLDO�WHULD�VLGR�GHFLVLYR�SDUD�HVFODUHFHU�
aspetos fundamentais das candidaturas e afastar os receios sentidos por inúmeros indivíduos de que se tratava de 
“mais um subsídio” sujeito às mesmas complicações burocráticas de experiências passadas. Este receio era 
PDLV�HYLGHQWH�HQWUH�RV�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV�TXH�Q¥R�XVXIUX¯DP�GH�QHQKXPD�D©¥R�VXEVLGLDGD��3DUD�RV�
TXH�FRQWLQXDYDP�D�EHQHŵFLDU�GH�DOJXP�WLSR�GH�VXEV¯GLR��D�DGHV¥R�¢V�,7,V�Q¥R�VH�UHYHODYD�W¥R�SUREOHP£WLFD��
Uma perceção comum entre os entrevistados, quer se tratasse de responsáveis associativos, quer se tratasse 
GH�EHQHŵFL£ULRV�GH�,7,V��HUD�D�GH�TXH�D�LPSOHPHQWD©¥R�GR�SURJUDPD�EHQHŵFLDULD�ODUJDPHQWH�GH�XP�SODQR�
de extensão rural e de um sistema devidamente organizado de promoção das medidas e de acompanhamento 
das candidaturas.

2XWUD�LGHLD�SDUWLOKDGD�SHODV�DVVRFLD©·HV�H�SRU�DOJXQV�UHVSRQV£YHLV�PXQLFLSDLV�UHPHWH�SDUD�D�LQHŵF£FLD�GD�
ELA, especialmente no que concerne ao apoio à implementação e monitorização das ITIs no PNSE. A própria 
capacidade de representatividade da ELA é posta em causa, defendendo-se uma estrutura alternativa capaz 
de acolher mais associações e stakeholders. Se a composição da ELA e o seu modo de funcionamento são 
objeto de crítica, outros aspetos são alvo de apreciação negativa, como é o caso do peso excessivo da 
informatização no processo de candidatura – este último, um fator meritório de atenção, tendo em conta o 
SHUŵO�VRFLRHFRQµPLFR�H�DV�KDELOLWD©·HV�OLWHU£ULDV�GRV�SRWHQFLDLV�EHQHŵFL£ULRV�GDV�,7,V�QD�UHJL¥R�

4.5.4 Limitações do desenho das medidas da ITI do PNSE  

No que se refere às questões à roda do desenho do programa, desde logo e como já foi ressalvado, é 
apontada uma oferta desproporcional de medidas agroambientais e silvo-ambientais. Tanto as associações de 
SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV�FRPR�GH�FULDGRUHV�GH�JDGR�FRQVLGHUDP�TXH�D�FRPSRQHQWH�GH�DMXGDV�OLJDGDV�DR�VHWRU�
ŶRUHVWDO�Q¥R�DFRPSDQKDYDP�R�YROXPH�GH�PHGLGDV�DJURDPELHQWDLV�� VHQGR�HVWH� IDFWR� UHYHODGRU�GH�XPD�
certa desadequação entre o desenho das ITIs e as características do território do PNSE. Tendo em conta as 
£UHDV�RFXSDGDV�SRU�SRYRDPHQWR�ŶRUHVWDO��DV�]RQDV�FRQVXPLGDV�SRU�LQF¬QGLRV�H�SDVV¯YHLV�GH�UHŶRUHVWD©¥R�H�
DV�£UHDV�GH�PDWDJDO�H�ERVTXHWHV��R�SURJUDPD�GH�,7,V�GHŵQLGR�SDUD�R�316(�GHYHULD�DSUHVHQWDU�XP�OHTXH�GH�
medidas mais articuladas com as características do território.

1¥R�REVWDQWH�DV�OLPLWD©·HV�LPSXWDGDV�DR�GHVHQKR�GD�,7,�GR�316(��D�RSLQL¥R�GRV�EHQHŵFL£ULRV��PHGLGD�QXPD�
escala que varia entre concorda totalmente (CT) a discorda totalmente (DT), evidencia a sua perceção de efeitos 
positivos ao nível da provisão dos principais serviços de regulação e da conservação da biodiversidade (Figura 
4.45).
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Figura 4.45 $WLWXGHV�GRV�EHQHŵFL£ULRV�UHODWLYDPHQWH�DRV�HIHLWRV�DPELHQWDLV�H�VXD�VDWLVID©¥R�
relativamente às medidas da ITI que adotaram

2V�EHQHŵFL£ULRV�SDUHFHP�HVWDU�VDWLVIHLWRV�FRP�D�GXUD©¥R�GRV�FRQWUDWRV��PHQRV�GH�DFRUGR�FRP�RV�PRQWDQWHV�
SDJRV�H�SRXFR�FRQŵDQWHV�UHODWLYDPHQWH�DR�UHVSHLWR�GDV�SU£WLFDV�DJU¯FRODV�D�TXH�HVW¥R�REULJDGRV��(VWD�
DYDOLD©¥R�� IHLWD� SHORV� SUµSULRV� EHQHŵFL£ULRV�� FRQŵUPD�PXLWR� GR� TXH� DQWHV� VH� UHIHULX� D� SURSµVLWR� GDV�
limitações no desenho e na monitorização da ITIs do PNSE. Está, também, em linha com a opinião dos não 
EHQHŵFL£ULRV�QR�TXH�VH�UHIHUH�¢�GXUD©¥R�GRV�FRQWUDWRV��TXH�DPERV�RV�JUXSRV�DYDOLDP�FRPR�VHQGR�DGHTXDGD��
7DPE«P�RV�PRQWDQWHV�SDJRV�SDUHFHP�HVWDU�DEDL[R�GDV�H[SHWDWLYDV�GRV�EHQHŵFL£ULRV��¢�VHPHOKDQ©D�GR�TXH�
DFRQWHFH�FRP�RV�Q¥R�EHQHŵFL£ULRV�

3RU� RXWUR� ODGR�� DV� SHUFH©·HV�GRV�EHQHŵFL£ULRV� UHYHODP�TXH�HVWHV� LGHQWLŵFDP�SRWHQFLDO� QHVWDV�PHGLGDV�
ao nível da oferta de outros serviços de ecossistema, adicionalmente à provisão de habitats e do papel na 
conservação da natureza e biodiversidade. Destacam-se, entre estes, a proteção do solo, a prevenção de 
incêndios, da qualidade da água dos rios e da qualidade da paisagem.

4.5.5 Potencial e limites da ITI do PNSE  no incentivo à oferta de SE

Apesar do reconhecimento generalizado do alcance ambiental das ITIs, os diversos stakeholders questionam a 
UHDO�HŵF£FLD�GR�SURJUDPD��GHVGH�ORJR��D�SDUWLU�GD�SHUFH©¥R�GD�UHODWLYD�EDL[D�DGHV¥R��3UREOHPDV�QR�GHVHQKR�GR�
SURJUDPD��QD�FREHUWXUD�ŵQDQFHLUD��QD�HVWUXWXUD�GH�JRYHUQDQ©D��QD�FDSDFLGDGH�GH�GLVVHPLQD©¥R�H�FRPXQLFD©¥R�GDV�
,7,V�QD�UHJL¥R�V¥R�DSRQWDGRV�FRPR�GHELOLGDGHV�TXH�DFDEDP�SRU�FRPSURPHWHU�XP�PDLV�HŵFD]�DWLQJLU�GRV�
objetivos. De modo a funcionarem verdadeiramente como instrumento de política ambiental, as ITIs do PNSE 
deveriam ter garantido uma cobertura territorial mais alargada e menos dispersa. A insatisfação geral com a 
experiência das ITIs no PNSE fez-se notar nas intervenções de técnicos e peritos que participaram, tanto nos 
workshops, como nos focus groups organizados no âmbito do projeto SAVE. A escassa adesão às ITIs na Serra 
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da Estrela, sobretudo quando comparada com casos como o do Parque Nacional da Peneda-Gerês, é lida como 
sinal das fragilidades do programa, da desadequação ao território de alguns dos seus mecanismos e da falta 
de articulação no plano da gestão e governança. A parca adesão registada no PNSE e a escassa área coberta por 
DSRLRV�DR�DEULJR�GDV�,7,V��OLPLWDP�D�HŵF£FLD�GR�SURJUDPD�HQTXDQWR�LQVWUXPHQWR�GH�FRQVHUYD©¥R�DPELHQWDO�H�
mecanismo promotor de SE.

8PD�PDLV�HTXLOLEUDGD�GLVWULEXL©¥R�GRV�ŵQDQFLDPHQWRV�HQWUH�DV�YHUWHQWHV�DJURDPELHQWDO�H�VLOYR�DPELHQWDO��
FRP�XP�UHIRU©R�GHVWD�¼OWLPD��SRGHULD�OHYDU�PDLV�SURSULHW£ULRV�H�SURGXWRUHV�ŶRUHVWDLV�D�FRQWUDWDU��QR�SODQR�GDV�
,7,V��PHGLGDV�WHQGHQWHV�¢�FRQVHUYD©¥R�H�PDQXWHQ©¥R�GH�£UHDV�GH�ŶRUHVWD��8P�DODUJDPHQWR�GRV�EHQHI¯FLRV�
SDUD�R�VHWRU�ŶRUHVWDO�SRGHULD�WHU�LPSDFWRV�GLUHWRV�QXPD�YDULHGDGH�GH�6(��GHVGH�SURYLV¥R�H�UHJXOD©¥R�DW«�DRV�
VHUYL©RV�FXOWXUDLV���VHP�HVTXHFHU�D�SUHYHQ©¥R�GH�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV�

$�SDUWLU�GRV�WHVWHPXQKRV�UHFROKLGRV�MXQWRV�GH�EHQHŵFL£ULRV��Q¥R�EHQHŵFL£ULRV��DVVRFLD©·HV��W«FQLFRV�GR�316(�
e agentes do poder local, ganhou vulto a perceção de que o programa ITI, embora se acerque de um modelo 
GH�36(��DFDED�SRU�Q¥R�FRQWULEXLU�GH�IRUPD�LQWHJUDGD�H�DUWLFXODGD�SDUD�XPD�HŵFD]�H�HŵFLHQWH�SURYLV¥R�GH�6(��
1¥R�REVWDQWH�HVWH�MX¯]R��«�GH�FRQVLGHUDU�TXH�XPD�DŵQD©¥R�GH�DOJXQV�GRV�PHFDQLVPRV�H�GHVHQKR�GR�SURJUDPD�
SRGHULD�PHOKRUDU�D�VXD�HŵF£FLD�FRPR� LQVWUXPHQWR�SRWHQFLDGRU�GD�SURYLV¥R�GH�6(��$V�HYHQWXDLV�DOWHUD©·HV�
H�FRUUH©·HV�GHYHP�DSRQWDU�SDUD�XPD�PHOKRU�DGHTXD©¥R�GR�GHVHQKR�GR�SURJUDPD�¢V�HVSHFLŵFLGDGHV�GR�
território, sobretudo tendo em consideração as diferenças que marcam as diversas zonas do PNSE, tal como 
VH�SRGH�YHULŵFDU�QD�DQ£OLVH�UHVXOWDQWH�GR�H[HUF¯FLR�GH�PDSHDPHQWR�DSUHVHQWDGR�HP�VHF©·HV�DQWHULRUHV��8PD�
YHUV¥R�PHOKRUDGD�GDV�,7,V�SDUD�R�316(�GHYHULD��LJXDOPHQWH��GLDORJDU�PDLV�FRP�RV�VDEHUHV�ORFDLV�H�UHŶHWLU�
mais amplamente a participação dos stakeholders. De modo a cumprir este desígnio, deveria ser envolvida 
toda uma variedade de agentes locais e regionais (produtores, proprietários, associações setoriais e cívicas, 
organismos de promoção turística, empresas, etc...), não só no redesenhar do programa, mas também na 
sua governança. 
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5. OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO (RE)CONHECIMENTO DOS SE

$�DQ£OLVH�GD�LPSOHPHQWD©¥R�GR�PRGHOR�,7,V�QR�316(��DSUHVHQWDGD�QR�ŵQDO�GR�FDS¯WXOR�DQWHULRU��PRVWUD�
com clareza as falhas de governança dos serviços de ecossistema, e da própria estratégia de conservação 
GD�ELRGLYHUVLGDGH�QHVWD� £UHD� SURWHJLGD�� (VWDV� IDOKDV� W¬P� FDXVDV�P¼OWLSODV�� GHVWDFDQGR�VH� D� GHŵFLHQWH�
PRQLWRUL]D©¥R�H�ŵVFDOL]D©¥R� WDUGLD�GD� LPSOHPHQWD©¥R�GRV� FRQWUDWRV�DJURDPELHQWDLV��1R�HQWDQWR��HODV�
espelham, também, as limitações do modelo de governança setorializada dos SE em função de habitats, 
domínios ambientais, áreas administrativas, áreas protegidas, setores de atividade económica. Esta 
setorialização política, económica e institucional redunda numa fragmentação ingovernável, numa “terra 
de todos e de ninguém” onde a cooperação institucional é penosa e a atividade dos agentes e populações 
locais complicada pela necessidade de atenderem às demandas de múltiplas entidades com racionalidades 
e lógicas de intervenção no território frequentemente divergentes e até opostas.

2V�SUREOHPDV�GH�JRYHUQDQ©D�V¥R��SRU�VHX�WXUQR��FDXVD�H�FRQVHTX¬QFLD�GDV�LQVXŵFL¬QFLDV�GRV�PRGHORV�GH�
captura do valor aplicados aos diferentes serviços. É a valorização do leite que embate nas restrições legais 
H�VHWRULDLV��D�SDU�GD�GHVYLWDOL]D©¥R�GHPRJU£ŵFD�GR�3DUTXH��«�D�PDGHLUD�TXH�Q¥R�VH�FRQVHJXH�YDORUL]DU�SHOD�
VXD�TXDOLGDGH�GHŵFLHQWH�H�WDPE«P�SHORV�SUH©RV�HVPDJDGRV�SHOD�JOREDOL]D©¥R�GRV�PHUFDGRV��«�R�WXULVPR�
H�UHFUHLR�TXH�Y¥R�FRQVHJXLQGR�LPSOHPHQWDU�VH��PDV�RQGH�VH�SHUFHEH�XP�ODUJR�SRWHQFLDO�GHVDSURYHLWDGR��
e são os serviços de regulação apenas indiretamente reconhecidos pelo modelo ITIs e totalmente desapercebidos 
pelos “fornecedores” dos serviços.

Neste quadro, são evidentes as oportunidades da mudança para um paradigma de governança integrada dos 
SE. Esta mudança é difícil, mas possível. E o caminho está a ser trilhado. Para esta evolução contribuem o 
conhecimento que vem sendo produzido, partilhado e disseminado sobre os SE e, sobretudo, a forma como 
HVWH�«�FRQVWUX¯GR��$�VXD�FRQVWUX©¥R�LQWHU�H�WUDQVGLVFLSOLQDU�HQYROYHQGR�D�LQWHJUD©¥R�GR�VDEHU�FLHQW¯ŵFR�FRP�
os saberes e a experiência da prática da gestão dos ecossistemas, quando isso ainda é possível, mostram que 
D�DERUGDJHP�SHORV�VHUYL©RV�GH�HFRVVLVWHPD�YHLR�SDUD�ŵFDU��6HU£�WDQWR�PDLV�¼WLO��TXDQWR�PHOKRU�IRU�FDSD]�GH�
JHUDU�R�FRQKHFLPHQWR�H�R�VDEHU�SU£WLFRV�SDUD�VROXFLRQDU�SUREOHPDV�H�GHVDŵRV�QD�JHVW¥R�GRV�HFRVVLVWHPDV�H�
capaz de potenciar a oferta dos respetivos serviços. A urgência deste conhecimento é manifesta face às grandes 
pressões sobre os ecossistemas. O aumento exponencial na procura de alimentos, as alterações climáticas, 
a urbanização são problemas cuja solução passa pela sobrevivência e resiliência dos ecossistemas naturais, 
seminaturais e cultivados. 

São, pois, evidentes as oportunidades do paradigma da governança integrada dos SE no caso das áreas 
SURWHJLGDV�GH�PRQWDQKD�SRUWXJXHVDV��&RPR�VH�YLX�QR�FDVR�GR�316(�V¥R��DR�ŵP�DR�FDER��PXLWR�PDLRUHV�DV�
VLQHUJLDV�GR�TXH�RV�FRQŶLWRV�HQWUH�VHUYL©RV��FRPR�PXLWDV�YH]HV�VH�SHQVD��$�DJULFXOWXUD��D�SURGX©¥R�ŶRUHVWDO�
e a pecuária, exploradas com base em sistemas agrícolas e silvo-pastoris sustentáveis são indispensáveis 
para a oferta de serviços de regulação e culturais. Há, também, um grande potencial de captura do valor 
que poderia ser conseguido através de modelos de valorização integrados. O desenvolvimento destes 
modelos tem sido tentado, como o atestam as marcas coletivas territoriais, mas os casos de sucesso são 
muito pontuais e não revelam, ainda, capacidade de integração dos SE na sua quádrupla dimensão: suporte, 
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aprovisionamento, regulação e cultural.

(P�V¯QWHVH��SRGHP�LGHQWLŵFDU�VH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�HVWDV�£UHDV��SHOR�PHQRV��D�WU¬V�Q¯YHLV�

Ř� 1D� UHFXSHUD©¥R�H�SURGX©¥R�GH�FRQKHFLPHQWR�VREUH�RV�HFRVVLVWHPDV� ORFDLV�H� VREUH�DV�SU£WLFDV�
................sustentáveis para a sua gestão.
Ř� 1D�LQWHJUD©¥R�GH�FRQKHFLPHQWR�H�H[SHUL¬QFLD�GLVFLSOLQDU�H�VHWRULDO��DEULQGR�VH�FDPLQKR�SDUD�
...............novas formas de cooperação interinstitucional e intersectorial.
Ř� (VWD�FRRSHUD©¥R�«�D�FKDYH�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�PRGHORV�GH�YDORUL]D©¥R�LQWHJUDGD�GRV�6(��
................DGDSWDGRV�¢�HVSHFLŵFLGDGHV�GH�FDGD�ORFDO�H�UHJL¥R�

Concretizadas estas oportunidades, mesmo que parcialmente e incompletamente, conseguir-se-ão ganhos 
na sustentabilidade e competitividades destes territórios, juntando interesses e partes interessados até 
aqui desavindos, uma vez que, embora partilhando preocupações e soluções, não se encontram. E não o 
fazem porque faltam plataformas de encontro. Contudo, os SE podem proporcioná-las, juntando o turismo 
FRP�D�DJULFXOWXUD��D�£JXD�FRP�D�ŶRUHVWD��RX�D�ELRGLYHUVLGDGH�FRP�WXULVPR��Vµ�SDUD�GHL[DU�DOJXQV�H[HPSORV�
óbvios.

2V�GHVDŵRV�V¥R�JUDQGHV��FODUR��(VWD�PXGDQ©D�GH�SDUDGLJPD�GH�XPD�JRYHUQDQ©D�VHWRULDO�SDUD�XPD�JRYHUQDQ©D�
integrada tem de fazer-se mobilizando o conhecimento inter e transdisciplinar na resolução de problemas 
FRQFUHWRV�Ŏ�R�FDVR�GRV�LQF¬QGLRV�ŶRUHVWDLV�«�SDUDGLJP£WLFR��2XWUR�H[HPSOR�«�QRV�GDGR�SHOD�GHŵQL©¥R�GH�
estratégias de promoção turística que contemplem os recursos a montante, i.e., a qualidade dos ecossistemas 
e da paisagem no caso das áreas protegidas, envolvendo a jusante os clientes, os turistas e visitantes, fazendo 
destes, agentes de gestão ativa (não apenas passiva) dos ecossistemas e dos SE que consomem individual 
ou coletivamente.

2V�GHVDŵRV�TXH�VH�FRORFDP�DR��UH�FRQKHFLPHQWR�GRV�6(��LQGLVSHQV£YHO�SDUD�D�LPSOHPHQWD©¥R�GH�PRGHORV�
de governança integrados, podem sintetizar-se pelo menos em três tipos:

Ř� $V�GLŵFXOGDGHV�QD�SURGX©¥R�H��VREUHWXGR��QD�PRELOL]D©¥R�GR�FRQKHFLPHQWR�LQWHU�H�WUDQVGLVFLSOLQDU�
................VREUH�RV�HFRVVLVWHPDV�H�RV�VHXV�6(��VXDV�VLQHUJLDV�H�SRWHQFLDLV�£UHDV�GH�FRQŶLWR�
Ř� $V�DWXDLV�ODFXQDV�QR�FRQKHFLPHQWR�FLHQW¯ŵFR�H�W£FLWR�VREUH�R�IXQFLRQDPHQWR�GRV�HFRVVLVWHPDV��
................sobretudo ao nível das interações entre serviços de aprovisionamento com mercado, ligados a 
................DWLYLGDGHV�HFRQµPLFDV�FRPR�D�DJULFXOWXUD�RX�D�ŶRUHVWD�H�RV�VHUYL©RV�FRP�FDU£FWHU�GH�EHP�S¼EOLFR��
................como a disponibilidade e qualidade da água, por exemplo.
Ř� 2� ULVFR� GH�� DR� DPSOLŵFDU�VH� R� FRQFHLWR� GH� VHUYL©RV� GH� HFRVVLVWHPD�� VH� HQJOREDU�� WDPE«P�� RV�
................serviços de aprovisionamento de atividades económicas insustentáveis na óptica da provisão 
................GH�VHUYL©RV�GH�UHJXOD©¥R�H�FXOWXUDLV��FRPR�D�DJULFXOWXUD�RX�D�ŶRUHVWD�LQWHQVLYDV�

1R�HQWDQWR�� ID]HQGR�XP�EDODQ©R�HQWUH�RSRUWXQLGDGHV�H�GHVDŵRV��R� IXWXUR�DŵJXUD�VH�SURPLVVRU�QR�TXH�
concerne à melhoria da gestão e governança dos ecossistemas e os serviços que estes proporcionam aos 
seres humanos. O crescente reconhecimento e a demonstração do valor dos SE, a par do maior conhecimento 
das suas interações, são animadores. Fruto disso, são as plataformas de cooperação inter e transdisciplinar 
internacionais centradas na produção, partilha e disseminação do conhecimento sobre os SE e na sua 
aplicação aos vários níveis: em como maximizar a sua oferta e as suas sinergias, assim como em potenciar 
a captura do seu valor e promover a sua governança integradas. É agora tempo de se conseguir que estas 
plataformas de cooperação interdisciplinares, interinstitucionais e intersectoriais se estabeleçam ao nível 
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local e regional para resolver os problemas das suas pessoas e dos seus territórios.
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6. ALGUMAS CONCLUSÕES E REFLEXÕES 

O Guia aqui apresentado, como antes se alertou o leitor, não é um receituário sobre como conhecer, demonstrar e 
capturar o valor de serviços de ecossistema. No entanto, abre perspetivas sobre como abordar estes tópicos, 
fornecendo uma sistematização e breve introdução às estratégias, métodos e técnicas disponíveis, a “caixa 
de ferramentas” para que cada um possa desenvolver a sua própria abordagem no âmbito do estudo ou da 
resposta a problemas suscitados pela gestão e governança dos ecossistemas através de um olhar integrador e 
transdisciplinar dos serviços que estes proporcionam à economia e à sociedade.

Ficou evidente, pelo menos é essa a expectativa dos autores, o potencial do conceito de serviços de ecossiste-
mas. É motivador para a construção e partilha de conhecimento novo, de recuperação e recriação de ve-
lho conhecimento sobre os ecossistemas, o seu funcionamento, os serviços que proporcionam, das suas 
LQWHUD©·HV�H�GRV�VHXV�EHQHI¯FLRV�H�EHQHŵFL£ULRV����DJUHJDGRU��QD�PHGLGD��HP�TXH�SRWHQFLD�D�FRRSHUD©¥R�
interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial em torno dos problemas que afetam os ecossistemas 
e a provisão dos respetivos serviços. É catalisador, pois potencia o desenho e implementação de estratégias 
de valorização integradas capazes de incentivar a provisão conjunta de serviços de diferentes categorias, de 
HVWLPXODU�DV�UHVSHWLYDV�VLQHUJLDV�H�GH�FDSWXUDU�R�YDORU�GRV�VHUYL©RV�TXH�ŵFDP�IRUD�GRV�PHUFDGRV�

O emprego da “caixa de ferramentas” ao caso concreto do PNSE permitiu testar e avaliar o potencial e 
os limites do estado do conhecimento atual e das exigências de dados e informação requeridas por uma 
DSOLFD©¥R�PDLV�DEUDQJHQWH��DPSOLDGD�D�PDLV�VHUYL©RV��H�PDLV�ULJRURVD�DR�Q¯YHO�GD�TXDQWLŵFD©¥R��GHOLPLWD©¥R�
e valoração dos SE. A aplicação à escala local, a freguesia, unidade administrativa e de tomada de decisão ao 
nível local, foi uma opção fundada no objetivo de mostrar o potencial agregador e catalisador do conceito 
de serviços de ecossistema. Ela serviu para ilustrar que, a esta escala, muito conhecimento e informação 
podem ser associados, através da ação dos agentes locais, que se podem depois capitalizar, integrar e 
mobilizar na construção de plataformas transdisciplinares, interinstitucionais e intersectoriais. É, pois, 
fundamental o estímulo a uma cultura de produção de conhecimento e informação sistemática e continuada 
ao longo do tempo. 

Mostrou, também, as lacunas atuais no estado do conhecimento sobre as interações entre serviços e, 
VREUHWXGR��HQWUH�D�VXD�SURYLV¥R�H�D�DWLYLGDGH�KXPDQD��QR�FDVR��D�DWLYLGDGH�DJUR�ŶRUHVWDO�H�VLOYR�SDVWRULO��
Estas, são grandes e extensíveis a muitos ecossistemas seminaturais e cultivados. Constituem uma 
condicionante ao cabal conhecimento e demostração do valor dos serviços cuja oferta poderá ser decisivamente 
LQŶXHQFLDGD�SHOD�DWLYLGDGH�KXPDQD��1HVWD�PHGLGD��FRQGLFLRQDP��WDPE«P��R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�HVTXHPDV�GH�
YDORUL]D©¥R��QRPHDGDPHQWH�GH�VLVWHPDV�GH�SDJDPHQWRV�SRU�6(�FDSD]HV�GH�UHŶHWLU�D�UHPXQHUD©¥R�FRUUHWD�H�
justa que deve ser paga pelos serviços.

9LX�VH�TXH��GR�ODGR�GRV�EHQHŵFL£ULRV�GLUHWRV��LQGLUHWRV�H�SDVVLYRV�GRV�6(��VH�REVHUYD�R�UHFRQKHFLPHQWR�GD�
importância dos mesmos, desde que sejam comunicados e compreendidos como o benefício experimentado. E 
TXH��TXDQGR�UHFRQKHFLGRV�SHORV�EHQHŵFL£ULRV��HVWHV�HVW¥R�GLVSRVWRV�D�SDJDU�SHOD�VXD�SURYLV¥R��2�TXH�VLJQLŵFD�
que percecionam os ganhos de bem-estar experimentados com o seu consumo direto, indireto, ou mesmo 
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DSHQDV�SDVVLYR��+£��SRLV��DLQGD�PXLWR�WUDEDOKR�D�ID]HU�DR�Q¯YHO�GD�HVSHFLŵFD©¥R�GRV�VHUYL©RV�H�UHVSHWLYRV�
benefícios em moldes que estes possam ser claramente compreendidos e, consequentemente, valorados e 
YDORUL]DGRV�SHORV�EHQHŵFL£ULRV��(VWH�«�XP�GHVDŵR�SDUD�RV�P«WRGRV�GH�YDORUD©¥R�GRV�VHUYL©RV�VHP�PHUFDGR��
nomeadamente no que respeita a alguns serviços de regulação e culturais. 

Este Guia, designadamente por intermédio da aplicação conduzida no caso do PNSE, realça a mais-valia das 
abordagens participativa e deliberativa, quer para conhecer os SE relevantes numa certa área, quer para 
demonstrar e capturar o respetivo valor. Estas abordagens estão claramente subaproveitadas ao nível da 
produção de conhecimento e do desenho de soluções para a valorização dos SE. Urge capitalizá-las e aplicá-
-las numa perspetiva integradora, nomeadamente com as abordagens mais quantitativas de medição do 
valor económico. Mostram-se, também, cruciais para o desenho e implementação das soluções integradas 
de valorização de SE. Estas têm vindo a ser trabalhadas muito ao lado das partes “mais” interessadas, como 
o ilustra o caso da aplicação do modelo ITIs no PNSE. São, obviamente, uma ferramenta-chave para se construir 
conhecimento transdisciplinar, setorial e institucional, a força-motriz para a mudança de paradigma em 
direção a um modelo de governança integrada dos serviços de ecossistema.
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Lista de Abreviaturas

ACRIGUARDA                                    Associação de Criadores de Ruminantes do Concelho da Guarda
ADAG  Associação Distrital de Agricultores da Guarda
ADRAB   Associação de Desenvolvimento Rural e Agrícola das Beiras
AFN  Autoridade Florestal Nacional
ANCOSE  Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela
APROSE  Associação de Pastores e Produtores de Queijo da Serra da Estrela do Concelho de Gouveia 
BET  Benefício Económico Total
&$23� � &DUWRJUDŵD�$GPLQLVWUDWLYD�2ŵFLDO�GH�3RUWXJDO
CCRIF  Carta Conjuntural de Risco de Incêndio Florestal 
CEAV  Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro
CELFLOR  Associação de Produtores Florestais
CISE  Centro de Interpretação da Serra da Estrela
CM  Choice Modelling
DAC  Disposição a aceitar ser compensado
DAP  Disposição a pagar
DGADR  Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
DGAV  Direção Geral de Alimentação e Veterinária
DOP  Dominação de Origem Protegida
DRABI  Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior
DRAPC   Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
EC  European Commission
EI30   Índice de Erosividade
ELA   Estrutura Local de Apoio
EUPS   Equação Universal da Perda de Solo
(85267$7� ������������������������������6WDWLVWLFDO�2IŵFH�RI�WKH�(XURSHDQ�&RPPXQLWLHV
FA   Fluxo Acumulado
FEADER  Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
FONAFIFO                               Fundo Nacional de Financiamento Florestal
GIPS  Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro
GNR  Guarda Nacional Republicana
GPP   Gabinete de Planeamento e Políticas
ICNB   Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade
ICNF   Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IDW  Inverse Distance Weighted (Inverso da Potência das Distâncias)
IFAP  Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas
IFN   Inventário Florestal Nacional
INE  Instituto Nacional de Estatística
INvest  Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-Offs
IPSS  Instituições Particulares de Solidariedade Social
ITI   Intervenção Territorial Integrada
LCP   Landscape (Paisagem)
LPN   Liga de Protecção da Natureza
MCOTA  Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente
MDT   Modelo Digital do Terreno
MEA   Millenium Ecosystem Assessment
MESALES  Modèle d´Evaluation Spatiale de l´Aléa Erosion des Soils (Modelo de Avaliação Espacial da Área de Erosão dos Solos)
1876� � 1RPHQFODWXUD�GH�8QLGDGHV�7HUULWRULDLV�SDUD�ŵQV�(VWDW¯VWLFRV
ONGs  Organizações Não Governamentais
PAE  Plano Anual de Exploração Cinegética
3%3� � 3ULQF¯SLR�GR�%HQHŵFL£ULR�3DJDGRU
PES  Pagamentos por Serviços Ambientais
PN  Parque Natural
PNSE  Parque Natural da Serra da Estrela
PPF  Princípio de pagar ao fornecedor
PRRN  Programa da Rede Rural Nacional
PSA  Pagos de Servicios Ambientales (Pagamentos por Serviços Ambientais)
RGA  Recenseamento Geral Agrícola
RRF  Regulação do Regime do Fogo
SANICOBE                               Associação de Defesa Sanitária da Cova da Beira
SAVE  Valorização de Serviços Ambientais de Agroecossistemas em Áreas Protegidas
SE  Serviços de Ecossistema
6,*� � 6LVWHPDV�GH�LQIRUPD©¥R�*HRJU£ŵFD
SNIRH  Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
TEEB  The Economics of Ecosystems and Biodiversity
UE  União Europeia
UK NEA  United Kingdom National Ecosystem Assessment
URZE  Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela
VET  Valor Económico Total
WBCSD  Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável
ZCA  Zona de Caça Associativa
ZCM  Zona de Caça Municipal
ZCT  Zona de Caça Turística
ZPD  Zona de Pesca Desportiva
ZPR  Zona de Pesca Reservada






