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O projecto SAVE: Objectivos  

O Projecto SAVE - Valorização de Serviços Ambientais de Agro-Ecossistemas 
em Áreas Protegidas de Montanha,  
tem como principal objectivo a produção, divulgação e difusão de 
conhecimento sobre serviços de ecossistema proporcionados pelos 
sistemas agro-silvo-pastoris em áreas de montanha com estatuto de 
protecção, com vista à sua boa valorização e governança. 

 Identificar, quantificar e delimitar produtos, serviços ecológicos e de 
recreio proporcionados pelos ecossistemas agro-silvo-pastoris no Parque 
Natural da Serra da Estrela (PNSE). 

 Obter informação sobre os benefícios económicos dos serviços 
ecológicos e de recreio e lazer para a população local, visitantes e turistas 
e outras populações (residentes em áreas urbanas). 

 Avaliar e discutir esquemas e mecanismos de valorização e 
 modelos de governança dos serviços de ecossistema que potenciem a 

captura de valor por parte agentes económicos locais. 



O projecto SAVE: Abordagem metodológica  

Abordagem metodológica   

• Conceito de serviços de ecossistema. 

• Metodologia desenvolvida ao longo da “cadeia de valor” dos serviços de 
ecossistema. 

• Capitaliza dados e informação pré-existente. 

• Inclui a realização de focus groups, workshops, entrevistas por 
questionário e análise de casos de estudo. 

• O projecto adopta uma abordagem interdisciplinar  

• Contempla o envolvimento participativo através do contributo dos 
stakeholders locais constituindo-se uma oportunidade de integrar as 
suas visões e expectativas no desenvolvimento do projecto. 



O projecto SAVE: Abordagem metodológica  

A abordagem dos serviços de ecossistema   

• Classificações de serviços de ecossistema 

 Suporte, aprovisionamento, regulação e culturais (MEA, 2005) 

 Aprovisionamento, habitat, regulação, culturais (TEEB, 2010) 

• Serviços de Ecossistema são os benefícios que as pessoas 
obtêm da natureza (MEA, 2005) 

• Serviços de Aprovisionamento incluem alimentos, madeira, 
água, matérias-primas ….  

• Serviços de Regulação incluem os serviços ecológicos, 
purificação da água, polinização, protecção do solo, estabilidade 
climática, resiliência ao fogo … . 

• Serviços culturais são os benefícios não materiais, como recreio 
e lazer, inspiração, … .  



1. Identificação, quantificação e delimitação serviços de agro-ecossistema  

O projecto SAVE: Abordagem metodológica  

 Abordagem “cadeia de valor” dos serviços de ecossistema 

1.1. Em stock/fluxo físico 

1.2. Em valor monetário (comercial ou fora do mercado) 

2. Modelos e esquemas de captura do valor 

2.1. Bens e serviços comercializados 

2.2. Bens e serviços sem mercado 

3. Discussão sobre soluções integradas de valorização e modelos para sua 
governança 

O que existe? Quanto vale? Quanto vale para quem? Como capturar o valor 
de forma  integrada e sustentada (gestor da terra e território) 



O 3º Workshop do projecto SAVE : Apresentação e objectivos  

 Identificar, delimitar e valorar os benefícios dos 
ecossistemas agro-silvo-pastoris do PNSE 

 Capturar (mais) o valor destes benefícios pelos gestores 
dos ecossistemas agro-silvo-pastoris e pelo território 
(PNSE) 

O 3º Workshop do projecto SAVE tem por objectivo principal apresentar e 
discutir resultados  e o interesse de modelos de valorização integrados 

Os resultados a apresentar e discutir agrupam-se em dois tópicos: 

Metodologias  (e aplicação)  
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Breve caracterização da área em estudo: Parque Natural da Serra da Estrela 
 

Área PNSE: 88.850 hectares 
Engloba área de 6 concelhos e 79 freguesias 
 
Caracterização socioeconómica: população envelhecida e baixa densidade demográfica. 
Principiais actividades económicas : agricultura, pecuária, serviços e a alguma indústria (têxtil, 
alimentar, metalo-mecânica) . 
Paisagem e ecossistemas moldados pelo sistema agro-silvo-pastoril. 

 

II Workshop- Valorização de Serviços Ambientais de Agro-Ecossistemas em áreas protegidas   



Ocupação do solo no PNSE – Situação actual 

Dados cartográfico base - Ocupação do Solo (2011) 
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Identificação e selecção dos serviços de ecossistema  

1. Como se identificaram os serviços de ecossistema no PNSE? 

 Dados cartográficos, estatísticos, bibliográficos  

 Percepção, informação e experiência dos agentes locais   

2. Serviços de ecossistema seleccionados no PNSE 

 Aprovisionamento: Leite, Madeira, Água  

 Regulação: Resiliência ao fogo, Prevenção da erosão do solo 

 Culturais: Recreio e lazer 



Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Definição da metodologia para mapeamento dos SE 

 Em que consiste o mapeamento de SE? 

 Uma forma de tornar espacialmente explícita num mapa, a capacidade, fluxo 
ou os benefícios dos ES (Maes et al., 2011) 

 Como foi definida a metodologia adoptada para o mapeamento? 

 Revisão da bibliografia disponível 

 Consulta de peritos 

 Aspectos relevantes no mapeamento de ES? 

 Seleccionar indicadores para representar ES 

 Definir as unidades de quantificação dos indicadores que representam o ESV 

 Dados 

 Método/procedimento de quantificação 



Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Serviços  de aprovisionamento (mapear capacidade) 

 Associação de uma entidade cartográfica a dados estatísticos  

 SE aprovisionamento de leite  

Metodologia para mapeamento dos SE 

 Cartografia de freguesias x Efetivo Animal x Produtividade    

 SE aprovisionamento de madeira  

 Ocupação do solo (floresta) x Produtividade florestal 

Fontes de informação: ANCOSE; DGAV; ACRIGUARDA 

Fontes de informação: ICNF, 2011; IFN (2005)  

 SE aprovisionamento de água  

 Cartografia de freguesia x volume captado  

Fontes de informação: ARHCentro  



Serviços  de regulação (mapear capacidade) 

 Dados locais e modelos empíricos e semi-empíricos 

 SE de resiliência ao fogo (regime do fogo)  

 Avaliação do comportamento do fogo (modelo de simulação com 
recurso a software FlamMap)  

 SE regulação da erosão (perda de solo anual) 

 Avaliação da suscetibilidade à erosão (EUPS) 

Variáveis: Elevação; Declive; Exposição; Modelos de Combustível 

Dados: MDT, Carta de solos, Carta de Ocupação do solo, Precipitação média 
mensal e anual 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Metodologia para mapeamento dos SE 

Dados: Modelo digital do terreno (ArcGis), cartografia de ocupação do solo, 
modelos de combustível em Portugal (Fernandes et al., 2009) 

Variáveis: Factores de regime pluviosidade, erodabilidade do solo, factores 
topográficos, gestão e boas práticas do uso dos solo 



Serviços  Culturais (mapear capacidade e fluxo) 

 Associação de uma entidade cartográfica a dados estatísticos  

 SE de Recreio e lazer 

Fontes de informação: ICNF; Turistrela; Adriventura; GNR Covilhã; URZE; 
CISE; Turismo da Serra da Estrela; Municípios do PNSE 

 Cartografia de freguesias x Dados estatísticos de oferta e procura 

Metodologia para delimitação dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 



Metodologia para valoração dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 O que se valora? Quem valora? 

Valor Económico 

 É uma medida da quantidade máxima de outros bens e serviços 
que o indivíduo está disposto a abdicar para obter um bem, um 
serviço ou “estado do mundo” (e.g. qualidade ambiental) 

  Disposição a pagar (DAP) máxima (para obter melhoria/ 

para evitar perda provisão de serviços ecossistema) 



Metodologia para valoração dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 O que se valora? Quem valora? 

Valor Económico 

 Bens ou serviços têm valor apenas se as pessoas lhe atribuírem 
valor, por isso o valor é subjectivo (preference-based) 

 O valor económico é medido através de uma troca (entre bens e 
serviços), por isso é um valor relativo 

 O valor económico para a sociedade obtêm-se agregando 
(somando) os valores para cada indivíduo  

  O valor económico é geralmente expresso em dinheiro 



Metodologia para valoração dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 Como é que se obtém o valor económico? 

 Abordagens para valorar  

Directa ►  obter valor económico através das preferências 

expressas dos indivíduos (consumidores e/ou cidadãos)  

Indirecta ►  obter valor económico através das preferências 

reveladas dos indivíduos  por bens ou serviços relacionados 

(consumidores e/ou cidadãos)  

Indirecta ►  obter valor monetário através dos custos oportunidade, 

reposição/reparação/compensação   
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 Directa ►  obter valor económico através das preferências 

reveladas dos indivíduos nos mercados (preço de mercado)  



Metodologia para valoração dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Este método assume que os custos da viagem (combustíveis, 
bilhetes, etc. e o valor do tempo gasto com a deslocação ao 
sítio e gasto no sítio) constituem uma proxy do valor de recreio 
associado à visita a um determinado sítio 

De que se sítios se está a falar? 

EXEMPLOS: Parques Naturais; Paisagens; Zonas de caça; 
Locais de pesca; Praias; Monumentos… 

 Valoração pela procura - Técnicas de preferências reveladas 

MÉTODO DO CUSTO DA VIAGEM (MCV) 



Metodologia para valoração dos SE 

Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 Design das escolhas  

 Várias alternativas de escolha definidas com 
combinações de vários atributos a certos níveis 

 Esquema de Revelação do Valor 

QUESTIONÁRIO para método de Preferências Declaradas 

 Preço é um atributo 

 Nível base (status quo ou BAU cenário) é uma 
alternativa de escolha obrigatória 

 Indivíduo escolhe alternativa preferida (Experiências de 
Escolha) 



Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 SE aprovisionamento (valor de mercado da disponibilidade) 

 Mapeamento de valor SE (benefícios) 

Fontes de informação: Dados das organizações do setor e entidades publicas; 
dados estatísticos (INE) 

 Capacidade x Valor de Mercado 

 SE culturais (valor de recreio) 
 
 

 Método do custo da viagem para o fluxo de 
recreio (visitantes em geral) 

 SE de regulação (mudanças no nível de aprovisionamento)  

Fontes de informação: Inquéritos a visitantes (Madureira et al., 2013); Inquérito  
população não residente na área do Parque (cidade de Coimbra); Inquérito 
população residente na área do Parque (estes dois últimos ainda não estão 
disponíveis os resultados) 

 Método das preferências  declaradas (beneficiários: locais, 
visitantes e população em geral) 
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Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa do volume de madeira existente (m3) no PNSE por freguesia (2011) 
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Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa do valor do potencial de madeira (2011) 
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Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa do potencial de produção do leite e do respectivo valor quando 
transformado em queijo com denominação de origem protegida (2011) 
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Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa de susceptibilidade ao fogo no PNSE 
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Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa de susceptibilidade à erosão no PNSE 



Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

Mapa do fluxo de visitantes à torre em fins de semana com neve 

14.000 visitantes por fim de semana 
5.500 visitantes em dias de semana 
Valor de recreio = 54 €/por dia de visita 
1 milhão de € por semana de neve 



Delimitação cartográfica dos serviços de ecossistema seleccionados 

 Mapeamento salienta quais são as áreas com maior potencial 
para a provisão dos vários tipos de SE 

 Áreas com potencial mais escasso para provisão de serviços de 
regulação (condições naturais e fogo) são as que demonstram 
maior capacidade para recreio 

 O mapeamento salienta a importância de restaurar as áreas 
ardidas, pela ameaça que representam à provisão de SE, 
designadamente habitats (conservação da natureza e 
biodiversidade) e recreio 

 Que há sinergia entre a provisão de serviços de 
aprovisionamento e de regulação (condições topográficas e de 
solo favorecem-nas) 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

 Saber o quanto valem em termos económicos os serviços ecológicos 
e recreio de projecto de requalificação da paisagem degradada do 
PNSE (PRADSE, URZE) 
 

 Como valorar? 

 Estimar os benefícios da provisão desses serviços para os respectivos 
beneficiários  

 Avaliar a procura 

 Usar um inquérito (“estudo de mercado”) 

 Visitantes e turistas 

 População local 

 Público em geral 

 Respectivos beneficiários? 

 Proprietários, empresas…. 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

 Valor dos serviços sem mercado do PRADSE: Caso dos visitantes e 
turistas 

 Inquérito de Experiências de Escolha 

 Amostra de 259 visitantes e turistas (2011) 

 Modelo estatístico fornece valor marginal da provisão destes serviços 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

 Serviços ecológicos e de recreio fornecidos pelo PRADSE 

A floresta absorve o dióxido de carbono o que permite a anular as emissões 
poluentes de uma cidade entre 50.000 (Ex. Guarda) a 100.000 (ex. Coimbra). 

A floresta aumenta a infiltração de água da chuva no solo e depois a água é 
purificada pela filtração feita pelas raízes das árvores, melhora a qualidade da 
água dos rios, albufeiras e nascentes; Além disso o solo está protegido e não 
há arrastamento de terras para as águas. 

O projecto reduz o risco do incêndio relativamente à situação actual; pode 
reduzir até ao nível “baixo” ou “moderado”. 

O projecto pode disponibilizar infraestruturas de recreio e lazer: trilhos, 
parques de merendas, parques de campismo e melhoria das condições da 
estância de ski. 

Para viabilizar o projecto teria de pagar uma ecotaxa incluída na sua factura 
de electricidade durante um ano (aplicada a todos consumidores). 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

ES oferecidos Níveis de oferta 

Risco de incêndio Baixo; Moderado; Elevado* 

Infiltração da água da chuva 35%; 25%; < 10% da chuva* 

Absorção de CO2 (gases 
com efeito de estufa) 

Emissões de cidades com 100.000; 50.000  
habitantes; Zero* 

Infra-estruturas de recreio Sim; Não* 

Custo 0,5; 1,5; 2,5 Euros per mês/agregado doméstico; 0* 

Inquérito de Experiências de Escolha para visitantes e turistas - Delineamneto 

* Situação BAU (business as usual)  



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

Atributos  

ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B SITUAÇÃO ACTUAL 

Absorção de Dióxido de 
Carbono 

50.000 habitantes 100.000 habitantes 

 

Infiltração da água da 
chuva  

(Aumenta a Qualidade 
da água) 

Cerca de 35% Cerca de 35% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Moderado Baixo Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Sim Não Não 

Preço 

0,5 1,5 

 Exemplo de uma experiência de escolha 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

Atributos  

Coeficientes 
MNL parâmetros fixos 

MNLparâmetros fixos com 

variáveis socioeconómicas 

    

BAU (cenário de não acção) 36.193 107.681 

Absorção de gases com efeito de estufa (CO2) 0.00275 0.109*** 

Infiltração da água da chuva (W) 0.0595*** 0.022* 

Redução do risco de incêndio (FRISK) 0.725*** 4.650*** 

Infra-estruturas de recreio (RECR) 1.341*** 0.0317 

Custo (COST)  -0.453*** -0.563*** 

CO2*FRISK   -0.0484*** 

RECR*Actividades na neve   0.629*** 

RI*Qt visitas   0.0788** 

RI*Idade   -0.0159** 

CO2*Rendimento do agregado doméstico   0.431D-05** 

Log.Lik. -637.6293 -458.3982 

No. Individuals 259   

No.Obs. 1036 896 

 Modelo estatístico (modelação de 259*4 escolhas) 

Dados ainda em análise; provisórios!!  

***, **, *  níveis de significância estatística 1%, 5%, 10%, respectivamente. 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

Atributos DAP marginal DAP   

Absorção de gases com efeitos de estufa 

(CO2) 

0,208 

(0,275; 0,142) 
20,8 

(29,4; 15,2) 
  

Infiltração da água da chuva(W) 
0,039 

(0,0872; -0,009) 
3,9 

(8,7; -0.9) 
  

Redução do risco de incêndio (FRISK) 
7,409 

(9,550; 5,267) 
7,4 

(9,6; 5,3) 
  

Infra-estruturas de recreio (RECR) 

0,95 

(1,52;  0,38) 
1,0 

(1,5; 0,4) 
  

Valores entre parêntesis são os limites dos intervalos de confiança a 95% 

Valores na 3ª coluna representam a média da disposição a pagar para um certo nível do atributo, exemplo, 

absorção de gases com efeito de estufa de cidade com 100.000 habitantes; aumento de 10% na infiltração; 

redução num nível de risco de incêndio (de elevado para moderado)  

 Estimativas da disposição a pagar (valor económico) 



Valoração dos serviços de ecossitema – serviços de regulação (e culturais) 

 Sequestro de carbono e redução de risco de incêndio são os que 
apresentam maior valor para os visitantes e turistas  

 Embora interacção entre esses SE seja percebida como negativa 

 Resultados consolidados serão agregados para a população de 
visitantes e turistas 

 Resultados para a população de Coimbra estão em análise; Dados 
para a população residente na área do Parque estão ainda a ser 
recolhidos 



Captura do valor dos serviços de ecossitsema – Sistemas de pagamentos por SE (PES) 

 Princípio do Fornecedor Recebedor 

 Princípio do Beneficiário Pagador 

 Contratos de prestação de serviços  

 Pagamentos pelo fornecimento de serviços 

 Mercados para produtos associados 

 Privatização e comercialização  

 Acção colectiva  

 Abordagens de valorização de benefícios externos 

 Pagos e financiados  pelo Estado e/ou empresas (ou outras 
entidades 



Captura do valor dos serviços de ecossitsema – Sistemas de pagamentos por SE (PES) 

SISTEMAS DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

(ECOSSISTEMA) 

 O que são os PES? 

 São uma forma de canalizar incentivos económicos (em geral 

monetários) para os gestores da terra (agricultura, floresta) e 

de áreas costeiras (pescadores, colectadores,…) que adoptem 

práticas de gestão compatíveis com fornecimento de SE para 

os beneficiários (ex. consumidores de água potável, empresas, 

população em geral). 



Captura do valor dos serviços de ecossitsema – Sistemas de pagamentos por SE (PES) 

 Mecanismos de valorização de benefícios externos 

 Sistemas para pagamento de serviços ambientais 

 Estado contratualiza, paga e financia totalmente (medidas silvo-

ambientais na EU) (adesão é voluntária) 

 Estado contratualiza, paga e financia parcialmente (SPSE da Costa 

Rica) (adesão é voluntária) 

 Paga a quem? Proprietários (ou seus representantes) 

 Pagam o que ê? “Pacote de serviços ecológicos” (ligado a uso do 
solo) 

 Quem paga? Sociedade (contribuintes) 

 Como se paga? Pagamentos anuais contratualizados por 5-25 anos 



Captura do valor dos serviços de ecossitsema – Sistemas de pagamentos por SE (PES) 

Beneficiário 

Beneficiário 

Beneficiário 

Beneficiário 

Beneficiário 

Mecanismo(s) 

de 

Financiamento 

 

 

 

 

Serviços ecossistema 

Gestor da terra 

Mecanismo(s) 

de Pagamento 

 

 

 

 

 

Gestor da terra 

Gestor da terra 

Gestor da terra 

Gestor da terra 

Estrutura de Governança 

Estrutura dos Sistemas de Pagamentos por  Serviços Ecossistema 



Captura do valor dos serviços de ecossitsema – Sistemas de pagamentos por SE (PES) 

1. 1º desafio: Especificar, medir e quantificar os SE (sequestro ou 

estocagem de carbono; serviços hidrológicos; conservação da 

biodiversidade; controle do solo; conservação da paisagem) 

2. 2º desafio: Identificar beneficiários  

3. 3º desafio: Criação de mecanismo de financiamento 

4. 4º desafio: Criação de mecanismo de pagamentos 

5. 5º desafio: Estrutura de Governança 

Desafios na implementação de PES 



Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 

Sistemas de pagamentos por serviços de ecossistema como 
instrumento na captura de valor dos benefícios ambientais  

pelos gestores de ecossistemas agro-silvo-pastoris 

O modelo ITI (Intervenções Territoriais Integradas) 

 As medidas  ITI’s estão inseridas no subprograma 2 do 
PRODER, referente à Gestão Sustentável do Espaço Rural 

 A principal fonte de financiamento deste Programa é o FEADER 
( Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural) 

 As ITI são estratégias de gestão agrícola e florestal para a 
Rede Natura 2000, em curso  (2007-2013) 



Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 

 Principais Objetivos das ITI: 

• Manter e recuperar sistemas agrícolas e florestais 
tradicionais 

•  Preservar fauna e flora autóctones 

• Conservar e recuperar espécies arbustivas/arbóreas 
autóctones 

 Principais Beneficiários das ITI: 

•  Agricultores (Unidades de Produção) 

•  Produtores Florestais (Unidades de Produção) 

•  Órgão de Gestão dos Baldios 

 

 



Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 

Estrutura de Governança 

Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território  

ELA (Estrutura Local de Apoio)  

ICNF/PNSE URZE DRAPC APROSE LPN 

FEADER 
(Financiamento)  

Mecanismo de 
pagamento 
(PRODER)  

Beneficiários: 
Baldios 

Unidades de Produção ( Agricultores e Produtores Florestais)  

Associações 
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Universo dos beneficiários no PNSE 



Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 

Caracterização e avaliação do modelo ITI no PNSE 
(resultados parciais) 

 
 Objetivos 

 Caracterizar os beneficiários e avaliar a sua satisfação 

 Identificar dificuldades na adesão/implementação 

 Avaliar a sua eficácia para a provisão dos serviços de ecossistema  

 Metodologia 

 Entrevistas às entidades envolvidas no processo de implementação das ITI’s 

 Inquérito aos beneficiários de medidas ITI (unidades de produção) 

 Inquérito aos baldios beneficiários de medidas ITI 

 Inquéritos a beneficiários de subsídios agrícolas (RPU) sem ITI’s. 



Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 

Caraterização dos beneficiários entrevistados 

Classes etárias  
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Medidas contratadas pelos beneficiários entrevistados  

 
Uso do solo 

 
Medidas ITI 

Nº de beneficiários 
(dados) 

 
Entrevistados que se 

identificam como 
beneficiários 

 

 
Pastagens 

Conservação da estrutura ecológica de base 13 12 

Manutenção de prados com alto valor natural 10 6 

Cereal Conservação da estrutura ecológica de base 12 8 

Pomares Conservação da estrutura ecológica de base 8 4 

Olival Conservação da estrutura ecológica de base  2 5 

Floresta Manutenção de Maciços, bosquetes ou 
núcleos de espécies arbóreas ou arbustivas 
autóctones e de exemplares e formações 

relíquias notáveis  

4 5 

 
Matos 

 Conservação da Rede e Corredores Ecológicos 0 6 

Requalificação Matagais Estremes de baixo 
valor de conservação 

1 7 

Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 



Como obteve conhecimento das medidas  

Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 
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Motivos para aderir às medidas  

Valorizar estes benefícios em (maior) favor dos gestores dos ecossistemas agro-silvo-pastoris 
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Opinião dos beneficiários 
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Conclusões e questões 

 Mapeamento de SE à escala local e regional 

 Facilita a convergência entre diferentes perspectivas (ângulos de 
visão de olhar para o território): gestores da terra e associações 
sectoriais de um lado; Autarquias, associações de 
desenvolvimento local; Administração central e Comunitária 

 Utilidade da ferramenta do mapeamento a nível local 

 Evidencia sinergias e conflitos potenciais entre a conservação da 
natureza e da biodiversidade e a provisão das diferentes 
categorias de ES (aprovisionamento, regulação e culturais);  

 Identifica áreas que necessitam ser recuperadas;  

 Salienta o valor acrescentado por certificações (ou mecanismos 
de valorização similares) 

 Enfatiza o valor de benefícios que não são mostrados pelo 
mercado 

 Mostra a distribuição espacial dos ES e facilita o desenho e 
implementação de PES 



Conclusões e questões 

 Valoração económica de SE sem valor comercial 

 Fundamental para demonstrar importância dos SE 
aprovisionados pelas áreas protegidas 

 Utilidade da ferramenta do mapeamento a nível local 

 Demonstra valor do que não é valorizado comercialmente;  

 Demonstra benefícios de projectos de recuperação da paisagem 
indispensáveis;  

 Permite aproximar desenho dos projectos das preferências das 
pessoas  

 Facilita o desenho e implementação de PES, identificando 
beneficiários e sua disposição a pagar pelos diferentes serviços 



Conclusões e questões 

 Captura do valor dos SE 

 Espaço para uma solução integrada e sustentada de valorização? 

 Articular valorização comercial e PES;  

 Articular diferentes agentes e actores do território 

 Integrar a participação dos agentes beneficiários, como as 
empresas utilizadoras de SE 
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