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Os mandatos dos Conselhos Europeus de Cardiff e Viena para uma crescente integração dos aspectos
ambientais e do desenvolvimento sustentável nas diversas políticas comunitárias tiveram, no caso da PAC,
importantes respostas nas reformas empreendidas no âmbito da Agenda 2000.

As conclusões dos trabalhos daqueles Conselhos sublinharam a importância da definição de indicadores de
integração ambiental para apoiar as estratégias sectoriais do Conselho.

Os indicadores de integração ambiental têm por objectivo contribuir para avaliar em que medida as
preocupações de carácter ambiental foram integradas nas políticas sectoriais. Deverão cumprir[7] cinco critérios,

• Identificar os principais problemas agro-ambientais que se colocam actualmente na Europa,
• Compreender, acompanhar e avaliar a relação entre práticas agrícolas e respectivos efeitos

ambientais benéficos e prejudiciais,
• Avaliar em que medida as políticas agrícolas respondem à necessidade de promover uma

agricultura compatível com o ambiente e comunicá-lo aos responsáveis e ao público em geral,
• Acompanhar e avaliar no local a contribuição ambiental específica dos programas comunitários para

a agricultura sustentável,
• Cartografar os diversos sistemas agro-ambientais na União Europeia e países candidatos; este

aspecto é particularmente pertinente para explicar aos parceiros comerciais da União Europeia a
especificidade do ambiente agrícola na Europa.

Por outro lado, o processo de planeamento envolve a constituição de uma base de informação, da sua análise e
tratamento de forma a que seja possível a monitorização da utilização sustentável dos recursos agro-florestais.
No caso do actual sistema de planeamento florestal português, constituído por três níveis, reconhece-se a
importância do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, dos futuros Planos Regionais de
Ordenamento Florestal e dos Planos de Gestão Florestal.

Neste quadro o Ministério da Agricultura Pescas e Florestas e o então Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território, “conscientes da necessidade de enfrentarem estes desafios em conjunto numa
perspectiva de promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, tendo em vista assegurar o
necessário equilíbrio entre os objectivos ambientais, a salvaguarda e viabilidade das explorações agrícolas, ...
decidiram estabelecer um plano de acção para o período 2000-2002 cujo objectivo estratégico foi garantir uma
adequada e progressiva integração da componente ambiental nas actividades agrícolas e florestais.”

Foi então criado, junto do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, através do Despacho Conjunto nº
700/2000, o Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – coordenado pelo Auditor de Ambiente do MADRP- com a
missão de conceber, acompanhar e avaliar um plano de acção visando garantir a integração da componente
ambiental nas actividades agrícolas e florestais e considerando as orientações comunitárias e as normas
específicas nacionais relevantes.

O presente relatório constituí uma actualização, feita pelo GPPAA, da Acção 3.A.3.1. (Relações
Agricultura/Florestas e Ambiente, versão fina, Dezembro de 2002) identificada no Plano de Acção 2000-2002, a
qual teve como objectivo principal o estabelecimento de um conjunto de indicadores que traduzam, a nível
continental, as relações que se estabelecem entre as actividades agrícolas e florestais e o ambiente, bem como
proceder ao seu cálculo.

Deste modo, procedeu-se à actualização da informação possível, mantendo-se a sua sistematização segundo
componentes ambientais ou domínios a saber,

• domínio água onde se incluem os indicadores relacionados directa ou indirectamente com o uso
deste recurso e sua qualidade,
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• domínio biodiversidade onde se mostra a expressão de certos habitats agrícolas e florestais, o
impacte de determinados sistemas culturais e o estado da diversidade genética de algumas
espécies,

• domínio solo onde se agruparam os indicadores que mostram a importância dos diferentes usos do
solo, bem como de alguns factores de pressão negativa,

• domínio ar onde é tratada a questão dos gases com efeito de estufa.

Os indicadores foram classificados de acordo com o modelo Pressão-Estado-Resposta, desenvolvido e utilizado
pela OCDE [59].

Os indicadores de Pressão dizem respeito aos factores que conduzem à alteração do estado do ambiente,
como sejam a utilização de pesticidas e o encabeçamento pecuário.

Os indicadores de Estado põem em evidência os efeitos das actividades agrícolas e florestais sobre o ambiente,
como por exemplo a concentração de nitratos nas águas ou a expressão territorial dos habitats semi-naturais.

Os indicadores de Resposta dizem respeito às iniciativas da sociedade em relação à alteração do estado dos
recursos, como por exemplo a designação de áreas para a conservação da natureza, o Modo de Produção
Biológico e a definição de zonas vulneráveis à poluição com nitratos.

São também indicadores de resposta o enquadramento legislativo e regulamentar produzido bem como as
medidas de incentivo à realização de investimentos, a adopção de determinadas práticas agrícolas ou
manutenção de sistemas produtivos, e acções de formação.

Quanto ao enquadramento legislativo mais importante neste âmbito pode ser consultada a página do MADRP
no seguinte endereço: www.min-agricultura.pt Nela também se encontra disponível a informação sobre os
instrumentos de apoio que consubstanciam os principais programas sectoriais, a saber: AGRO, AGRIS e
RURIS.

Para a elaboração dos vários indicadores não foi tratada informação relativa às regiões autónomas da Madeira
e Açores pelo que o presente relatório se restringe ao território Continental.

http://www.min-agricultura.pt/
http://www.min-agricultura.gov.pt/
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O conjunto dos indicadores expostos no presente relatório pretende quantificar a importância da agricultura e da floresta na
gestão do território do continente Português e os impactes que estas actividades económicas têm no ambiente em que se
desenvolvem.

Os usos agrícola e florestal representam 71% do território continental. Metade da SAU é ocupada com sistemas produtivos
que sustentam habitats semi-naturais, dos quais se destacam as pastagens, os pousios e o olival. Por outro lado, 20% da
superfície total das explorações agrícolas está ocupada por matas e florestas sem aproveitamento agrícola no sob-coberto.

As áreas designadas para a conservação da natureza ocupam 21% da superfície continental, da qual 35% tem uso
florestal e 26% tem uso agrícola. Encontram-se ainda em fase de preparação os instrumentos de ordenamento da grande
maioria destas áreas.

Quanto à ocupação florestal, o sobreiro e azinheira constituem os povoamentos predominantes (1174390 ha), seguindo-se
o pinheiro-bravo (976069 ha) e o eucalipto (672149 ha). O pinheiro-bravo é a espécie dominante nos povoamentos
submetidos a regime florestal, isto é, terrenos onde a vertente de protecção assume primordial destaque. Uma parte destes
terrenos está incluída nas áreas designadas para a conservação da natureza.

A maioria do coberto florestal do continente é constituído por povoamentos puros, ou seja, constituídos por uma única
espécie florestal e com coberto arbóreo denso. Os povoamentos florestais caracterizam-se ainda por apresentarem uma
estrutura da vegetação diversificada, com bastante variabilidade ao nível da composição do sob-coberto.

A expressão da área florestal no território continental tem crescido, tendência esta que se vem verificando desde o séc.
XIX. Apenas os distritos de Viana do Castelo, Guarda e Viseu têm registado tendência inversa.

No período de dez anos que decorreu entre os dois últimos recenseamentos agrícolas verificou-se um acréscimo na
especialização das explorações agrícolas, destacando-se as bacias leiteiras do EDM e BL, o Ribatejo e Oeste, a Beira
Interior e algumas regiões no Algarve.

Neste período assistiu-se a uma diminuição da SAU, sobretudo devido à evolução negativa das terras aráveis e do pousio.
Do lado oposto destacam-se os prados e pastagens permanentes que registaram um significativo acréscimo (76%).

Na pecuária registou-se um acréscimo dos encabeçamentos e da concentração pecuária. Diminuiu o número de
explorações e dos efectivos, com excepção dos ovinos que não registaram variação e das aves que aumentaram, aumento
este particularmente significativo no ALT.

A agricultura constitui o sector de actividade económica que tem maiores necessidades de água, o que contribui para
elevados consumos deste recurso, gerando simultaneamente retornos significativos. 16% da SAU é regada. Analisando a
importância relativa dos consumos de água, por origem, o consumo das águas subterrâneas é bastante mais significativo
relativamente aos consumos de águas superficiais. Este facto está de acordo com o grande peso dos regadios privados,
que usam sobretudo águas subterrâneas enquanto que apenas 12% da área equipada para regadio está afecta a
perímetros de rega públicos, nos quais a água utilizada é maioritariamente de origem superficial.

Os produtos tradicionais, associados a sistemas de produção extensivos e o modo de produção biológico têm visto crescer
a sua importância relativa. Na carne de borrego, 14% dos abates provêm destes sistemas. No modo de produção biológico
estão afectos 3% da SAU.

A contribuição do sector agrícola para as emissões de GEE é apenas de 10%. No entanto, fazendo uma análise por tipo de
gás, o sector contribui com 52% para as emissões de metano e 64% para as emissões de óxido nitroso.

Em 60% do território continental existe risco moderado de desertificação. Em situação mais grave estão o Alentejo e o
Algarve, onde existem regiões com alta susceptibilidade à desertificação. Este elevado risco de susceptibilidade à
desertificação abrange 11% da superfície do continente português.
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The set of indicators presented in this report aims at quantifying the importance of agriculture and forestry in land
management in mainland Portugal and the impact these economic activities have on the environment.

Agricultural and forestry uses account for 71% of mainland territory. Half of the Utilised Agricultural Area (UAA) is occupied
by production systems that support semi-natural habitats, such as pastures, fallow land and olive grove. On the other hand,
20% of total farm area is occupied by closed woodland.

Areas allocated to nature conservation occupy 21% of total mainland territory, 35% of which with forest use and 26% with
agricultural use. Land use instruments for most of these areas are still being prepared.

As to forest occupation, corkoak (Quercus suber) and holmoak (Quercus rotundifolia) are the main standing crops (1 174
390 ha), followed by maritime pine (Pinus pinaster) (976 069 ha) and bluegum (Eucaliptus globulus) (672149 ha). Maritime
pine (Pinus pinaster) is the dominant species in standing crops under the forest system, that is, land where environmental
protection is crucial. Part of this land is in the areas allocated to nature conservation.

Most of mainland Portugal's forest canopy is made up of exclusive standings, that is, featuring only one forest species and a
dense tree canopy. Standing forest crops also feature a diversified vegetation structure, with a wide variability in terms of
underplanting.

The percentage of forest area within the mainland territory has been increasing, a trend that comes from the nineteenth
century. Only the municipalities of Viana do Castelo, Guarda and Viseu have been recording an opposite trend.

During the ten-year period between the last two agricultural census, there was an increasing specialisation of farm holdings,
particularly in Entre-Douro e Minho and Beira Litoral "milk basins", in Beira Interior and in some Algarve regions.

Over this period, there was a decline in UAA, mostly due to the decrease in arable land and fallow land. Grassland and
permanent pastures underwent an opposite trend, having increased significantly (+76%).

Animal production recorded an increase in stocking and in the number of heads per farm. The number of farms and the total
number of units have decreased, except for sheep that remained stable and poultry, which increased, particularly in
Alentejo.

Agriculture is the economic sector with the highest water requirements, leading to high consumption levels, which in turn
give rise to significant amounts of water returning to the environment. Sixteen percent of the UAA is irrigated. Analysing the
origin of the water consumed, one realises that consumption of ground water is far more relevant than that of surface water.
This agrees with the huge contribution of private irrigated areas, which use mainly ground water. Public irrigation areas,
where surface water is mostly used, account for only 12% of total irrigated area.

Traditional products, associated with extensive production systems and organic production, are having an increasing
importance in relative terms. As regards lamb meat, 14% of slaughters come from these systems. Organic production
involves 3% of the UAA.

The contribution of the agricultural sector to greenhouse gas emissions is only 10%. However, analysing the type of gases
emitted, the sector contributes with 52% of total methane emissions and 64% of nitrous oxide emissions.

In 60% of mainland Portugal territory, there is a moderate risk of desertification. The worse situations are in Alentejo and
Algarve, where there are regions highly susceptible to desertification. This high desertification risk affects 11% of total
mainland Portugal area.
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DOMÍNIO ÁGUA Pág.

A1: CONSUMO DE ÁGUA POR SECTOR DE ACTIVIDADE
Tipo: pressão
Descrição: volumes de água consumidos pelos vários sectores de actividade económica (indústria,
agricultura, doméstica, turismo e energia)
Fonte: INAG
Nível Geográfico: continente

25

A2: CONSUMO ÚTIL DE ÁGUA NO REGADIO
Tipo: pressão
Descrição: volumes médios de água consumidos (estimativas) pela agricultura por concelho.
Fonte: HIDRa (ex IHERA)
Nível Geográfico: concelho

27

A3: CONSUMO DE ÁGUA PELA AGRICULTURA
Tipo: pressão
Descrição: consumos de água no sector agro-florestal por bacia hidrográfica
Fonte: INAG
Nível Geográfico: bacia hidrográfica

29

CAIXA A1: EVOLUÇÃO DA SUPERFÍCIE REGADA POR CULTURA EM APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS
Descrição: para os perímetros de rega estatais:  Alto Sado, Roxo e Idanha a Nova estudou-se a
evolução, no período de 1991 a 2001, da superfície irrigada e o respectivo consumo de água.
Fonte: IDRHa (ex-IHERA)

31

Caixa A2: EVOLUÇÃO DA SUPERFÍCIE REGADA E DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PERÍMETROS DE REGA DO
ALTO SADO, ROXO E IDANHA-A-NOVA
Descrição: para os perímetros de rega estatais:  Alto Sado, do Roxo e Idanha a Nova estudou-se a
evolução, em três momentos diferentes (1980, 1989 e 1998) da superfície irrigada e o respectivo
consumo de água.
Fonte: IDRHa (ex-IHERA)

35

A4: SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL
Tipo: pressão
Descrição: caracterização da superfície irrigável em 1989 e 1999.
Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: freguesia

37

A5: CULTURA REGADA POR DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA
Tipo: pressão
Descrição: caracterização da superfície regada por por Direcção Regional de Agricultura em 1999.
Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: região agrária

39

CAIXA A3: EFICIÊNCIA DE REGA
Descrição: eficiência média dos diferentes tipos de rega
Fonte: INIAP (ex INIA)

41

CAIXA A4 : QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA À REGA
Tipo: pressão
Descrição: a classificação é feita seguindo o estipulado pelo DL nº236/98. Face à disponibilidade de
dados foram seleccionados unicamente os seguintes parâmetros : cloretos, nitratos, sulfatos e índice
de SAR.
Fonte: INAG

45
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Nível Geográfico: continente

A6:  ZONAS VULNERÁVEIS
Tipo: resposta
Descrição: ZV são aquelas áreas que drenam para as águas poluidas e as águas susceptíveis de
serem poluídas; Águas subterrâneas poluídas: contêm ou apresentam risco de conter uma
concentração de nitratos superior a 50mg/l.
Fonte: INAG
Nível Geográfico: continente

47

A7: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
Tipo: pressão
Descrição: evolução das vendas de substâncias activas dos produtos fitofarmacêuticos segundo a
sua função.
Fonte: DGPC
Nível Geográfico: continente

49

CAIXA A5: USO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS EM VINHAS NO ALENTEJO, EM PROTECÇÃO INTEGRADA
Descrição: quantifica a utilização de produtos fitofarmacêuticos na cultura da vinha, utilizando práticas
de protecção integrada.
Fonte: DGPC
Nível Geográfico: Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

51

CAIXA A6: EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS RECOMENDADAS E O
NÚMERO TOTAL DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS HOMOLOGADAS – CASO DA VINHA.
Descrição: pretende mostrar uma evolução no número de substâncias activas recomendadas em
Protecção Integrada em Portugal.
 Fonte: DGPC

53

A8: EXPRESSÃO NO CONTINENTE DAS CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA
Tipo: resposta
Descrição: com este indicador pretende-se avaliar a importância da adopção desta tecnologia na
produção das culturas em causa. Esta será medida através da relação entre as áreas das actividades
aderentes à PI e as áreas das actividades não aderentes a nível do Continente.
Fonte: DGDR e INE
Nível Geográfico: Região Agrária

55

A9: CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO INTEGRADA
Tipo: resposta
Descrição: peso das diferentes culturas em protecção e produção integradas, por Direcção Regional
de Agricultura.
Fonte: DGPC
Nível Geográfico: continente

59

A10:  EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA
Tipo: resposta
Descrição: evolução da área de PI e PRODI, por tipo de cultura
Fonte: DGPC
Nível Geográfico: continente

61

A11: CONSUMO DE FERTILIZANTES
Tipo: pressão
Descrição: evolução do consumo de fertilizantes azotados, fosfatados e potássicos.
Fonte: FAOSTAT
Nível Geográfico: Portugal

63
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A12: BALANÇO E RENDIMENTO DO AZOTO (N) À SUPERFÍCIE DO SOLO
Tipo: estado
Descrição: balanço do azoto, à superfície do solo. Valor global para Portugal. Valores evolutivos.
Comparação com os vários países da UE.
Fonte: OCDE
Nível Geográfico: Portugal

65

DOMÍNIO AR

R1: IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA NAS EMISSÕES NACIONAIS DE GEE
Tipo: pressão
Descrição: indica a relevância comparativa das emissões do sector agrícola no total das emissões
nacionais.
Fonte: IA

71

R2: EMISSÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA DE ORIGEM AGRÍCOLA
Tipo: pressão
Descrição: evolução das emissões de GEE (CH4 e N20) de origem agrícola.
Fonte: IA

73

R3: REPARTIÇÃO DAS EMISSÃO DE GEE POR FONTE DE ORIGEM AGRÍCOLA
Tipo: pressão
Descrição: identifica o peso relativo de cada fonte agrícola (produção animal e vegetal) para a
emissão total de GEE de origem agrícola.
Fonte: IA

75

DOMÍNIO BIODIVERSIDADE

B1: ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Tipo: resposta
Descrição: áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, os sítios e as Zonas
de Protecção Especial a integrar na futura Rede Natura 2000.
Fonte: ICN
Nível Geográfico: continente

81

CAIXA B1: ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Descrição: lista nominal e localização da Rede Nacional de Áreas Protegidas, Lista Nacional de Sítios
e Zonas de Protecção Especial
Fonte: ICN
Nível Geográfico: continente

83

CAIXA B2: ORDENAMENTO DAS ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Descrição: refere quais as áreas protegidas que têm um instrumento de ordenamento.
Fonte: ICN
Nível Geográfico: continente

87

B2: OCUPAÇÃO DO SOLO NAS ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Tipo: pressão
Descrição: de acordo com os usos do solo do IFN - 3ª Revisão, mostra-se a repartição destes usos
nas ADCN.
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

89
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B3: DIVERSIDADE GENÉTICA DAS ESPÉCIES PECUÁRIAS
Tipo: estado
Descrição: número de raças (inclui as raças autóctones e exóticas) por espécie
Fonte: DGV e Associações de Criadores.
Nível Geográfico: continente

91

B4: RAÇAS VULNERÁVEIS
Tipo: estado
Descrição: efectivos de fêmeas, por espécie, das raças vulneráveis.
Fonte: Doc STAR e DGV
Nível Geográfico: continente

93

B5: MANUTENÇÃO GENÉTICA DAS RAÇAS PECUÁRIAS
Tipo: resposta
Descrição: fêmeas adultas inscritas em livro genealógico (inclui as raças autóctones e exóticas) por
espécie e efectivos
Fonte: DGV e INE.
Nível Geográfico: continente

95

CAIXA B3: CARNES COM NOMES PROTEGIDOS
Descrição: lista os nomes das carnes com nomes protegidos
Fonte: IDRHa (ex-DGDRural)
Nível Geográfico: continente

97

B6: IMPORTÂNCIA DAS CARNES COM DENOMINAÇÃO PROTEGIDA
Tipo: estado
Descrição: para as carnes com denominações protegidas indica o peso nos abates aprovados para
consumo.
Fonte: INE e IDRHa (ex-DGDRural)
Nível Geográfico: continente

99

B7: VARIEDADES FRUTÍCOLAS
Tipo: estado
Descrição: principais variedades frutícolas e distribuição das áreas.
Fonte: INE e IVV
Nível Geográfico: continente

101

B8: PRODUTOS COM DENOMINAÇÃO PROTEGIDA
Tipo: resposta
Descrição: lista dos produtos com denominação protegida, sua distribuição regional e valor da
produção.
Fonte: IDRHa (ex-DGDRural)
Nível Geográfico: continente

105

B9: MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO
Tipo: resposta
Descrição: evolução e regionalização do MPB.
Fonte: IDRHa (ex-DGDRural)
Nível Geográfico: continente

107

B10: IMPORTÂNCIA DOS HABITATS AGRÍCOLAS SEMI-NATURAIS NA SUPERFÍCIE TERRITORIAL
Tipo: estado
Descrição: identifica os principais habitats agrícolas semi-naturais e calcula a importância destes
habitats na superfície territorial.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA99 e DGA

111
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Nível Geográfico: freguesia

CAIXA  B4 : BIODIVERSIDADE SELVAGEM DEPENDENTE DOS HABITATS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS
Descrição: quadro resumo que integrará informação sobre os habitats, as espécies que deles
dependem e o estatuto de vulnerabilidade.
Fonte: ICN
Nível Geográfico: Tejo internacional

119

CAIXA  B5 : POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO ALGARVIO
Descrição: ilustra um tipo de sistema agro-florestal do mediterrâneo
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: DRA Algarve

123

B11 : POVOAMENTOS FLORESTAIS SEGUNDO A COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA
Tipo: estado
Descrição: ocupação do solo pelos diferentes tipos de povoamentos florestais de acordo com a
proporção relativa das espécies arbóreas que integram o povoamento.
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

127

B12: USO DO SOLO NAS MATAS NACIONAIS E PERÍMETROS FLORESTAIS
Tipo: pressão
Descrição: área dos usos do solo existente nas matas nacionais e perímetros florestais
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

129

B13: DIVERSIDADE ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO (DEV) SEGUNDO A COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA DOS
POVOAMENTOS FLORESTAIS
Tipo: pressão
Descrição: distribuição percentual dos povoamentos florestais segundo o MDEV. O arranjo estrutural
da vegetação é um dos factores condicionantes da presença e abundância de comunidades bióticas.
Este modelo pretende analisar o arranjo estrutural da vegetação.
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

131

DOMÍNIO SOLO

S1: USO DO SOLO
Tipo: pressão
Descrição: uso do solo no domínio agrícola e no domínio florestal
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA99 e DGF
Nível Geográfico: freguesia e continente

137

S2: VARIAÇÃO DO USO AGRÍCOLA DO SOLO
Tipo: pressão
Descrição: variação, por freguesia, dos principais usos agrícolas do solo, entre 1989 e 1999.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA 89 e RGA99
Nível Geográfico: freguesia

139

S3: VARIAÇÃO DOS POVOAMENTOS FLORESTAIS
Tipo: pressão
Descrição: evolução dos povoamentos florestais por espécie
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

149
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S4: SUPERFÍCIE REGADA
Tipo: pressão
Descrição: peso da superfície regada na SAU em 1999.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA99 e INAG
Nível Geográfico: freguesia

151

S5: ORIENTAÇÃO TÉCNICO ECONÓMICA DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (OTE)
Tipo: pressão
Descrição: variação da OTE especializada (grandes culturas, horticultura, culturas. permanentes,
etc.) e da OTE não especializada (policultura, etc.) entre 1989 e 1999
Fonte:  GPPAA a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: freguesia

153

S6: EFECTIVO PECUÁRIO
Tipo: pressão
Descrição: variação do efectivo pecuário por espécie entre 1989 e 1999.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: freguesia

155

S7: ENCABEÇAMENTO PECUÁRIO
Tipo: pressão
Descrição: variação do efectivo pecuário em cabeças normais por ha de SAU entre 1989 e 1999.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: freguesia

161

S8: CONCENTRAÇÃO PECUÁRIA
Tipo: pressão
Descrição: variação do número de cabeças por exploração e do número de explorações entre 1989 e
1999.
Fonte: GPPAA a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: concelho

163

S9: ÍNDICE DE DESERTIFICAÇÃO
Tipo: estado
Descrição: indica o grau de susceptibilidade à desertificação.
Fonte: DGF
Nível Geográfico: continente

169

S10: INCÊNDIOS FLORESTAIS
Tipo: pressão
Descrição:  número de ocorrências e respectiva área ardida no continente e nas áreas protegidas.
Incidência regional dos incêndios florestais.
Fonte: DGF e ICN
Nível Geográfico: continente e área protegida

171
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A informação utilizada no presente relatório é proveniente de várias fontes. Como já foi referido, uma das
principais dificuldades encontradas foi a falta de informação que permitisse traduzir a variação territorial dos
indicadores analisados.

Estatísticas oficiais

As estatísticas oficiais utilizadas foram os Recenseamentos Gerais da Agricultura de 1989 e 1999 do Instituto
Nacional de Estatística (INE), referidos normalmente pelas siglas RGA89 e RGA99.

Os RGA89 e RGA99 restringem-se ao universo das explorações agrícolas do país. Por este facto não fazem,
por exemplo, a cobertura total da floresta nacional. O objectivo destes recenseamentos é o de caracterizar a
agricultura portuguesa, dando a conhecer, até ao nível geográfico da freguesia, o número de explorações
agrícolas e uma série de variáveis físicas, como áreas, número de animais, máquinas e equipamentos, bem
como demográficas como sejam a mão de obra agrícola e a população agrícola familiar. No RGA99 introduzem-
se, entre outras, novas questões ligadas às práticas agrícolas e ao ambiente.

Fontes administrativas e técnico-científicas

Estas fontes dizem respeito aos dados fornecidos por várias instituições da administração central.

Incluem-se neste grupo os Inventários Florestais Nacionais, 2ª e 3ª Revisões, designados abreviadamente por
IFN – 2ª Revisão e IFN – 3ª Revisão, elaborados pela Direcção Geral das Florestas (DGF).

O IFN – 2.ª Revisão foi desenvolvido entre 1980 e 1989 e recorreu a várias coberturas aerofotográficas
realizadas, por distritos, em diferentes datas. As áreas florestais foram estimadas por amostragem pontual
sobre fotografias aéreas. Os montados de sobro e os povoamentos de outras quercíneas perenifólias foram
objecto de amostragem de campo com o objectivo de avaliar determinados atributos estruturais e fitossanitários.
Neste período foi também elaborado um inventário expedito, baseado em fotografias aéreas de 1985, cujo
principal produto foram estimativas de áreas e volumes para os povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto.

O IFN – 3ª Revisão apenas cobre o território continental. O seu objectivo foi a caracterização dos recursos
florestais do continente, estruturados em quatro áreas temáticas: uso/ocupação do solo, estrutura dos
povoamentos, produção florestal e condição dos povoamentos. Foi elaborado com base na cobertura
aerofotográfica de 1995 e em dados de campo recolhidos em 1997/1998. A produção de informação no IFN tem
por base métodos estatísticos de amostragem, baseados na foto-interpretação de uma malha de foto-pontos e
em levantamentos de campo.

Da Direcção Geral de Protecção das Culturas (DGPC) são oriundos os dados sobre utilização de produtos
fitofarmacêuticos e protecção integrada. Estes dados constituem séries de um pequeno número de anos e o
seu nível de detalhe geográfico restringe-se ao todo nacional e, nalguns casos, os dados estão disponíveis ao
nível da Direcção Regional de Agricultura.

O Instituto de Conservação da Natureza (ICN) constitui outra fonte desta natureza. Os dados relativos à
expressão territorial das Áreas Designadas para a Conservação da Natureza que incluem a lista nacional de
sítios e as áreas protegidas, são oriundos dos trabalhos desenvolvidos com ferramentas SIG neste instituto. A
informação sobre o ordenamento das áreas designadas para a conservação da natureza foi obtida na página
deste instituto, www.icn.pt

O Instituto do Ambiente disponibilizou as superfícies administrativas do continente e forneceu a informação
relativa às emissões de GEE.

O Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (IHERA) forneceu os dados do consumo útil de água no
regadio. Os valores dos consumos de água nos perímetros de rega e aproveitamentos hidroagrícolas provêm
desta fonte e também das Associações de Beneficiários.
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O Plano Nacional da Água (PNA, versão para consulta pública, 2001), elaborado pelo Instituto da Agua (INAG),
constituiu uma importante fonte de informação para vários indicadores do domínio Água. Este plano foi
elaborado com base em diversas fontes, nomeadamente os Planos de Bacia Hidrográfica, relatórios do IHERA
e no RGA89. Posteriormente o INAG efectuou ajustamentos em vária informação, nomeadamente a localização
das áreas regadas nas bacias hidrográficas. Por dispor já de informação actualizada com os dados do RGA99,
também procedeu à actualização de vários dados. Estas actualizações foram utilizadas nos indicadores
pertinentes do domínio Água.

Alguns trabalhos de investigação desenvolvidos no INIA forneceram informação para a Caixa A3.

O IDRHa (ex-DGDRural) efectua anualmente inquéritos aos Agrupamentos Gestores das Denominações de
Origem Protegidas (DOP) e Indicações Geográficas Protegidas (IGP). Estes inquéritos foram usados como
fonte de informação para os indicadores relacionados, incluídos no domínio Biodiversidade.

O IDRHa (ex-DGDRural) forneceu também informação relativa ao modo de produção biológico. Estes valores
são obtidos através das notificações dos operadores e informações dos Organismos Privados de Controlo e
Certificação (SOCERT e SATIVA).

A informação sobre os efectivos das fêmeas adultas inscritas em livro genealógico foi fornecida pela Direcção
Geral de Veterinária (DGV). Esta informação é fornecida à DGV pelos Secretários Técnicos dos vários livros
nacionais.

Na Caixa B4 foi utilizada informação contida num relatório elaborado tendo em vista a classificação do Parque
Natural do Tejo Internacional e publicado pelo ICN, bem como o relatório relativo ao Plano Zonal do Parque
Natural do Tejo Internacional, da responsabilidade da DGDRural.

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) constituiu a fonte para os valores dos
balanços do azoto. Estes valores são calculados por esta organização, em colaboração com as autoridades
nacionais, com base numa metodologia por si desenvolvida e que pode ser consultada na documentação
própria [46].

A informação relativa ao consumo de fertilizantes na União Europeia foi retirada da FAOSTAT e está disponível
na página www.fao.org

Certos artigos, utilizados nomeadamente nas Caixas B5 e A4, citam fontes pontuais como inquéritos específicos
e estudos cartográficos desenvolvidos com um fim particular.

Outras fontes

A Federação das Associações Portuguesas de Ovinicultores e Caprinicultores (FAPOC), a Federação
Portuguesa das Associações de Bovinicultores (FEPABO) e a Associação Portuguesa de Criadores de Suínos
forneceram informação relativa às raças pecuárias exploradas no nosso país sendo estes dados fornecidos a
estas associações pelos seus associados.
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NOTA INTRODUTÓRIA

"A água é o constituinte mais característico da terra. Ingrediente essencial da vida, a água
é talvez o recurso mais precioso que a terra fornece à humanidade.”[69]

A água potável é um recurso que tem vindo a tornar-se cada vez mais escasso à medida que a população, a
indústria e a agricultura se expandem. Ainda que os consumos da água sejam variáveis de país para país,
estima-se que o regadio utilize, aproximadamente, 70% das águas retiradas dos sistemas hídricos, tais como
rios, lagos e aquíferos, estando os restantes 30% distribuídos pelos outros usos, dos quais se destacam a
industrial, o doméstico e a energia.

No nosso país o consumo de água atribuído ao sector agrícola situa-se nos 73%, superando ligeiramente a
média mundial.

Podendo ser vista como uma forma de disponibilizar a água à medida das necessidades das culturas, a rega
envolve, em geral, a distribuição de grandes volumes desse recurso, comparativamente a outros sectores,
como o abastecimento doméstico e o industrial.

Estima-se que, actualmente, a rega é uma técnica cultural utilizada em 17% das áreas aráveis do planeta,
sendo responsável por 40% da produção mundial de alimentos, e que, até ao ano 2025 a área irrigada deverá
ocupar entre 20 a 30%  da superfície arável, acompanhando as necessidades alimentares e a evolução da
população[44].

Considerando o planeta Terra como um gigantesco organismo vivo do qual o homem, para além de ser parte
integrante, é o principal elemento actuante pode, desta forma, compreender-se que através da sua acção tem
vindo a transformar-se no ser vivo que mais influencia a manutenção da vida no planeta.

É necessário que sejam implementadas medidas no sentido de abordar este recurso de uma forma integrada,
harmonizando-se os objectivos sociais e económicos com os objectivos ambientais, de tal forma que todos os
sectores de actividade possam coexistir.

A utilização da água para rega varia bastante no espaço europeu, tanto em função das culturas a beneficiar,
como das características climáticas e dos solos de cada região, como ainda em função das condições
económicas e socio-culturais de cada país.

A qualidade de uma determinada água está sempre associada ao fim a que se destina. A qualidade da água
traduz-se por um conjunto de características físicas, químicas, biológicas e radioactivas que podem avaliar a
adequação da água a uma dada utilização, tal como o consumo doméstico, a rega das culturas, o
abeberamento do gado ou o abastecimento industrial.

A utilização de água induz sempre alterações no regime quantitativo e qualitativo do meio hídrico, com maior ou
menor intensidade. Tal como noutros sectores utilizadores, o retorno da água ao meio, após a utilização na
rega, pode provocar alterações das características da qualidade da água, sejam estas águas superficiais ou
subterrâneas.

Como é de conhecimento geral, na agricultura são utilizados diversos produtos que visam genericamente a
obtenção de boas produtividades das culturas, como é caso dos fertilizantes e dos pesticidas. A aplicação de
pesticidas reveste-se sempre de algum risco para o meio envolvente e, de igual forma a aplicação de
fertilizantes pode contribuir para a ocorrência de quantidades indesejáveis de constituintes azotados e
fosfatados nas massas de água para onde drenam os terrenos cultivados, com implicações na qualidade da
água, sendo essencial o estabelecimento de medidas no sentido de racionalizar a gestão da água e adequar as
tecnologias de rega, por forma a garantir a produtividade agrícola, a preservar os recursos naturais e a
minimizar os impactos e os conflitos com outros sectores da economia.
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No esquema apresentado podem observar-se algumas formas de contaminação da água cuja origem é
atribuída a actividade agrícola.

Poluente Efeito Principal actividade agrícola
responsável

Nutrientes (nitratos e
fosfatos)

* Eutrofização e impedimento de consumo
humano

* Fertilizações (azoto e fósforo) e
estrumes.

Contaminações toxicas
(metais pesados e
pesticidas)

* Nocivo para a vida aquática e impedimento
de consumo humano

* Protecção das culturas (pesticidas)
Distribuição de lamas (metais
pesados)

Sedimentos do solo * Prejudicial para a vida aquática e sistemas
de transporte de água (água turva)

* Conservação do solo inadequada
(erosão do solo eólica e hídrica)

Matéria orgânica * Prejudicial para a vida aquática –
desoxigenação da água

* Matéria orgânica proveniente das
pecuárias

Substâncias ácidas * Acidificação da água * Pecuárias (volatização da amonia)

Contaminações biológicas * Bactérias e virus patogénicos (impedimento
de consumo humano)

* Descargas fecais directas da
pecuária

Sais minerais * Impeditivo de consumo, de rega e prejudica
a vida aquática (salinização da água)

* Uso do solo inapropriado –
desflorestações e práticas de
irrigação

No aspecto da produção de água potável, tanto a floresta como a vegetação ribeirinha exercem papéis
importantes na filtragem dos poluentes que se dirigem para os cursos de água contribuindo desta forma para a
manutenção de água potável.

Um outro papel importante associado a este tipo de ocupação do solo é o de funcionar como uma barreira de
protecção e mesmo de retenção das massas de água. Nesta perspectiva, a plantação de florestas bem como a
gestão das áreas florestadas passam a ser um elemento determinante na manutenção da água.

Todas as medidas que têm vindo a ser tomadas a nível da gestão deste recurso pretendem, a longo prazo,
optimizar o uso da água na produção sustentável dos alimentos e ao mesmo tempo melhorar a qualidade e
manter a biodiversidade dos recursos naturais.



           A1 – ÁGUA

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1 25

CONSUMO DE ÁGUA POR SECTOR DE ACTIVIDADE
Pressão

Os consumos referidos são os volumes efectivamente retirados dos meios hídricos e que, embora gerando
retornos, são os utilizados nas actividades humanas, tais como consumo doméstico, industrial e regadio.
Encontram-se assim incluídas as perdas por fugas ou por outro tipo de consumos não contabilizados,
associados aos sistemas de captação, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição[31].

Da análise comparativa entre sectores utilizadores de água destaca-se a agricultura como a actividade de maior
consumo, com cerca de 73%, dadas as elevadas necessidades inerentes à produção dos bens alimentares com
utilização de regadio.

É importante referir que os valores apresentados, bem como os que lhe estão subjacentes devem ser
considerados indicativos, validos como elementos de planeamento que, quer por indisponibilidade, quer por
inacessibilidade de dados, resultam de estimativas obtidas através de cruzamentos de bases de dados de
diferentes níveis geográficos, resultantes de agregações ou desagregações, consoante os objectivos propostos.

Consumo de água por sector de actividade

Populações
7.3%

Indústria
4.6%

Agricultura
73.2%

Turismo
0.2%

Energia
14.7%

Fonte: INAG, 2002

Consumo Necessidades Retorno
Populações   618   638   494
Indústria   385   385   327
Agricultura  6 178  8 200  2 438
Turismo   20   20   17
Energia  1 237  85 832   804
TOTAL  8 438  95 075  4 080

Volumes Anuais Médios (hm3/ano)

Fonte: INAG, 2002
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CONSUMO ÚTIL DE ÁGUA NO REGADIO
Pressão

Os volumes de água de rega consumidos pelas culturas, foram determinados, a nível de concelho, através de
balanços hídricos do solo, considerando os parâmetros hidráulicos médios dos solos de cada concelho e as
culturas regadas que nele têm área representativa. Foram ainda usados valores ponderados das variáveis
meteorológicas necessárias (precipitação e evapotranspiração de referência), desagregados ao mesmo nível.
Para cada concelho, os valores obtidos resultam da ponderação das necessidades de rega das culturas
existentes, pela respectiva área. A ocupação cultural utilizada foi a identificada no recenseamento geral agrícola
de 1999, pelo que o resultado obtido corresponde ao do modelo agrícola praticado pelos agricultores naquele
ano. Os valores obtidos não incluem as perdas verificadas no transporte, distribuição ou aplicação de água.

Os resultados agregados em quatro classes são apresentados no mapa seguinte, pretendendo-se ilustrar a
distribuição geográfica dos consumos de água na rega, representando por isso o consumo útil.

Da sua análise, verifica-se a tendência geral para uma gradação positiva dos consumos segundo o sentido
Este-Oeste, sendo que os valores mais elevados aparecem associados a zonas do país onde se cultiva o arroz
(com consumos superiores derivados do seu próprio itinerário cultural), ou ainda onde predominam as culturas
anuais ou permanentes com maiores exigências hídricas. Refira-se ainda que, alguns concelhos do interior,
onde o clima mais quente e seco ocasiona uma necessidade potencial hídrica mais elevada (por. ex. no
Alentejo ou Trás-os-Montes), estão incluídos em classes de consumos inferiores devido ao peso que as culturas
com menos exigências hídricas têm na totalidade da área regada.

< 5000
5001 - 6000
6001 - 7000
7001 - 12900

Volumes médios de água consumidos na rega (m3/ha/ano)

IDRHa - DSRNAH/DHAQA- 2002
      Fonte: IDRHa, 2002
       Unidade Geográfica: concelho

Volumes médios de água consumidos na rega (m3/ha/ano)
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CONSUMO DE ÁGUA PELA AGRICULTURA
Pressão

A rega é a actividade de maior consumo de água em Portugal e a gestão deste recurso é feita em grandes
extensões do território.

Os maiores consumos de água no sector agro-florestal estão associados às bacias hidrográficas de maior área.

As bacias hidrográficas com maior área de SAU são a do Guadiana (71%), a do Sado (62%) e a do Tejo (46%).
Contudo o peso da superfície irrigável na área da bacia é mais relevante na bacia hidrográfica do Ave (26%), do
Cávado (18%) e do Leça (17%).

Fonte: INAG, 2002

Peso da SAU, da superfície irrigável e da superfície regada na área da bacia hidrográfica
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SAU na Área da Bacia Superfície Irrigável  na Área da Bacia Superfície Regada na Área da Bacia    

Consumo de água no sector agro-florestal

Fonte: INAG, 2002

   (ha)    (ha)    (ha)    (ha)    (hm3)    (hm3)    (hm3)   (%)   (%) (%)   (%)   (%)   (m3/ha)
Minho  81 800  21 550  9 280  8 870   100   93   39   11   43   26   11   41 10485
Lima  156 600  51 030  19 750  16 180   219   178   76   13   39   33   10   32 11001
Cávado  169 900  56 100  30 490  25 940   305   260   111   18   54   33   15   46 10023
Ave  145 900  41 450  38 380  37 610   405   373   159   26   93   28   26   91 9918
Leça  23 600  4 220  4 100  3 830   41   38   16   17   97   18   16   91 9922
Douro 1 885 400  589 730  156 710  113 360  1 432  1 016   432   8   27   31   6   19 8963
Vouga  370 600  59 470  40 640  40 550   431   382   155   11   68   16   11   68 9420
Mondego  687 800  128 100  73 640  58 930   794   640   258   11   57   19   9   46 10860
Lis  100 900  12 160  5 690  4 700   63   52   21   6   47   12   5   39 11064
Ribeiras do Oeste  239 500  88 400  23 200  20 030   225   195   70   10   26   37   8   23 9735
Tejo 2 516 100 1 161 520  233 290  158 710  2 559  1 740   641   9   20   46   6   14 10963
Sado  829 500  513 930  58 490  42 400   712   527   200   7   11   62   5   8 12429
Mira  176 700  64 400  11 170  6 940   112   70   26   6   17   36   4   11 10086
Guadiana 1 160 100  823 030  55 560  42 420   500   380   145   5   7   71   4   5 8958
Ribeiras do Algarve  383 700  83 430  26 860  20 600   302   234   89   7   32   22   5   25 11359
Total 8 928 100 3 698 520  787 250  601 070  8 200  6 178  2 438   9   21   41   7   16 10278

Retornos             
(R)  

C / SR  SR / 
SAU     

SI / AB SAU / 
AB

SI / SAU SR / AB    
Superfície 
Regada        

(SR)   

Necessidades         
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No que se refere à relação entre o consumo de água na superfície regada, verificou-se que foi na bacia do
Sado que se registaram os valores mais elevados (12429 m3/ha), seguida pelas Ribeiras do Algarve e da bacia
do Lis com consumos da ordem dos 11359 m3/ha e 11064 m3/ha, respectivamente. Deve ainda referir-se que foi
na bacia do Guadiana que se registaram os consumos mais baixos, 8958 m3/ha.

Estima-se que 64% do consumo de água para rega está associado a origens subterrâneas, uma vez que o peso
do regadio privado no total da área equipada com infra-estruturas de rega é bastante significativo no país. Os
dados disponíveis indicam que apenas 12% da área equipada para regadio está afecta a perímetros de rega
públicos, sendo neste caso de origem maioritariamente superficial [31].

Fonte: INAG, 2002

Consumo de água por hectare de SAU regada
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Caixa A1 - EVOLUÇÃO DA SUPERFÍCIE REGADA POR CULTURA EM APROVEITAMENTOS
HIDROAGRÍCOLAS

A informação relativa à evolução da superfície regada nos Aproveitamentos Hidroagrícolas do Alto Sado,
Roxo e Idanha-a-Nova durante a década que decorreu entre 1991 e 2001, assim como a quantidade de água
consumida  pela rega, é apresentada nos quadros. A análise dos mesmos permite inferir as variações que
ocorreram, quer decorrentes das alterações da política agrícola e respectivos suportes expressas nas
flutuações das áreas regadas, quer a variação dos consumos, que está estreitamente relacionada com as
condições meteorológicas prevalecentes nos diferentes anos.

Culturas
Regadas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Arroz 970,00 782,00 147,00 256,00 17,00 342,00 389,00 369,00 232,17 194,50 141,91
Milho 455,00 481,00 185,00 160,00 76,00 877,00 1259,00 1604,00 1523,24 1308,69 1283,93

Tomate 616,00 91,00 130,00 189,00 73,00 108,00 152,00 145,50 119,13 78,90 111,14
Pimento - 16,00 43,00 19,00 - 3,00 - 10,20 - - -

Horta 37,00 44,00 36,00 45,00 21,00 43,00 30,00 38,50 39,34 21,94 34,50
Melão/Melancia 4,00 8,00 23,00 5,00 7,00 5,00 3,00 - - 12,50 -

Pomar 65,00 68,00 68,00 66,00 67,00 68,00 3,00 30,80 - 86,26 86,26
Girassol 71,00 423,00 1204,00 1486,00 990,00 529,00 312,00 262,80 293,41 444,89 487,30

Prado/Forragem 27,00 60,00 108,00 31,00 54,00 28,00 41,00 157,00 59,38 265,11 408,68
Amendoeira - - - - - - 32,00 - - - -

Nogueira - - - - - - 32,00 - 30,80 13,60 -
Linho - - - - - - - - - 13,15 3,25
Trigo - - - - - - - - - 425,00 425,00

Outras - 17,00 16,00 19,00 13,00 25,00 11,00 151,50 197,03 75,59 417,70
TOTAL 2245,00 1990,00 1960,00 2276,00 1318,00 2028,00 2264,00 2769,30 2494,50 2940,13 3399,67

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
20,575 23,637 4,055 8,122 0,266 14,349 15,018 16,170 15,792 12,333 11,407

(106 m3)

Anos

Quadro 1 - Evolução da Ocupação Cultural nas áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado  (ha regado)

Água consumida na rega

Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado - Áreas regadas das principais culturas
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Caixa A1 (cont.)

Assim, verifica-se um incremento da área regada de milho a partir do ano de 1996, áreas assinaláveis de
girassol entre os anos de 1993 e 1996, o aparecimento do trigo nos aproveitamentos do Alto Sado e Roxo a
partir de 2000, e a estabilização (Roxo) ou diminuição (Alto Sado) da área regada de arroz. As menores
disponibilidades hídricas decorrentes de regimes pluviométricos desfavoráveis ocorridos entre os anos de
1993 e 1995 condicionaram também as opções culturais e os quantitativos de água consumidos na rega.

Culturas
Regadas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Milho 619,00 620,00 33,00 1,00 - 960,00 1640,00 2586,26 2390,61 861,44 1553,86
Arroz 604,00 659,00 - 26,00 - 302,00 403,00 376,42 370,50 - 269,88

Tomate 756,00 193,00 12,00 93,00 92,00 268,00 408,00 597,76 767,38 298,68 271,32
Batata - - - - - - - - 21,53 - -

Pimento 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 5,00 12,00 7,95 7,09 - 6,97
Hortícolas 5,00 12,00 5,00 12,00 6,00 5,00 14,00 17,40 8,16 3,56 5,10

Melão/Melancia 39,00 122,00 57,00 34,00 40,00 38,00 56,00 51,69 52,72 28,56 37,00
Pomar 8,00 8,00 9,00 11,00 16,00 3,00 4,00 2,60 3,16 2,28 2,26

Girassol 392,00 593,00 68,00 2032,00 48,00 948,00 349,00 468,09 402,58 552,63 179,54
Prado/Forragem 40,00 170,00 11,00 42,00 23,00 42,00 75,00 134,44 59,48 52,68 66,03

Olival - - - - - 8,00 4,00 6,66 14,60 14,85 22,20
Linho - - - - - - - 108,65 71,50 82,60 6,40

Beterraba - - - - - - - - 108,60 107,46 246,92
Trigo - - - - - 65,00 96,00 70,98 86,53 31,98 229,87

Outras - 1,00 - - - - - - - 88,74 74,56
TOTAL 2464,00 2382,00 197,00 2253,00 226,00 2644,00 3061,00 4428,90 4364,44 2125,46 2971,91

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
17,485 15,445 0,034 2,866 - 11,430 12,499 18,792 19,772 6,299 16,158

Água consumida na rega
(106 m3)

Anos

Quadro 2 - Evolução da Ocupação Cultural nas áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo
(hectares regados)

Fonte: IHERA, 2002
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Caixa A1 (cont)

Culturas
Regadas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Milho 475,00 398,00 - 39,00 277,00 617,00 848,00 1336,60 1219,80 954,20* 922,00**
Milho forrageiro 233,00 237,00 - 217,00 239,00 584,00 389,00 - 298,90 329,70* 618,30

Tomate 251,00 51,00 - 3,00 3,00 - 1,00 0,80 1,10 - 0,10
Batata 6,00 20,00 - - 1,00 - - 0,70 1,50 0,50 -
Feijão - - - - - - - - - - -

Pimento 11,00 15,00 - 35,00 32,00 10,00 17,00 3,50 2,50 5,80 1,90
Melão/Melancia 36,00 43,00 - 39,00 28,00 27,00 21,00 15,90 24,30 14,00 12,30

Abóbora 6,00 5,00 - 5,00 6,00 7,00 5,00 5,40 6,30 2,50 2,80
Horta 85,00 79,00 - 91,00 82,00 74,00 77,00 83,80 86,00 54,60 57,40**

Pomar 16,00 16,00 - 47,00 21,00 19,00 34,00 16,40 26,00 18,30 17,00
Prado/Forragem 383,00 552,00 - 365,00 389,00 423,00 554,00 496,40 705,00 750,50* 817,90**

Girassol - - - 2760,00 1824,00 1237,00 39,00 - 261,90 69,00* 46,10**
Tabaco 802,00 1015,00 - 658,00 880,00 966,00 1076,00 1240,50 989,90 1005,50* 1005,20**

Esp. Florestais 226,00 228,00 - 288,00 338,00 291,00 - - 294,00 - -
Feijão frade 32,00 39,00 - 16,00 12,00 - - - - - -

Vinha 58,00 59,00 - 51,00 40,00 39,00 31,00 - 8,10 10,70* 10,70**
Outras 37,00 17,00 - 41,00 31,00 14,00 3,00 21,10 12,70 5,40 8,40
TOTAL 2657,00 2774,00 0,00 4655,00 4203,00 4308,00 3095,00 3221,10 3938,00 3220,70 3520,10

* - Áreas regadas a título precário (392.50 ha de milho, 71.1 ha de milho forrageiro, 193.20 ha de tabaco, 184.50 ha de forragens, 32.80 ha de Girassol e 8.10 ha de
vinha.** - Áreas regadas a título precário (489.70 ha de milho, 325.60 ha de tabaco, 212.90 ha de forragens, 1.50 ha de Girassol, 8.10 ha de vinha e 3.10 ha de
horta.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
45,200 25,014 - 26,500 32,973 32,088 32,054 34,056 33,020 31,000 34,450

(106 m3)

Anos

Quadro 3 - Evolução da Ocupação Cultural nas áreas do Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-a-Nova
(hectares regados)

Água consumida na rega

Aproveitamento Hidroagrícola de Idanha-a-Nova - Áreas regadas das principais culturas
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Caixa A2 - EVOLUÇÃO DA SUPERFÍCIE REGADA E DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PERÍMETROS DE
REGA DO ALTO SADO, ROXO E IDANHA-A-NOVA

Nesta análise da agricultura de regadio, procura-se abordar o que se tem passado no período das duas
décadas anteriores, com base em anos típicos, em termos de culturas e gastos de água. Os exemplos
referem-se a três casos concretos de perímetros, em regiões onde as evapotranspirações são das mais altas
do país. Uma avaliação da evolução das áreas culturais e dos consumos de água, pode ajudar a realizar as
previsões para o curto-médio prazo, inerentes à expectativa de novas políticas com forte expressão ambiental,
e mesmo considerando períodos de seca.

Real Atribuida Real Atribuida Real Atribuida
m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha m3/ha

Alto Sado
Arroz  27 205   507 13 793 000  14 194  19 000   970 13 768 020  15 228  15 000   369 5 619 114
Milho  1 956   68  133 000  5 208  6 000   787 4 098 555  5 777  7 000  1 604 9 266 391
Tomate  6 082   634 3 856 000  4 039  7 000   555 2 241 666   907  6 000   146  131 562
Girassol   52   33   263
Prados/Forragens -   2   141
TOTAL*  13 709  1 331 18 247 000  8 066  2 522 20 342 000  6 415  2 602 16 692 668

Roxo
Arroz -  9 000   435  8 500   376
Milho   2  5 000   747  4 500  2 586
Tomate (6000)   818  5 000   651  4 500   598
Girassol   13  2 500   200  2 000   468
Prados/Forragens   7  5 000   76  5 000   134
TOTAL*  5 691   878 4 997 000  5 376  2 167 11 650 000  4 243  4 429 18 792 000

Idanha-a-Nova
Tabaco   159   566  1 241
Milho   237   445  1 337
Milho forragem   541   253 -
Tomate   226   209   1
Prados/Forragens   159   250   496
TOTAL*  8 613  2 365 20 370 000  8 978  2 339 21 000 000  7 401  3 221 23 839 200

Fonte: Relatórios do IHERA e de Associações de Beneficiários

* o valor total envolve ainda outras culturas, para além das assinaladas, com área pouco significativa ou de floresta
Obs:
a) o milho no Alto Sado em 1980 não era ainda uma cultura de regadio com as características actuais, apresentando dotações inferiores a 2000 m3/ha
b) o tomate no Alto Sado apresenta valores reais inferiores aos atribuídos, uma vez que utilizam água proveniente de outras origens.

1989 1998
Dotação

Área                
ha

Consumo                

m3

Dotação
Área                
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Consumo                
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Área                
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Consumo                

m3

Consumos de água 
nos Perímetros de 

Rega

Dotação
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As áreas cresceram significativamente nos perímetros estudados e passaram de ocupações entre 15% a 35%
da área beneficiada, para 40% a 90%, o que no conjunto destes três perímetros representa uma subida de
mais de 5500 ha, passando de 4574 ha para 10252 ha.

Relativamente à análise dos dados considerados, verifica-se que as culturas do arroz e tomate estão com
quebra de área muito significativa, tendo sido já as mais importantes culturas, nos perímetros do Roxo e Alto
Sado, na década de 80. Em oposição, as áreas de milho, prados/forragens e girassol registaram uma subida
acentuada, sendo esta última uma cultura alternativa muito procurada em períodos de redução da água
disponível, com subvenções atractivas. Por outro lado, o tabaco é uma cultura típica da região da Idanha-a-
Nova, que registou um grande crescimento, mas, sem que por isso se anulasse o crescimento da área de
milho.

Os gastos de água por hectare desceram significativamente na generalidade dos perímetros e por cultura, face
à modernização das práticas agrícolas e à automatização dos métodos de rega, nomeadamente com as
rampas rotativas no milho e tabaco, com a rega gota-a-gota no tomate e com os nivelamentos por laser no
arroz. A mobilização do solo que envolve a sementeira directa é outra opção do agricultor que tem já revelado
resultados positivos na melhoria da eficiência de rega.

Consumos de água por cultura e por perímetro de rega
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Caixa A2 (Cont.)

Factos associados à evolução tecnológica da rega:

a) Arroz - reduziu o seu peso na área cultivada e têm diminuído as dotações, de cerca de 25 000 m3/ha para
15 000 m3/ha e com tendência para descer para os 12000 m3/ha, com o incremento dos nivelamentos por
laser.

b) Milho - os valores de dotação, desde o final dos anos 80 até final dos anos 90, têm sido inferiores a 6 000
m3/ha. A utilização crescente de rampas rotativas, com maior eficiência de rega, tem possibilitado essas
dotações e, em determinadas condições favoráveis de solo e/ou clima, as regas com dotações inferiores a
5 000 m3/ha poderão ser registadas, sem que se verifique quebras de produção.

c) Tomate - baixou os valores de dotação, próximos dos 6 000 m3/ha a 8 000 m3/ha nos métodos de rega
não automatizados, para valores  de 5 000 m3/ha a 6 000 m3/ha. Este facto deriva de ao longo dos últimos
10-15 anos a rega estar a ser conduzida com uma maior eficiência, através de sistemas automatizados,
nomeadamente por rega gota-a-gota.

No perímetro da Idanha-a-Nova, apesar da ausência de arroz, o valor médio das dotações desceu de
aproximadamente 9 000 m3/ha em 1989, para um valor ainda assim alto de 7 400 m3/ha em 1998. Com as
condições de pagamento, em função da área e da cultura, os agricultores tendem a consumir mais água e
energia que a necessária, apesar da utilização de métodos automatizados, com eficiências de rega
relativamente altas.

Embora haja ainda outros estudos a realizar para se estabelecer projecções do desenvolvimento do regadio
em Portugal, sobretudo os que envolvem regiões onde o abandono agrícola se tem registado, os dados agora
apresentados indicam que se assiste a um aumento da percentagem regada dos perímetros, pelo que, a par
dos novos regadios, sobretudo do projecto de Alqueva,  se espera um forte crescimento dos volumes globais
de água gastos pela agricultura. No entanto, observa-se também que se tem evoluído no sentido da melhoria
da eficiência de utilização de água aos vários níveis da rede do perímetro e dos sistemas de rega, diminuindo-
se os gastos por hectare, o que contribuirá para alguma redução desse volume de água gasto na agricultura.
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SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL
Pressão

Superfície irrigável é a superfície máxima, que no decurso de um ano agrícola de referência poderia, se
necessário, ser irrigada, por meio de instalações técnicas próprias da exploração agrícola (tubagem, regos
armação de terrenos, motobomba, etc.) e por uma quantidade de água normalmente disponível [35].

Pretende-se desta forma averiguar a capacidade para regadio decorrente das infra-estruturas existentes nas
explorações agrícolas.

Ao longo desta década assistiu-se a uma diminuição da superfície irrigável um pouco por todo o continente,
tendo sido mais evidente no Norte, Centro e Algarve.

Peso da Superfície Irrigável na SAU em
1989

Peso da Superfície Irrigável na SAU em
1999

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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Verifica-se que no sul do país, sobretudo no Ribatejo e Alentejo, houve investimentos em infra-estruturas de
rega, pois foi nestas regiões que se verificou um aumento da superfície irrigável. Contudo é também de
salientar o aumento de área irrigável nos concelhos de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova e um pouco por
todo o Nordeste Transmontano.

No RGA99 registaram-se cerca de 6200 ha correspondentes a novas infra-estruturas de regadio, uma vez que
se encontram distribuídos em freguesias nas quais não existia superfície irrigável em 1989.

Seguindo o mesmo raciocínio, verificou-se que em cerca de 700 ha houve, certamente, abandono do regadio
uma vez que, neste último recenseamento, deixou de haver registo de superfície irrigável.

A nível do continente, esta diminuição da área de superfície irrigável representa cerca de 240 000 ha, afectando
68% das freguesias.

Entre Douro e Minho      148 305

Trás os Montes 93 101

Beira Litoral 104 609

Beira Interior 92 717

Ribatejo e Oeste 154 509

Alentejo 163 983

Algarve 30 012

TOTAL 787 236

SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL                     
(ha)

Fonte: : GPPAA, a partir de INE RGA99

Variação da Superfície Irrigável (1989–1999)

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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CULTURA REGADA POR DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA
Pressão

O indicador pretende identificar as principais culturas regadas por Direcção Regional de Agricultura.

A cultura do milho, quer para forragens quer para grão, é a que assume maior importância no regadio da região
de Entre Douro e Minho, cerca de 56% da área de regadio da região. Outras culturas forrageiras são a segunda
ocupação mais importante cultivadas em cerca de 14% da superfície regada.

Em Trás-os-Montes 43% da área regada encontra-se ocupada por prados permanentes, tornado-se assim o
tipo de ocupação cultural mais regado nesta região, contudo é de salientar que a batata é a segunda cultura
mais regada, perfazendo mais de 15% da superfície regada.

Tal como na região de Entre Douro e Minho, grande parte da área de regadio da Beira Litoral (≅ 50%)  é
ocupada pela cultura do milho, independentemente do destino da produção. A batata também é uma cultura
importante ocupando mais de 10% desta área.

A milharada é a cultura mais regada na Beira Interior, ocupando mais de 22% da superfície regada. Das
restantes ocupações culturais destacam-se as forragens e o milho regional.

No Ribatejo e Oeste o milho híbrido é a cultura que ocupa a maior área (28%). As hortícolas surgem em
segundo lugar e são cultivadas em 11% da área regada. Os pomares e o tomate para indústria também são
culturas de regadio importantes nesta região (10% e 9%, respectivamente). O arroz, está presente em cerca de
8% da área de regadio da região.

No Alentejo, tal como no Ribatejo e Oeste, existe uma grande diversidade de culturas regadas. De todas, o
milho híbrido é o que mais se evidencia, sendo cultivado em cerca de 18% da área, seguindo-se o trigo mole, o
girassol e o arroz. É de salientar ainda o caso do olival que aparece no grupo das culturas com maior peso, em
termos de superfície regada da região.

Os  citrinos são a principal cultura regada no Algarve, ocupando cerca de 70% do regadio da região.

Distribuição das culturas regadas por Direcção Regional de
Agricultura

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99

Região 
Agrária

Trigo Mole Trigo Duro Milho Híbrido
Milho 

Regional
Arroz

Milho 
Silagem

Milharada
Outras 

Forragens
Prados 

Temporários
Batata Beterraba

EDM 67 0 21569 18299 0 35061 3230 18638 5825 5853 0
TM 14 0 265 5356 0 2503 1683 2730 1100 9371 0
BL 92 0 18860 13584 6405 10610 3961 11465 940 9046 188
BI 152 0 2812 7994 0 874 12758 9026 1311 4372 2

RO 1893 2210 32406 1242 8766 4364 360 5646 974 5450 4236
ALT 12255 8391 20936 1242 9936 2238 493 9163 844 695 2901
ALG 23 74 755 281 0 60 43 640 262 608 100

Continente 14496 10675 97603 47999 25107 55709 22527 57309 11257 35395 7428

Região 
Agrária

Girassol
Tomate 
Indústria

Hortícolas
Prados 

Permanentes
Pomares Citrinos Vinha Mesa Vinha Vinho Olival Outras TOTAL

EDM 0 0 2700 6276 2056 281 1 7441 96 7034 134427
TM 2 0 337 25579 6341 389 1 351 4006 1060 61089
BL 71 54 2196 4438 3168 339 2 222 233 5700 91575
BI 693 0 313 4734 5657 264 15 0 1489 4620 57086

RO 1852 10913 12964 2965 11040 2107 266 1869 1208 3264 115998
ALT 11421 4093 4156 2843 1954 1928 287 2978 7049 12513 118316
ALG 30 0 1009 97 1581 14990 560 142 48 1356 22658

Continente 14070 15060 23676 46932 31797 20298 1132 13004 14130 35547 601149
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Caixa A3 - TIPOS DE REGA

Os sistemas de rega podem ser classificados, quanto ao processo de aplicação de água, em dois grandes grupos:
gravidade e sob-pressão. No primeiro a água é distribuída num dos extremos da parcela, escoando-se
seguidamente sobre a superfície do solo. No segundo grupo a  água é aplicada  sob pressão através de órgãos de
distribuição como os aspersores e os gotejadores. Este grupo pode ainda ser dividido em dois sub-grupos:
aspersão e localizada. Na rega por aspersão a água é aplicada sob a forma de chuva e na rega localizada a água
pode ser aplicada em forma de chuva (micro-aspersão) ou gotas (gota a gota). Na rega por aspersão os débitos
dos órgãos de distribuição são bastante superiores aos encontrados na rega localizada.

A adopção de um sistema, com uma tecnologia específica, está dependente de muitos e variados factores,
relativos, nomeadamente, ao terreno, à cultura, ao clima e à componente económica do projecto. Na presente
fase de reestruturação da política agrícola europeia, os objectivos visados pelo decisor, com a escolha do tipo de
rega, devem envolver, de uma forma crescente, critérios de âmbito ambiental. No entanto, verifica-se,
relativamente à implantação dos principais tipos de rega em Portugal Continental, que nem sempre os parâmetros
dos projectos e os critérios de compra assumidos pelos empresários agrícolas são devidamente estabelecidos.
Alguns diagnósticos e avaliações da operacionalidade dos sistemas de rega, têm revelado que existem bastantes
falhas no estabelecimento de objectivos de conservação do solo, da água e da energia.

A resolução dos problemas que se verificam a nível de dimensionamento e gestão dos sistemas de rega, passa
pelo empenho, dos agentes e decisores envolvidos, em querer assumir padrões de qualidade de rega exigentes,
estabelecidos por normas que definem o que é um bom desempenho dos sistemas. Por outro lado, é fundamental
saber como enquadrar um projecto de rega nos condicionalismos encontrados, estabelecendo como prioridade o
uso eficiente dos recursos. Neste contexto, apresenta-se nesta caixa alguma informação seleccionada que diz
respeito às “vantagens e limitações” e à “eficiência de rega” dos diferentes tipos de rega.

As principais vantagens e limitações a atender na implantação de um projecto de rega estão descritas em quadro.
Pela análise do quadro é possível concluir, que as possibilidades de sucesso de um projecto, passarão pelo
adequado equilíbrio, variável em função do tipo de rega, entre as vantagens encontradas, principalmente em
termos do eficaz aproveitamento da água e da automatização da distribuição, e as limitações que envolvem a
componente económica.

Um conceito que tem sido intensamente estudado, é a eficiência de rega. Indica a fracção de água armazenada
no solo e utilizável pela cultura. No quadro apresentado os dados referem-se à eficiência de aplicação, que é uma
medida dessa fracção, obtida em função da água disponibilizada na parcela regada. É um parâmetro com um
grande peso na avaliação do desempenho de um sistema de rega. Os valores estimados para cada método de
rega, estão relacionados com determinadas condições pedo-climáticas, topográficas e culturais.

A eficiência de aplicação prevista é um parâmetro determinante no apoio à decisão final, face a um cenário de
opções que envolve os dimensionamentos com viabilidade técnica e económica. Por outro lado, é um parâmetro
fundamental, a par da uniformidade - medida da distribuição de água, com uma gama de valores semelhante -,
para que a programação e a condução da rega sejam realizadas de uma forma mais racional, com o objectivo de
serem minimizadas as áreas com excesso e déficit de água no solo.

Deve referir-se que, relativamente ao quadro de eficiência apresentado, os intervalos de variação verificados
estão associados às características e qualidade da rega num determinado sistema solo – planta – atmosfera. Os
valores mais altos observados estão relacionados com sistemas bem concebidos, geridos e conservados, e em
condições não limitativas.
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TIPOS DE REGA: VANTAGENS E LIMITAÇÕES[20], [37], [60], [64]

Tipos de Rega Vantagens Limitações

Sulcos
- Boa uniformidade e eficiência

(quando o projecto e a gestão da
rega são adequados);

- Reduzido investimento em
equipamento

- Declive ou microrelevo acentuado
conduzem a custos com
nivelamentos altos ou podem
inviabilizar o projecto.

Canteiros de nível
- Bom controlo de água de rega;
- Baixos custos de manutenção;
- Boa eficiência de aplicação de

água.

- Elevados custos de investimento;
- Inviabilidade técnica e/ou

económica com declives
acentuados.

G
R

A
VI

D
A

D
E

Outros
(faixas, canteiros)

- Bom controlo da água de rega;
- Baixos custos de manutenção.

- Inviabilidade técnica e/ou
económica com declives
acentuados;

- Necessita de caudais elevados;
- Presença de camalhões.

Fixa
- Dispensa nivelamento do terreno;
- Reduzida utilização de mão-de-

obra, no caso de sistemas
permanentes;

- Bom controlo da água de rega;
- Aplicação de fertilizantes e

pesticidas.

- Custos de investimento muito
elevados;

- Influência acentuada de ventos
fortes.

Pivot / Rampas
- Dotações mais baixas e frequentes,

adaptadas a solos
arenosos/delgados e às
necessidades diárias de água;

- Rega automatizada e nocturna;
- Aplicação de fertilizantes e

pesticidas.

- Custos de investimento altos,
sobretudo para áreas inferiores a
30ha;

- Sistemas com intensidade de
precipitação alta propiciam o
escoamento superficial e a
erosão.

AS
PE

RS
ÃO

Canhão
- Dispensa nivelamento do terreno;
- Custos de mão-de-obra baixos.

- Intensidade de precipitação muito
alta;

- Gastos de energia;
- Influência acentuada de ventos

fortes

Gota-a-gota
- Economia de mão-de-obra;
- Economia de água;
- Utilização de água com elevados

teores salinos;
- Fertirrigação;
- Boa adaptação em qualquer terreno

- Custos muito elevados;
- Entupimento dos gotejadores;
- Necessidade de lavagem

periódica dos sais.

SO
B

-P
R

ES
SÃ

O

LO
CA

LI
ZA

DA

Micro-aspersão
- Economia de mão-de-obra;
- Economia de água;
- Utilização de água com elevados

teores salinos;
- Fertirrigação;
- Boa adaptação em qualquer terreno

- Custos muito elevados;
- Entupimento dos gotejadores;
- Necessidade de lavagem

periódica dos sais.



CAIXA A3 - ÁGUA

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1. 43

Caixa A3 (Cont.)

VALORES TÍPICOS DE EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO EM FUNÇÃO DO TIPO DE REGA[20], [37], [60], [64]

TIPOS DE REGA EFICIÊNCIA
(%)

OBSERVAÇÔES

Sulcos 50 a 90
Para se atingir os valores mais altos, a relação declive-caudal-
infiltração-comprimento deverá ser optimizada.

Canteiros de nível 70 a 90 Necessita de nivelamentos de precisão (laser).

G
ra

vi
da

de

Outros 65 a 85 Maiores problemas em solos delgados e declivosos.

Fixa 65 a 80
Valores superiores em compassos adequados aos aspersores e
com dotação ajustada à humidade e capacidade utilizável do solo.

Pivot / Rampas 70 a 90
Inferior a 70% em condições de vento forte ou propícias ao
escoamento superficial.

As
pe

rs
ão

Canhão 55 a 70 Valores mais baixos em condições de maior declive e vento forte.

Gota-a-gota 75 a 95
A relação espaçamento-caudal desadequada conduz a grandes
perdas de água por percolação.So

b-
Pr

es
sã

o

Lo
ca

liz
ad

a

Micro-aspersão 75 a 90
Uma boa relação entre textura do solo e número/caudal dos
aspersores proporciona os valores mais altos.
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Caixa A4 - QUALIDADE D

Com o objectivo de proteger o meio aquático e melhora
usos, foram estabelecidos pelo Decreto de Lei nº 23
qualidade que visam proteger a saúde pública, a quali
afectadas pela má qualidade das águas de rega e os 
pelo uso sistemático de águas de rega de má qualidade

A qualidade da água para rega está, de uma forma
problemas[3]:

- Salinidade, relacionados com a quantidade total d
plantas;

- Permeabilidade, que dificultam a rega no que se r
teor de electrólitos, quer de uma elevada percen
(alcalização), na água de rega;

- Toxicidade iónica específica, que se refere aos efe
e o sódio, em culturas sensíveis, mesmo quando
relativamente baixas;

- Problemas diversos, incluindo o excessivo vigor 
excesso de azoto na água de rega, ou por depósito
plantas, quando regadas por aspersão com águ
potencialmente decorrentes de um pH muito baixo o

Tendo em conta a disponibilidade de dados, foi feita, a
qualidade da água para rega dos principais aquíferos d
parâmetros de controlo: cloretos, nitratos, sulfatos e p
Esta classificação baseou-se na comparação das con
máximos recomendados (VMR) constantes no anexo XV

O índice SAR, estabelece a relação de adsorção do Só
de alcalização do solo. É calculado através da seguinte 

[
=

C
SAR

sendo as concentrações expressas em miliequivalentes

Os resultados obtidos mostram que, segundo esta clas
Orla Meridional (Algarve) são ultrapassados os VMR
fenómeno é igualmente encontrado em alguns aquíferos

Os sistemas da Bacia do Tejo - Sado, com a excep
Abrantes, possuem, regra geral, água com VMR inferior

Na Orla Ocidental só os sistemas aquíferos Condeixa -
contém valores dos parâmetros citados, acima dos VMR
A ÁGUA DESTINADA À REGA

r a qualidade das águas tendo em conta os seus principais
6/98 de 1 de Agosto, normas, critérios e objectivos de

dade das águas subterrâneas, as culturas que podem ser
solos cuja aptidão para a agricultura pode ser degradada
.

 geral, classificada segundo quatro grandes grupos de

e sais dissolvidos, afectando a água disponível para as

efere ao nível da infiltração, e resultam quer de um baixo
tagem de sódio relativamente a teores de Ca2+ e Mg2+

itos tóxicos directos de certos iões, tais como o boro, cloro
 aqueles iões se encontram presentes em concentrações

vegetativo e os atrasos de maturação provocados pelo
s esbranquiçados que se criam sobre as folhas e frutos das
a com certo teor de bicarbonatos ou ainda problemas
u muito elevado da água de rega.

quando da elaboração do PNA, uma classificação sobre a
e Portugal continental, utilizando unicamente os seguintes
rincipalmente o índice SAR (Sodium Adsorption Ratio)[31].
centrações destes parâmetros nas águas com os valores
I do Decreto de Lei nº 236/98.

dio. Através deste índice é possível quantificar os perigos
fórmula:

[ ]
] [ ]
2

22 ++

+

+ Mga

Na

 por litro (meq/l).

sificação, em alguns locais situados sobre os aquíferos da
 dos parâmetros analisados na água para rega. Esse
 alentejanos.

ção de certas localizações do aquífero nos aluviões de
es aos estabelecidos.

 Alfarelos e Paços apresentam localizadamente água que
.
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Todavia, segundo o estipulado no Decreto de Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, a autorização para a captação de
água destinada à rega, pressupõe a sua classificação e fixação dos valores normativos. Não se encontrando
estabelecidos os valores máximos admissíveis (VMA) dos parâmetros anteriormente citados, valores estes que
poderão ser fixados pelas DRAOT, sob proposta das Direcções Regionais de Agricultura, e em colaboração
com o IDRHa e a DGS, de acordo com o risco inerente ao modo de consumo ou de contacto com as culturas
regadas, pode-se concluir que de facto, em nenhum dos casos citados anteriormente se verifica qualquer
inconformidade com o estipulado na legislação em vigor.
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ZONAS VULNERÁVEIS
Resposta

A Directiva do Conselho nº 91/676/CEE, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra a
poluição causada por nitratos de origem agrícola, transposta para a ordem jurídica interna através do Decreto-
Lei nº 235/97, de 3 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-lei nº 68/99, de 11 de Março, determina que
os Estados Membros designem as zonas que drenam para as águas poluídas ou susceptíveis de o serem, por
nitratos de origem agrícola, como Zonas Vulneráveis com base nos resultados dos requisitos de monitorização
estabelecidos na directiva.
Através da Portaria nº 258/2003, de 19 de Março foram aprovadas a lista e as cartas onde se identificam quatro
zonas vulneráveis no Continente e oito na Região Autónoma dos Açores revogando a Portaria nº 1037/97, de 1
de Outubro.
Portugal delimitou, com base nos dados disponíveis, quatro  zonas vulneráveis no Continente: 

- ZV1 ou  zona vulnerável de Esposende / Vila do Conde, inserida nas formações sedimentares entre
Esposende e Vila do Conde, ocupa uma superfície total de 55,2 km2  ;

- ZV2 ou zona vulnerável de Aveiro, inserida no sistema aquífero do quaternário de Aveiro, abrange uma
superfície total de 35,6 km2 ;

- ZV3 ou zona vulnerável de Faro, inserida nos sistemas aquíferos de São João da Venda - Quelfes,
Campina de Faro, Chão de Cevada - Quinta João de Ourém e Almansil - Medronhal; ocupava
inicialmente uma superfície total de 65,37 km2, a qual foi alargada (portaria nº 591/2003 de 18 de
Julho) para 98 km2 ;

- ZV4 ou zona vulnerável de Mira, inserida no sistema aquífero do quaternário de Aveiro, abrange uma
superfície total de 24 km2 . 

Os programas de acção foram publicados pelas Portarias nos 556/2003 de 12 de Julho, 557/2003 de 14 de
Julho, 591/2003 de 18 de Julho e 617/2003 de 22 de Julho, respectivamente.
As 3 primeiras revogam as Portarias nos 706/2001, 705/2001 e 704/2001 publicadas em 11 de Julho.
Dos programas de acção salienta-se a necessidade de em todas as explorações com mais de 2 ha e nas
explorações hortícolas com mais de 0,5 ha, os agricultores serem obrigados, a manter um registo das
fertilizações por parcela ou grupos de parcelas homogéneas. Na zona vulnerável de Mira só é obrigatório o
preenchimento da ficha, constante no anexo III do Programa de Acção, nas explorações hortícolas com mais de
0,5 ha, a partir de 23 de Julho de 2004. 
Nos programas de acção são definidas medidas a adoptar que têm por objectivo a redução da poluição agrícola
nas áreas consideradas, nomeadamente no que diz respeito a: 
 Época de aplicação de fertilizantes químicos e/ou orgânicos; 
 Aplicação de fertilizantes em solos inundados ou inundáveis, em terrenos declivosos, em terrenos
adjacentes a cursos de água e a captações de água potável

 Plano e balanço das fertilizações;
 Quantidade máxima de azoto a aplicar a cada cultura;
 Gestão da rega; 
 Controlo dos nitratos.
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ZONA VULNERÀVEL nº3

ZONA VULNERÀVEL nº 1

ZONAS VULNERÀVEIS  nos 2 e 4
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UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
Pressão

A designação produtos fitofarmacêuticos inclui produtos com tipos distintos de utilização, como insecticidas,
fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento, rodenticidas, etc.
Os produtos fitofarmacêuticos, quando usados na protecção fitossanitária das culturas, são introduzidos
directamente no ambiente podendo contaminar os solos e as águas e causar efeitos prejudiciais nas espécies
terrestres ou aquáticas.
Contudo, é imediatamente após a aplicação que os produtos fitofarmacêuticos ficam sujeitos a processos de
distribuição, degradação biológica e dissipação por acção de diferentes factores climáticos os quais favorecem
a redução dos níveis de resíduos no ambiente.

Nível Geográfico: Continente

1998 1999 2000 2001 2002
Fungicidas  10 476  11 274  10 855  11 561  13 320
Herbicidas  1 914  1 955  1 826  2 236  2 125
Insecticidas  1 089  1 082  1 636   909   920
Nematodicidas   850  1 032  1 072   739  1 044
Outros   63   69   81   56   41
Total  14 392  15 412  15 470  15 501  17 450
Fonte: DGPC – Venda de Produtos Fitofarmacêuticos em Portugal

Venda de Produtos Fitofarmacêuticos
(ton  de substância activa)

Quantidades vendidas de Produtos Fitofarmaceuticos
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Um produto fitofarmacêutico deve ser utilizado de acordo com as condições indicadas no seu rótulo e tendo
presente os princípios de boa prática fitossanitária e de protecção integrada. A concessão de uma autorização
de venda de um produto fitofarmacêutico em qualquer país da União Europeia, depende do estudo e avaliação
do processo de homologação e está sujeita às regras nacionais previstas no sistema de homologação de cada
país. Em Portugal, o serviço nacional oficial responsável pela aprovação da colocação no mercado e utilização
de um produto fitofarmacêutico é a Direcção-Geral de Protecção das Culturas (DGPC). Só podem ser usados
produtos com autorização de venda no mercado nacional.
Os quantitativos de vendas de produtos fitofarmacêuticos, que anualmente ocorrem em Portugal, têm vindo a
ser divulgados, desde 1991, por este organismo, que por imperativo legal, centraliza a informação relativa aos
dados fornecidos pelas empresas que comercializam produtos fitofarmacêuticos.
Os dados publicados nos anos 1996 e 1997, eram recolhidos através de uma metodologia diferente da utilizada
hoje em dia. Em 1998, através do Decreto-Lei nº 94/98, foram adoptadas novas técnicas de execução
referentes à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado.
Face aos dados apresentados, pode verificar-se que se tem verificado um aumento do total de vendas dos
produtos fitofarmacêuticos. Desde 1998 até 2002, o total de vendas sofreu um aumento da ordem dos 21%.
Contudo é de salientar que o maior aumento se verificou entre o ano 2002 face a 2001, 12,6%.
O aumento neste último ano ficou a dever-se essencialmente às vendas de nematodicidas (41,3%) e de
fungicidas (15,2%). Verificou-se um decréscimo nas vendas de herbicidas (-5%) e nos restantes produtos
fitofarmacêuticos não especificados e que se encontram agrupados na categoria Outros (-26,9%).
Em 2002, 76,3% das vendas de produtos fitofarmacêuticos ficou a dever-se ao grupo dos fungicidas. No
entanto se a este grupo for excluída a quantidade vendida de enxofre, embora continuasse a ter o maior peso
no total de vendas, a contribuição dos fungicidas baixaria para 15,5%. Deve ter-se em consideração que o
enxofre não é considerado na análise de vendas de produtos fitofarmacêuticos, em alguns países.
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Caixa A5 - USO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS EM VINHAS DO ALENTEJO, EM

PROTECÇÃO INTEGRADA
O conhecimento sobre o uso de produtos fitofarmacêuticos nas diferentes culturas é de particular
importância para o estabelecimento de políticas de protecção fitossanitária e de protecção do
ambiente, a nível nacional e local.
Vieira et all [75], com base nos registos informáticos dos cadernos de campo (1998), dos agricultores
inscritos na prática de protecção integrada (PI) na Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo
(ATEVA), fizeram um plano de amostragem de acordo com a metodologia recomendada pela UE e
usada pelo “Pesticide Usage Survey Group” do Central Science Laboratory, U.K..
A informação relativa aos dados sobre o uso de produtos fitofarmacêuticos foi colhida em 1 152 ha,
referentes a 54 viticultores, das diferentes regiões vitícolas do Alentejo. A área amostrada
correspondeu a 11,9% da área total em protecção integrada (9 680ha).
A área tratada, estimada em 159 846 ha, corresponde a aproximadamente 16,5 vezes a área total
da cultura em PI, uma vez que a mesma área recebe vários tratamentos. Refira-se, como exemplo
que, durante o ciclo vegetativo foram realizados em média cinco tratamentos contra o míldio e
quatro contra o oídio.

Consumos Globais Estimados

Função Área tratada (ha) Consumo (kg de s.a.)

Fungicidas 140 182 355 586

Insecticidas / Acaricidas 10 156 4 079

Herbicidas 9 580 13 296

TOTAL 159 846 372 961

Foram utilizados 45 produtos comerciais de acção fungicida, correspondentes a 27 substâncias
activas (s.a.) diferentes. A maioria dos tratamentos foi dirigido no combate ao míldio e ao oídio.
A área tratada com fungicidas corresponde a 88% da área total e o quantitativo de fungicida usado
corresponde a 95% do quantitativo total de substâncias activas.
No grupo dos insecticidas e acaricidas, foram identificados três produtos comerciais e quatro
substâncias activas, correspondendo a cerca de 1% do total. Na maioria das situações, foi
efectuado apenas um tratamento.
Relativamente ao grupo dos Herbicidas, a amostragem revelou que, apenas quatro substâncias
activas foram usadas nas vinhas amostradas. Estas substâncias activas correspondem a quatro
produtos comerciais. Os herbicidas foram aplicados em 6% do total da área tratada, ocorrendo
normalmente apenas um tratamento durante o ciclo vegetativo. As quantidades usadas
correspondem a 4% do quantitativo total de substâncias activas.

Consumo Globais Estimados
(kg s.a./ha)

Alentejo 38,6

Grécia 60,8

França 50,5

Itália 41

A quantidade total de substância activa estimada permite calcular a quantidade aplicada por hectare
de vinha, o qual ascende a 38,6 kg, valor que à partida, parece excessivo. No entanto, se for
comparado ao de outros países vitícolas europeus, verifica-se que ele é inferior. Não considerando
as quantidades consumidas de enxofre, aquele valor baixa para 9 kg/ha.

Fonte: Vieira,M. et all , 5º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo, 2001

Fonte: Vieira,M. et all , 5º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo, 2001
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Caixa A6 - EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS
RECOMENDADAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA E O NÚMERO TOTAL DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS
HOMOLOGADAS

- CASO DA VINHA -
A descoberta dos produtos fitofarmacêuticos orgânicos de síntese na década de quarenta, abriu novas
perspectivas no combate aos inimigos das culturas. A partir de então, generalizou-se a ideia de que qualquer
tipo de praga ou doença poderia ser combatida eficazmente mediante a utilização de um pesticida adequado.
A luta química foi então considerada como o meio de luta mais eficaz sendo ao mesmo tempo, o método mais
económico, contribuído para o aumento das produtividades agrícolas.
Contudo, não foram necessários muitos anos para que se começassem a tornar visíveis os inconvenientes  da
utilização indiscriminada e por vezes, irracional, de produtos fitofarmacêuticos, suscitando assim, uma
preocupação crescente face aos vários efeitos ecológicos causados, dos quais se destacam:

 A contaminação das águas, dos solos e alimentos;
 Os riscos para o homem e animais domésticos devido à sua exposição directa ou a acidentes;
 Os danos sobre a fauna útil, com o consequente aparecimento de novas pragas por eliminação dos

seus predadores naturais;
 A perda de eficácia dos produtos fitofarmacêuticos devida ao aparecimento de insectos resistentes,

acumulação de resíduos na cadeia alimentar, etc.
Foi a partir desta altura que se começaram a utilizar os produtos fitofarmacêuticos de uma forma mais racional
e, sempre que possível, com acompanhamento técnico, surgindo desta forma o conceito de Protecção
Integrada (PI).
Este conceito de controlo assistido de pragas e doenças obedece, forçosamente, a determinadas regras de
entre as quais se destaca o tipo de substâncias activas de uso recomendado, que necessariamente terão de
ser as mais “amigas do ambiente”.
Em Portugal existiam no final de 2000, 771 produtos com autorização provisória de venda, resultantes da
utilização no seu fabrico de 269 substâncias activas (s.a). Este número tende a decrescer, uma vez que a
Comissão Europeia anunciou em Julho de 2002 a pretensão de retirar do mercado, até Julho de 2003, 320
substâncias activas que estão na base do fabrico de produtos fitossanitários, entre os quais se incluem,
necessariamente, insecticidas, fungicidas e herbicidas, esperando desta forma que, com o seu
desaparecimento, haja uma redução no perigo de contaminações do ambiente.
Com o objectivo de mostrar uma evolução no número de substâncias activas recomendadas em Protecção
Integrada em Portugal, foi escolhida a cultura da vinha, sendo esta a ocupação com maior representação, em
termos de superfície ocupada (53%) , no grupo das culturas que utilizam  PI.
Evolução da relação entre o número de substâncias activas recomendadas em protecção integrada e o
número total de substâncias activas homologadas
o de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1. 53

1997 2002 1997 2002 1997 2002

(1) Nº de substância activa simples 
aconselhadas em PI 14 19 29 32 7 13

(2) Nº de mistura de substâncias activas 
aconselhadas em PI 1 2 36 44 3 5

(3) Nº total de s.a. aconselhadas em PI     
[3=1+2] 15 21 65 76 10 18

(4) Nº total de s.a. homologadas 40 43 72 84 17 25

(5) total de PI / total homologado (%)       
[5 = (3 / 4) * 100] 38 49 90 90 59 72

Insecticida + Acaricida Fungicida HerbicidaVINHA

Fonte: DGPC ( Protecção Integrada da Vinha -  Lista de produtos fitofarmacêuticos níveis económicos de ataque (extracto))
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Caixa A6 (cont.)
Utilizando os dados disponíveis nas listas de produtos fitofarmacêuticos com venda autorizada em 1997 e em
2002, pôde fazer-se uma contagem do número de substâncias activas simples e de misturas de substâncias
activas recomendadas em Protecção Integrada e avaliar o seu peso no universo das s.a. autorizadas.
Verificou-se que ouve um aumento, quer do número de s.a. homologadas quer do número de s.a.
recomendadas em PI durante o período de tempo estudado.
A justificação para esta evolução pode estar associada ao facto de durante este período de tempo, terem sido
retiradas s.a. consideradas mais perigosas do mercado e por sua vez estas terem sido substituídas por outras
consideradas mais “amigas do ambiente”, permitindo desta forma o seu uso em Protecção Integrada.
Dos três grupos de fitofármacos apresentados, sendo que num grupo se incluem os insecticidas e os
acaricidas, pode observar-se que no grupo dos fungicidas a relação entre o número de s.a. recomendadas em
PI e o total de s.a. homologadas é, desde 1997, de 90%.
No que se refere aos herbicidas, e a esta mesma relação, houve um aumento de 13%, naquele quinquénio.
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EXPRESSÃO NO CONTINENTE DAS CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA
Resposta

A partir de 1995 é operacionalizada em Portugal uma medida de incentivo à Protecção Integrada (PI).  Trata-se
de um instrumento de política, que pretende estimular a adopção, por parte dos agricultores, de práticas
ambientalmente menos agressivas, designadamente, no que se refere, aos seus procedimentos fitossanitários.
Como contrapartida são concedidos incentivos financeiros aos agricultores que adiram às suas regras.
A adesão à PI passa pela adopção de normas técnicas definidas pela DGPC, entidade competente para o
efeito. As normas já citadas são dirigidas a actividades ou grupos de actividades estando já regulamentadas as
seguintes: pomóideas, prunóideas, olival, citrinos,  arroz e hortícolas. Está previsto, no curto prazo, extensão da
definição de normas a outras actividades designadamente: aos frutos secos, kiwis, arvenses Outono/Inverno e
Primavera/Verão, horto industriais, etc.
Com este indicador pretende-se avaliar a importância da adopção desta tecnologia na produção das culturas
em causa. Esta será medida através da relação entre as áreas das actividades aderentes à PI e as áreas das
actividades similares a nível do Continente. 

No que se refere às actividades com adesão mais expressiva à PI, ou seja, a vinha, as pomóideas e o olival,
representavam, em 2001, respectivamente 26%, 30% e 5% da sua área ao nível do Continente. A restante área
em PI, prunóideas e citrinos, representam 16% e 11% das respectivas áreas a nível do Continente.
 

Expressão no continente das culturas em PI

Fonte: DGDR, 2001 e Estatísticas Agrícolas, 2001
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Da análise ao nível regional  é salientar: 

• Trás-os-Montes - trata-se da região com maior adesão à Protecção Integrada, sendo esta área constituída
sobretudo por vinha e olival. É de realçar que a área de vinha em PI cobre 38% da respectiva superfície na
DRA e que, no que se refere às pomóideas, esta tecnologia foi adoptada em 40% da sua área regional. 

• Ribatejo e Oeste - surge em segundo lugar em temos de superfície em Protecção Integrada. É constituída
sobretudo por actividades como a vinha e as pomóideas. Nesta DRA o grau de cobertura das culturas em
PI, em relação á área regional, é de 27% nas pomóideas e de 23% na vinha.

• Alentejo  - segue-se esta região em termos do seu peso na PI, sendo a sua área constituída sobretudo por
vinha e olival. É de salientar o elevado grau de adesão à prática de PI em actividades como as pomóideas,
a vinha e as prunóideas com um peso de 70%, 53% e 30% nas respectivas áreas regionais. 

• Beira Interior – apresenta um peso marginal na área total em Protecção Integrada. Nesta DRA mais de
metade da área que aderiu à Protecção Integrada é de vinha, cobrindo no entanto apenas 20% da
respectiva área regional. Por outro lado os pomares de prunóideas e pomóideas e em PI representam já
36% e 34% das respectivas áreas regionais 

• Entre Douro e Minho - com uma expressão ainda inferior à da DRA anterior, a sua área é constituída,  na
sua quase totalidade, pela cultura da vinha. A vinha em Protecção Integrada abrange apenas 14% da sua
área regional.

• Beira Litoral – apresenta uma área em PI residual sendo constituída sobretudo por vinha mas também por
pomóideas. Desta apenas as pomóideas em PI tem alguma expressão regional representando 25% da sua
área, seguida pela vinha com apenas 9% em PI.

• Algarve – trata-se da região com menos área em Protecção Integrada. A quase totalidade  da superfícies
em PI são citrinos, tendo aderido a esta tecnologia apenas 15% da sua área regional.
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O Alentejo seguido de Trás-os-Montes são as DRA que apresentam actividades com maior grau de cobertura
regional em Protecção Integrada, designadamente a vinha, com 53% e 38% e as pomóideas, com 70% e 40%.
A PI nas prunóideas surge igualmente com impacto regional no Alentejo e Beira Interior, com 30% e 36%. 
A inexistência de impacto da PI no Olival do Alentejo, Ribatejo e Oeste e Beira Interior prende-se com o facto de
apenas em 2000, terem sido definidas as normas técnicas da PI em olival e ao facto de os dados que servem
de suporte a esta análise se referirem ao ano de 2001. 
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CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA E PRODUÇÃO INTEGRADA
Resposta

No âmbito da reforma da PAC em 1992, foram criadas medidas agro-ambientais por forma a incentivar os
agricultores a praticarem uma agricultura mais respeitadora e amiga do ambiente. Em Portugal essas medidas
só foram implementadas  na prática a partir de 1995, ano em que surgiram também as primeiras candidaturas
de agricultores ao exercício da Protecção integrada (PI).
A Protecção integrada e a Produção integrada (PRODI) constituem modalidades de agricultura sustentável com
alguma implementação a nível nacional ocupando, em 2002, cerca 112 623 ha o que representa 3,0% da
Superfície Agrícola Utilizada (SAU).

Analisando a evolução das práticas acima referidas, ao nível das culturas, verifica-se que é a cultura da vinha
que apresenta uma maior expressão, ocupando 53,3% da área total inscrita, seguida pelo olival e pomóideas,
com 25,6% e 10,9%, respectivamente.
As culturas de arroz, citrinos, prunóideas e hortícolas apresentam apenas áreas em protecção integrada. Não
obstante, para a cultura dos citrinos já terem sido elaboradas as normas de produção integrada, ainda não se
registaram candidaturas de agricultores neste modo de produção. Estas culturas apresentam áreas em
protecção integrada muito inferiores, e que quando comparadas com a área total afecta a este modo de
protecção originam os seguintes valores percentuais: arroz - 4,3%, citrinos - 3,5%, prunóideas - 2,6% e
hortícolas - 0,4%.
Em 2000, surgiram pela primeira vez candidaturas de agricultores à prática da PI em olival, passando esta
cultura a assumir maior importância, em número de organizações reconhecidas e de área total envolvida,
registando até 2002, a segunda maior área afecta a estes modos de protecção, com 28 873 ha, a seguir à vinha
com 60 033 ha.

Fonte: DGPC, 2002

Distribuição Relativa das Culturas em PI e PRODI por Direcção Regional de Agricultura
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Em 2001, surgiram pela primeira vez candidaturas de agricultores à prática da PI em hortícolas e apenas na
região do Ribatejo e Oeste.
Em 2002, foi reconhecida a primeira organização de agricultores de protecção integrada na cultura do arroz,
existindo actualmente duas organizações reconhecidas, com uma área total de 4 550 ha. Neste ano foi
igualmente reconhecida a primeira, e até à data única, organização em protecção integrada de culturas
hortícolas e arvenses, perspectivando uma área total de cerca de 100 ha.
Como se pode verificar através dos valores apresentados, a vinha é a cultura que maior peso relativo apresenta
em todas as Direcções Regionais de Agricultura, excepto no Algarve onde é substituída pelos citrinos.
Na Região de Entre Douro e Minho, 98% da área de PI é ocupada pela vinha, sendo o restante ocupado,
principalmente, por prunóideas.
Em Trás os Montes, para além da vinha, podemos ainda encontrar olival, pomóideas, e prunóideas.
A área de PI e da Beira Litoral é ocupada, basicamente, por vinha e pomóideas e na Beira Interior, para além
destas ainda se cultivam as prunóideas e o olival.
No Ribatejo e Oeste, embora a área de vinha em PI, seja a que assume maior peso, a área ocupada por
pomóideas é também muito importante. Nesta Região Agrária podemos encontrar, ainda que com menos
representatividade, o arroz, o olival, as hortícolas e as prunóideas.
A vinha e o olival são as culturas com maior peso na área de PI do Alentejo. Pode ainda verificar-se que
também se produzem pomóideas, arroz e prunóideas utilizando este modo de produção.
Na Região do Algarve, 93% da área de PI é ocupada por citrinos.

Distribuição Relativa das Culturas em PI e PRODI por Direcção Regional de Agricultura
(%)

Fonte: DGPC, 2002

Vinha Olival Prunóideas Pomóideas Hortícolas Arroz Citrinos
EDM 98.5 0.0 0.2 1.1 0.0 0.0 0.2
TM 58.2 33.2 1.1 7.3 0.0 0.0 0.2
BL 79.6 1.3 0.1 19.0 0.0 0.0 0.0
BI 52.5 20.4 13.6 13.4 0.0 0.0 0.1
RO 50.3 5.0 1.4 25.8 2.0 15.2 0.3
Alt 44.8 44.7 1.7 4.5 0.0 4.3 0.0
Alg 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9
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EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CULTURAS EM PROTECÇÃO INTEGRADA
Resposta

Como resposta aos problemas causados pela utilização desadequada de produtos fitofarmacêuticos feita
através de esquemas de tratamentos pré-definidos associados à falta de assistência técnica prestada aos
agricultores, surgiu no final da década de 50 o conceito de “Luta Integrada”.
Em 1967 a FAO criou uma Comissão de Especialistas de Luta Integrada e seis anos mais tarde (1973) a
Organização Internacional de Luta Biológica (OILB) define o conceito de Luta Integrada que mais tarde se
passou a designar por “Protecção Integrada”:

“Um processo de luta contra os organismos nocivos utilizando um conjunto de
métodos que satisfaçam as exigências económicas, ecológicas e toxicológicas e
dando carácter prioritário às acções fomentando a limitação natural dos inimigos
das culturas e respeitando os níveis económicos de ataque”.

Nos anos 80 deu-se a expansão da Protecção Integrada na Europa, chegando a Portugal no final da década.
Com o objectivo de ajudar os agricultores na prática de uma agricultura mais respeitadora do ambiente, foram
adoptadas algumas medidas agro-ambientais aquando da reforma da PAC em 1992.
As medidas de incentivo à prática de protecção integrada foram efectivamente concretizadas em Portugal a
partir de 1995, ano em que deram entrada na DGPC as primeiras candidaturas para reconhecimento de
Organizações de Agricultores no âmbito da protecção integrada e da produção integrada.
Em 2003, os cerca de 139 925 ha de culturas em PI encontravam-se repartidos da seguinte forma: vinha
(56,1%), olival (27%), pomóideas (6%), arroz, (5,1%), citrinos (2,8%), prunóideas (2,1%) e hortícolas (0,9%).

É de salientar que em 2000, surgiu pela primeira vez em Portugal, área de protecção integrada em olival, em
2001 em horticultura e em 2002 surgiu pela primeira vez o arroz.

Evolução da Área de PI, por tipo de Cultura (ha)

Fonte: DGPC 2003
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Das culturas onde se utiliza esta prática de protecção fitossanitária, a que se destaca, em termos de área
cultivada, é a vinha, seguida pelo olival, que no conjunto ultrapassam 83% da área total nacional afecta a estes
modos de agricultura sustentável.

Fonte: DGPC, 2003

Área de Protecção Integrada, por tipo de Cultura
(ha)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vinha   677  4 503  8 909  30 265  43 591  45 661  59 282  64 619  78 474
Olival             193  20 033  32 331  37 796
Pomóideas  1 751  3 191  4 368  7 882  10 567  10 845  10 719  9 804  8 351
Prunóideas   111   237   409  1 379  1 445  1 252  2 468  2 643  2 957
Hortícolas               437  1 389  1 285
Arroz                4 550  7 085
Citrinos     8   153   551  2 262  2 363  2 841  3 715  3 977
TOTAIS  2 539  7 939  13 839  40 077  57 865  60 314  95 780  119 051  139 925
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CONSUMO DE FERTILIZANTES
Pressão

A utilização indiscriminada de fertilizantes pode constituir uma importante fonte de poluição agrícola, com
especial impacto na qualidade dos recursos hídricos.
Durante a década de 90, em Portugal, é de salientar o decréscimo do consumo dos fertilizantes azotados. Em
1990 consumiram-se cerca de 150 000 toneladas e em 1999 o consumo deste tipo de fertilizante baixou para as
120 000 toneladas. É de salientar que esta tendência continua a registar-se até 2002, verificando-se que desde
1998 o decréscimo de consumo de fertilizantes azotados tem sido mais acentuado (–22,90%).

O consumo dos fertilizantes fosfatados e potássicos não registaram variações significativas, contudo pode
verificar-se que nos últimos anos o consumo de adubos fosfatados tem vindo a diminuir ligeiramente e o
consumo de adubos potássicos a aumentar .
 Ao nível do consumo de fertilizantes por unidade de área, Portugal é no seio da UE, o segundo país que
apresenta o valor menor, contrastando com a Bélgica/Luxemburgo que registam o maior consumo de
fertilizantes por hectare de superfície agrícola.
O consumo de fertilizantes em Portugal, para o ano de 2002, foi inferior ao consumo de fertilizantes dos
restantes países que constituem a União Europeia, com excepção da Grécia que mesmo assim regista um valor
ligeiramente inferior ao de Portugal.

Fonte: FAO (Agosto de 2004) - FAOSTAT
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BALANÇOS E RENDIMENTOS DO AZOTO
Pressão

O risco para o ambiente devido à lixiviação do azoto e consequente impacto na qualidade da água é um dos
principais problemas da potencial contaminação difusa por nitratos oriundos da actividade agro-pecuária.
A OCDE adoptou a utilização, na agricultura, dos balanços do azoto como indicadores do risco ambiental
resultante da gestão desadequada do azoto. O balanço do azoto é definido como a diferença física entre as
entradas e as saídas de azoto de um sistema de produção, por hectare de terra agrícola. O rendimento de
utilização do azoto, medido a partir do balanço do azoto, é o quociente entre o azoto que é extraído
relativamente ao que foi introduzido no solo.
Os balanços do azoto apresentados são calculados a nível nacional numa base anual, referenciados à
superfície do solo  pretendendo indicar situações estruturais.

No entanto, o uso do balanço do azoto como indicador da perda de azoto para a água requer interpretação
cuidada, porque a relação entre o balanço do azoto e a perda de azoto para a água varia de acordo com os
sistemas agrícolas e para um mesmo sistema, com a tecnologia utilizada, com o tipo de solo e as condições
climatéricas.
O balanço do azoto, no curto prazo, não indica necessariamente uma incidência benéfica ou prejudicial sobre o
ambiente. O cálculo destes balanços é feito com vista a obter a quantidade de azoto que, a manterem-se no
médio/longo prazo os sistemas de produção actuais, estaria disponível anualmente para lixiviação para os
aquíferos.
A posição relativa de Portugal, que apresenta um balanço médio de 66 Kg N/ha no período 1995-97 (ver
quadro), traduz uma posição de algum potencial contaminante, situando-se acima da média da União Europeia.
Esta posição, torna-se um pouco menos confortável para o nosso país dado que o valor do excedente do azoto
se agravou na década em análise, traduzindo uma tendência estrutural de aumento do risco de contaminação.

Balanço N (UE15=100) 1995-97, OCDE
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Balanços e rendimentos do azoto

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), um valor de 25 Kg N/ha/ano acarreta um provável risco
de contaminação dos aquíferos, enquanto que um valor superior a 50 Kg N/ha/ano provoca a contaminação da
água. De acordo com esta fonte, o valor registado para Portugal e, sobretudo a sua evolução, suscita a
implementação de medidas de prevenção, acompanhamento e combate a esta forma de contaminação.
O rendimento do azoto, que registou uma evolução favorável, poderia ter uma melhor prestação, veja-se o caso
da Irlanda e do Reino Unido que, tendo valores superiores do balanço revelam melhores rendimentos. O
rendimento do azoto mostra que em Portugal, no período 1995-97, 31% do azoto anual disponível (entradas) foi
utilizado pelo sistema agro-pecuário.
A harmonização da metodologia utilizada no cálculo dos balanços do azoto está em curso, envolvendo a OCDE
e o EUROSTAT, com a participação das autoridades nacionais dos diferentes países.
Por outro lado, pretende-se evoluir para o seu cálculo a nível regional por forma a traduzir a diversidade de
condições existentes nas diferentes regiões do território.
A abordagem regional é particularmente pertinente para este indicador, uma vez que é conhecida a ocorrência
de concentração dos factores de pressão, responsáveis pelo risco de contaminação difusa das águas por
nitratos de origem agrícola, quer em termos de concentração do efectivo pecuário, quer dos sistemas de
produção vegetal com uso mais intensivo dos factores de produção.
No entanto, a ausência da informação disponível pertinente não permite ainda esse nível de análise,
essencialmente no que se refere aos consumos de fertilizantes.

Fonte: OCDE (2001), Indicateurs environnementaux pour l’agriculture: methodes et resultats. Vol 3.

1985-87 1995-97 1985-87 1995-97
Austria 35 27 70 74
Bélgica 189 181 42 44
Dinamarca 154 118 39 47
Finlândia 78 64 41 49
França 59 53 61 65
Alemanha 88 61 64 69
Grécia 58 38 57 70
Espanha 40 41 43 42
Holanda 314 262 43 47
Irlanda 62 79 59 55
Itália 44 31 65 75
Portugal 62 66 28 31
Suécia 47 34 61 72
Reino Unido 107 86 42 48
UE-15 69 58 55 59

Balanço do N Rendimento do N 
(%)(Kg/ha SAU)
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NOTA INTRODUTÓRIA

A actividade agrícola, à semelhança das outras actividades económicas, influência a qualidade do ar através da
emissão quer de gases com efeito de estufa (CO2, CH4, NO2) quer de poluentes acidificantes e eutrofizantes
(NH3 e compostos orgânicos voláteis não metânicos).

Por outro lado, o sector florestal é também responsável pela emissão de gases com efeito de estufa, no
entanto, o seu papel como sumidouro de carbono assume maior importância no âmbito do respectivo balanço
nacional de emissões.

Nesta publicação apenas se aborda a contribuição da agricultura para as emissões de gases com efeito de
estufa dado que a informação relativa aos restantes aspectos se encontra ainda em fase de consolidação.

A mudança de concentração na atmosfera dos diversos gases que a compõem, resultante das actividades
humanas, influencia o clima em virtude da variação provocada em termos de sua capacidade de retenção da
radiação infravermelha proveniente da superfície da Terra, e, portanto, do “efeito de estufa”.

O aumento verificado nos últimos séculos das emissões de gases com efeito de estufa, resultantes da
actividade humana, sobretudo associada ao consumo mundial de combustíveis fósseis, é tido como principal
determinante da tendência que se vem consolidando, em termos de alteração climática, que tem conduzido ao
aquecimento global.

As alterações climáticas são consideradas, actualmente, como uma das ameaças ambientais mais graves a
nível global em virtude dos efeitos que produzem nos ecossistemas, na qualidade da água, na saúde humana e
nas actividades económicas[11].

Esta problemática vem sendo abordada a nível mundial através da criação, em 1988, do Painel
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, da assinatura, em 1992, da Convenção Quadro das Alterações
Climáticas, no quadro da Cimeira da Terra que se realizou no Rio de Janeiro,  e do Protocolo de Quioto, em
1997, que concretizou o acordo multilateral sobre redução das  emissões de gases com efeito de estufa.

No âmbito daquele Protocolo, são considerados gases com efeito de estufa, o dióxido de carbono (CO2), o
metano (CH4), o óxido nitroso (N20) e os compostos halogenados, os quais, no seu conjunto, representam
menos de 1% dos gases presentes  na atmosfera, composta essencialmente de azoto e oxigénio.

O metano e o óxido nitroso,  muito embora sejam menos importantes em termos de quantidade emitida, exibem
um potencial de aquecimento global (PAG) superior ao do CO2, comparativamente  21 vezes maior para o CH4

e 310 vezes para o N20. Para poder proceder a análises comparativas, as emissões do GEE devem vir
expressas em PAG, ou seja, unidades de CO2 equivalente.

Uma vez que está ainda em curso no quadro dos trabalhos do Protocolo, a clarificação das metodologias para a
estimativa das emissões de GEE, os valores disponíveis poderão ser revistos pelos países até 2005, pelo que a
informação utilizada não tem carácter definitivo.
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IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA NAS EMISSÕES NACIONAIS DE GEE
Pressão

O sector agrícola que contribuía com cerca de 13,6% para o total das emissões dos gases com efeito estufa
(GEE) em 1990, tendo vindo a reduzir a sua contribuição fixando-se em 2002 nos 10%. Esta redução está
sobretudo associada ao aumento das emissões totais nacionais do que à redução das emissões do sector, as
quais se tem mantido relativamente estáveis ao longo dos últimos 13 anos.

Peso das Emissões de GEE de Origem Agrícola no Total das 
Emissões Nacionais
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Fonte: Instituto do Ambiente, Abril de 2004 (Submissão de 2004 para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas)

Fonte: Instituto do Ambiente, Abril de 2004 (Submissão de 2004 para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas)

Contribuição do Sector Agrícola para as emissões nacionais de GEE em
2002

PAG (kt CO2 equivalente)
Total Nacional de emissão de GEE 80375785
Total do Sector Agrícola 8068035
% do Sector Agrícola no Total Nacional 10.0
CH4 4151568
N2O 3916467

Total de emissões da produção animal 5010987
% Total produção animal no sector 62.1
CH4 3972330
N20 1038655

Total de emissões produção vegetal 3057050
% Total produção vegetal no sector 37.9
CH4 179238
N20 2877813
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EMISSÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA DE ORIGEM AGRÍCOLA
Pressão

As emissões agrícolas de GEE não têm sofrido alterações substanciais o que reflecte a estabilidade dos
sistemas agrícolas que lhe dão origem, tanto em termos de produção animal como vegetal.

No entanto é responsável por 52% das emissões nacionais de metano (CH4) e por 64% das emissões de óxido
nitroso (N20).

Emissão de N2O em função dos sectores de actividade em Portugal
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Fonte: IA, Abril de 2004 (Submissão de 2004 para a CQNUAC)

Emissão de CH4 em função dos sectores de actividade em Portugal
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Fonte: IA, Abril de 2004 (Submissão de 2004 para a CQNUAC)
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REPARTIÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE POR FONTE DE ORIGEM AGRÍCOLA
Pressão

O sector agrícola inclui três fontes principais de emissão de GEE: pecuária, produção vegetal e combustão
fóssil.

A metodologia de contabilização das emissões no quadro da Convenção das Nações Unidas para as Alterações
Climáticas, que é em Portugal assegurada pelo Instituto do Ambiente, agrega os valores relativos a combustão
fóssil na categoria ‘Energia’, não sendo possível identificar a fracção correspondente ao sector agrícola.
Contudo, as emissões de origem agrícola de CO2 resultantes da combustão fóssil são menos relevantes.

A pecuária é a principal responsável pela emissão de metano. Estas resultam da fermentação entérica no
sistema digestivo de alguns animais herbívoros, como sub-produto da degradação dos carbohidratos. Este
processo ocorre sobretudo nos animais ruminantes. Indirectamente os animais herbívoros são ainda
repensáveis pela emissão de azoto, quando os seus excrementos sofrem decomposição em condições
anaeróbias. Estas condições ocorrem sobretudo durante a armazenagem de estrume[27].

A produção vegetal contribui para a emissão de GEE por vias distintas: emissão de metano no cultivo do arroz;
libertação de metano, monóxido de carbono, óxido nitroso e óxidos de azoto na queima de resíduos agrícolas;
emissão de óxido nitroso na gestão e manuseamento de solos agrícolas (directas do solo, directas da aplicação
de resíduos animais e indirectas na aplicação de fertilizantes e estrume)[27].

Fonte: Instituto do Ambiente, Abril de 2004 (Submissão de 2004 para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas)
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NOTA INTRODUTÓRIA

A implementação de medidas que visem a previsão, prevenção e erradicação das causas da redução
significativa ou perda de biodiversidade está actualmente prevista nas políticas da UE. O Plano de Acção em
matéria de biodiversidade para a agricultura [9] constitui um elemento do pacote de medidas envolvendo esta
preocupação.

O conceito de biodiversidade, tal como definido na Convenção para a Diversidade Biológica (CDB), reconhece-
se a três níveis:

• Diversidade genética: a variedade dos constituintes genéticos encontrados em cada um dos representantes
de uma espécie.

• Diversidade de espécies: a variedade de organismos vivos que se encontram num determinado lugar.

• Diversidade de ecossistemas: a variedade de espécies, funções e processos ecológicos, tanto em espécie
como em número, que surgem em diversos contextos físicos.

A biodiversidade agrícola é essencial para satisfazer as necessidades básicas humanas em matéria de
segurança alimentar. Com efeito, a sua utilização na agricultura permite o melhoramento de variedades e raças
para a realização de objectivos económicos, sanitários, técnicos e ecológicos.

A introdução de espécies exóticas e as alterações do uso do solo – urbanização, monocultura agrícola e
florestal, construção de infra-estruturas, abandono do cultivo – constituem as ameaças principais à existência
de elevada diversidade nos habitats naturais e semi-naturais, através da sua fragmentação, degradação,
poluição e banalização da fauna e da flora.

A actividade agrícola pode também contribuir para a manutenção da biodiversidade, por exemplo através da
manutenção de um mosaico de campos cultivados, matos, florestas e limites como sebes, muros e valas que
proporcionam refúgio e zonas de alimento a várias espécies da fauna e flora. Com efeito, há certas espécies,
endémicas ou ameaçadas, quer da fauna, quer da flora, que têm uma relação de dependência relativamente a
certos ambientes semi-naturais, moldados ao longo do tempo, por determinados sistemas agrícolas. É o caso
da abetarda-comum (Otis tarda) que vive nas extensas terras cerealíferas deixadas em pousio e nas pastagens
de Castro Verde. Outro exemplo são as comunidades de infestantes de culturas agrícolas, desde que não
sejam usados herbicidas em doses elevadas, como é o caso da Linaria ricardoi, planta endémica do Alentejo
Interior, espécie prioritária ao abrigo da directiva “habitats”, que depende de rotações onde haja cereais [42].

A agricultura é um elemento importante dos ecossistemas onde é produzida, afectando por vezes outros
ecossistemas vizinhos ou situados a jusante. Esta actividade tem desempenhado e continua a desempenhar,
no nosso país, um importante papel na diversidade dos ecossistemas e na criação e manutenção de
ecossistemas semi-naturais. As medidas agro-ambientais (MAA), têm um papel importante no que diz respeito à
biodiversidade, dado que contêm medidas específicas para apoiar práticas agrícolas que preservem o
ambiente, salvaguardem as zonas rurais e conservem o património rural, contribuindo para aumentar a
sustentabilidade dos seus agro-sistemas.

A actividade agrícola pode também constituir uma pressão negativa sobre a biodiversidade se for conduzida
com grande ênfase na,

• utilização não sustentável de adubos e produtos fitofarmacêuticos

• substituição das práticas tradicionais por um aumento da mecanização

• especialização dos sistemas de produção e intensificação de determinadas práticas (abandono da
consociação de culturas e do cultivo de cereais em sistemas de pastagem).

• redução do número de espécies e variedades utilizadas.
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• conversão de ecossistemas naturais para utilização na agricultura e abandono de terras agrícolas.

• emparcelamento (parcelas maiores, desaparecimento das margens dos campos: sebes, valas, etc.).

• drenagem, irrigação (especialmente quando as dimensões não estão adaptadas às condições,
havendo sobre exploração das águas subterrâneas e dos rios).

Os ecossistemas florestais são considerados uma importante fonte de diversidade biológica, uma vez que os
biótopos florestais são suporte de um grande número de espécies, que formam nichos ecológicos de grande
variabilidade. A gestão destas áreas terá que ser efectuada tendo em conta a importância destes habitats.
A gestão florestal sustentável, ao considerar que o uso das florestas e das áreas florestais terá de se efectuar a
um ritmo e por forma a manter a biodiversidade, a produtividade, a capacidade de regeneração, a vitalidade, e o
potencial para satisfazer, no presente e no futuro, funções ecológicas, económicas e sociais relevantes aos
níveis local, nacional e global, não causando danos a outros ecossistemas, assume particular importância neste
contexto.

Ao nível do processo de planeamento florestal a relevância destes ecossistemas florestais assume particular
destaque, estando consignado, no Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, um objectivo
estratégico de proteger a diversidade biológica e a paisagem. Por outro lado, nos futuros Planos Regionais de
Ordenamento Florestal (PROF), estas áreas são identificadas como zonas de gestão especial onde os modelos
de silvicultura têm que contemplar a salvaguarda dos valores ecológicos, patrimoniais ou históricos. Parte
destes já constituem restrição, estando previstos na lei como, áreas protegidas, sítios da Directiva Habitats,
entre outros.

A Directiva Habitats obrigou à definição uma lista nacional de sítios que incluem os habitats e as espécies da
flora e da fauna consideradas de interesse comunitário. Estes sítios caso considerados pela Comissão Europeia
como sítios de interesse comunitário, terão que ser classificados pelos Estados Membros como zonas especiais
de conservação (ZEC). Estas zonas especiais de conservação em conjunto com as zonas de protecção
especial (ZPE), já designadas pelos Estados Membros no âmbito da Directiva Aves, constituirão a futura Rede
Natura 2000. Assim, nestas áreas, cada Estado Membro é obrigado a manter num estado favorável de
conservação os habitats e as espécies neles presentes.

Finalmente importa referir a importância da agricultura e da gestão florestal como complemento às ADCN, dado
que estas actividades gerem grande parte do território continental e aquelas áreas não são suficientes para a
conservação in situ de grande número de espécies selvagens, espécies e variedades de culturas agrícolas e
florestais e raças de animais domésticos. Por isso e tal como assumido na estratégia da Comunidade em
matéria de diversidade biológica [6], a conservação in situ  exige que, nas áreas relevantes das políticas
sectoriais e horizontais, sejam considerados os impactos na conservação e na utilização sustentável da
biodiversidade em todo o território fora das áreas protegidas.
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ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Resposta

A ameaça crescente aos ecossistemas e
ao número de espécies existentes, tem
sido, ao longo do tempo, uma constante,
devido principalmente às actividades
humanas como a urbanização de áreas
significativas do território, o
desenvolvimento de rodovias e práticas
ambientalmente agressivas utilizadas nos
vários sectores económicos.

Com o objectivo de “conservar a
natureza”, houve que implementar
políticas e medidas específicas,
nomeadamente com a designação de
áreas que “obedecem a objectivos tanto
de natureza biológica como paisagística,
tendo em consideração critérios de
raridade, valor estético, científico, cultural
e/ou social” [17].

A Lei do Povoamento Florestal de 1938, é
o primeiro documento legislativo que prevê
a criação de áreas protegidas em Portugal
Continental, determinando a criação de
33500 ha de reservas no âmbito da
execução do Plano de Povoamento
Florestal, cuja área de intervenção
abrange 532000 ha. É ainda preconizada
a criação de 3 parques nacionais nos
Perímetros Florestais de
Montesinho/Coroa, Larouco e Gerês, e de
uma série de reservas integrais
distribuídas pelas serras do Norte e
Centro. A primeira Reserva Ornitológica é
criada no Mindelo por Decreto de 1957.

Com a publicação da Lei n.º 9/70 – Lei dos
Parques Nacionais e outros tipos de
Reserva, é criado em 1971 o Parque
Nacional da Peneda do Gerês.

Ao longo das três últimas décadas, no
território continental, tem-se registado um
acentuado incremento na criação de áreas
protegidas, tanto em número como em
superfície. Em 1993 foi publicada
legislação (DL 19/93 de 23/01) que
estabelece  o regime geral da Rede
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP).

Fonte: ICN,  2001

Áreas Designadas para a Conservação da
Natureza
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Actualmente contabilizam-se 44 áreas que pertencem à RNAP ocupando 696 536ha representando cerca de
8% do território. A RNAP abrange áreas protegidas de âmbito nacional – Parque Nacional, Reserva Natural,
Parque Natural e Monumento Natural – de âmbito regional ou local – Paisagem Protegida – e áreas protegidas
de estatuto privado – Sítio de Interesse Biológico.

No âmbito da União Europeia (UE), a primeira acção conjunta sobre conservação do património natural ocorreu
em 1979, donde surgiu a aprovação da Directiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril relativa à conservação
das aves selvagens (directiva aves). Esta directiva, prevê o estabelecimento de medidas de protecção  que
passam pela designação de zonas de protecção especial – ZPE - correspondentes aos habitats cuja
salvaguarda é prioritária para a conservação das populações de aves.

Em 1993 é aprovada a Directiva 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à conservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagem (directiva habitats). Este diploma visa a conservação da biodiversidade,
através da conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagem do território da UE, nomeadamente
mediante a criação de um conjunto de sítios de interesse comunitário, designados como zonas especiais de
conservação – ZEC. A classificação de uma ZEC pressupõe  a prévia elaboração e aprovação de uma lista
nacional de sítios.

Portugal transpôs a directiva aves para a ordem jurídica interna através do DL 75/91, de 14 de Fevereiro e a
directiva habitats através do DL 226/97, de 27 de Agosto. Estes diplomas foram revogados pelo DL 140/99 de
24 de Abril que regulamenta, num único diploma, as disposições emergentes das directivas aves e habitats.

A directiva habitats prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia, a Rede Natura 2000, que
englobará as Zonas Especiais de Conservação – ZEC – e as Zonas de Protecção Especial - ZPE.

Com base em critérios de selecção dos locais susceptíveis de serem identificados como sítios de importância
comunitária foi elaborada uma Lista Nacional de Sítios, em duas fases, indicando os tipos de habitats naturais e
as espécies que tais sítios alojam.

Presentemente  a  superfície  ocupada  pelos  sítios  é  de  1 578 691 ha (17% do território) e pelas ZPE é de
822 011 ha (8% do território).

Áreas Designadas para a Conservação da Natureza
Área TotalÁreas Designadas para a

Conservação da
Natureza

Área Terrestre
(ha)

Área Marinha
(ha) ha % no território

Rede Nacional de Áreas
Protegidas 648 810 47 726 696 536 8

Lista Nac. Sítios 1 529 714 48 977 1 578 691 17
Zonas de Protecção
Especial 744 844 77 167 822 011 8

       Fonte: ICN, 2002

As Áreas Designadas para a Conservação da Natureza, ADCN (RNAP+Lista Nac. Sítios + ZPE), correspondem
a 21% da superfície continental.

Observando o mapa das ADCN constata-se a existência de sobreposições de algumas destas áreas. Assim:

Sobreposição %
List. Nac. Sítios / RNAP 6
List. Nac. Sítios / ZPE 5
RNAP / ZPE 4

                                                                                                                                             Fonte: ICN, 2002
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Caixa B1 – ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

       REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

16

17
18

19

20

21 22

23

24

25

26

27

28

1 - Paisagem Protegida do Litoral de Esposende
2 - Parque Nacional da Peneda-Gerês
3 - Parque Natural de Montesinho
4 - Parque Natural do Alvão
5 - Parque Natural do Douro Internacional
6 - Parque Natural da Serra da Estrela
7 - Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
8 - Reserva Natural do Paúl de Arzila
9 - Paisagem Protegida da Serra do Açor
10 - Reserva Natural da Serra da Malcata
11 - Reserva Natural da Berlenga
12 - Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros
13 - Parque Natural do Tejo Internacional
14 - Reserva Natural do Paúl do Boquilobo
15 - Parque Natural da Serra de São Mamede
16 - Parque Natural de Sintra-Cascais
17 - Monumento Natural de Carenque
18 - Reserva Natural do Estuário do Tejo
19 - Açude da Agolada e do Monte da Barca
20 - Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da
Costa da Caparica
21 - Parque Natural da Arrábida
22 - Reserva Natural do Estuário do Sado
23 - Reserva Natural das Lagoas da Sancha e
de Stº André
24 - Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
25 - Parque Natural do Vale do Guadiana
26 - Rocha da Peneda e Fonte Benemola
27 - Parque Natural da Ria Formosa
28 - Reserva Natural do Sapal de Castro Marim
e Vila Real de Stº António

15

Fonte: ICN, 2002
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Caixa B1 (cont.)

LISTA NACIONAL DE SÍTIOS (Sítios de 1ª e 2ª fase)

1

2
3

4

5

6

7 8

9
10

11

12
13

1415

16

17 18

19 20

21

22

23

24 25 26

2728

29
30 31

3233
34

35

36
37 38

39

40
41

42

43 44

45
46

47

48

49 50

51

52
53

54
55

56

1 - Rio Minho
2 - Serra d'Arga
3 - Côrno do Bico
4 - Peneda/Gerês
5 - Rio Lima
6 - Montesinho/Nogueira
7 - Romeu
8 - Morais
9 - Rios Sabor e Maçãs
10 - Valongo
11 - Alvão/Marão
12 - Douro Internacional
13 - Montemuro
14 - Rio Paiva
15 - Serras da Freita e Arada
16 - Barrinha de Esmoriz
17 - Rio Vouga
18 - Cambarinho
19 - Carregal do Sal
20 - Serra da Estrela
21 - Malcata
22 - Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
23 - Paúl da Arzila
24 - Serra da Lousã
25 - Complexo do Açor
26 - Gardunha
27 - Sicó/Alvaiázere
28 - Azabujo-Leiria
29 - Arquipélago da Berlenga
30 - Serras d'Aire e Candeeiros
31 - Nisa/Lage da Prata
32 - S. Mamede
33 - Peniche/Stª Cruz
34 - Serra de Montejunto
35 - Cabeção
36 - Sintra/Cascais
37 - Estuário do Tejo
38 - Caia
39 - Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira
40 - Arrábida/Espichel
41 - Estuário do Sado
42 - Cabrela
43 - Monfurado
44 - Rio Guadiana/Juromenha
45 - Comporta/Galé
46 - Alvito/Cuba
47 - Moura/Barrancos
48 - Costa Sudoeste

49 - Monchique
50 - Caldeirão
51 - Guadiana
52 - Rio Alvor
53 - Arade/Odelouca
54 - Barrocal
55 - Cerro da Cabeça
56 - Rio Formosa/Castro Marim
57 - Ribeira de Quarteira
58 - Litoral Norte
59 - Samil
60 - Minas de Stº Adrião

57

58

59

Fonte: ICN, 2002

60
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Caixa B1 (cont.)

            ZONAS DE PROTECÇÃO ESPECIAL

1
2

3

4

5 6

7

8

9

10
11

12
13

14

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26
27

1 - Estuários dos Rios Minho e Coura
2 - Serra do Gerês
3 - Montesinho/Nogueira
4 - Rios Sabor e Maçãs
5 - Vale do Côa
6 - Douro Internacional e Vale do Rio
Águeda
7 - Ria de Aveiro
8 - Paúl de Arzila
9 - Paúl da Madriz
10 - Paúl do Taipal
11 - Serra da Malcata
12 - Ilhas Berlengas
13 - Tejo Internacional, Erges e Ponsul
14 - Paúl de Boquilobo
15 - Estuário do Tejo
16 - Campo Maior
17 - Lagoa Pequena
18 - Cabo Espichel
19 - Estuário do Sado
20 - Lagoa Stº André
21 - Lagoa de Sancha
22 - Mourão/Moura/Barrancos
23 - Costa Sudoeste
24 - Castro Verde
25 - Vale do Guadiana
26 - Ria Formosa
27 - Castro Marim
28 - Açude da Murta
29 - Leixão da Gaivota

Fonte: ICN, 2002

28

29
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Caixa B2 – ORDENAMENTO DAS ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - Continente

Planos de ordenamento
Áreas Protegidas Criação Reclassificação Aprovação Situação Acompanhamento/

Coordenação
Parque Nacional

Peneda-Gerês Dec. 187/71 de
8 Maio

? RCM 134/95 de
11 Novembro

Em elaboração
(Revisão)

?

Parques Naturais
Montesinho Dec Lei 355/97 de

30 Agosto
Dec Reg 5-A/97 de

4 Abril
? Em elaboração Desp Conj  (2ªs)-/96 de

19 Novembro
Douro Internacional Dec Reg 8/98 de

11 Maio
? ? Em elaboração Desp Conj (2ªs)-/96 de

9 Dezembro
Alvão Dec Lei 237/83 de

8 Junho
? ? ? ?

Serra da Estrela Dec Lei 557/76 de
16 Julho

Dec Reg 50/97 de
20 Novembro

Port 583/90 de
25 Julho

Em elaboração
(Revisão)

Desp Conj (2ªs)-/96 de
19 Novembro

Tejo Internacional Dec Reg 9/00 de
18 Agosto

? ? Em elaboração Desp Conj(2ªs)-/96 de
9 Dezembro

Serras de Aire e Candeeiros Dec Lei 118/79 de
4 Maio

? Port 21/88 de
12 Janeiro

Em elaboração
(Revisão)

Desp Conj (2ªs)-/96 de
19 Novembro

Sintra/Cascais Dec Reg 8/94 de
11 Março

? Dec Reg 9/94 de
11 Março

Em elaboração
(Revisão)

RCM 46/2000 de
5 Junho

Arrábida Dec Lei 622/76 de
28 Julho

Dec Reg 23/98 de
14 Outubro

Port 26-F/80 de
9 Janeiro (Prelim.)

Em elaboração
(Revisão)

Desp MARN(2ªS)19/95
De 17 Março

Serra de São Mamede Dec Lei 121/89 de
14 Abril

? ? Em elaboração Desp Conj (2ªs)-/96 de
19 Novembro

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina Dec Reg 26/95 de
21 Setembro

? Dec Reg 33/95 de
11 Dezembro (b)

Em elaboração
(Revisão)

RCM 173/2001 de
28 Dezembro

Vale do Guadiana Dec Reg 28/95 de
18 Novembro

? ? Em elaboração Desp Conj (2ªs)-/96 de
19 Novembro

Ria Formosa Dec Lei 373/87 de
9 Dezembro

? Dec Reg 2/91 de
24 Janeiro

Em elaboração
(Revisão)

RCM 37/2001 de
3 Abril

Reservas Naturais
Dunas de São Jacinto Dec Lei 41/79 de

6 Março
Dec Reg 46/97 de

17 Novembro
? Em elaboração RCM 49/2001 de

11 Maio
Serra da Malcata Dec Lei 294/81 de

16 Outubro
Dec Reg 28/99 de

30 Novembro
? Em elaboração RCM 48/2001 de

11 Maio
Paul de Arzila Dec Lei 219/88 de

27 Junho
Dec Reg 45/97 de

17 Novembro
? Em elaboração RCM 45/2001 de

10 Maio
Berlenga Dec Lei 264/81 de

3 Setembro
Dec Reg 30/98 de

23 Setembro
? Em elaboração RCM 47/2001 de

10 Maio
Paul do Boquilobo Dec Lei 198/80 de

24 Junho
Dec Reg 49/97 de

20 Novembro
? Em elaboração RCM 46/2001 de

10 Maio
Estuário do Tejo Dec Lei 565/76 de

19 Julho
? Port 481/79 de

7 Setembro (Reg)
Em elaboração RCM 44/2001 de

10 Maio
Estuário do Sado Dec lei 430/80 de

1 Outubro
? ? Em elaboração Desp MARN(2ªS)20/95

De 17 Março
Lagoas de Stº André e da Sancha Dec Reg 10/00 de

22 Agosto
? ? Em elaboração ?

Sapal de Castro Marim- V R Stº António Dec 162/75 de
27 Março

? Port 337/78 de
24 Junho (Reg)

Em elaboração ?

Paisagens Protegidas (âmbito nacional)
Litoral de Esposende Dec Lei 357/87 de

17 Novembro
? ? ? ?

Serra do Açor Dec Lei 67/82 de
3 Março

? ? ? ?

Arriba Fóssil Costa Caparica Dec Lei 168/84 de
22 Maio

? ? ? ?

Paisagens Protegidas (âmbito regional)
Albufeira do Azibo Dec Reg 13/99 de

3 Agosto
? ? Em elaboração ?

Corno do Bico Dec Reg 21/99 de
20 Setembro

? ? Em elaboração ?

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos Dec Reg 19/00 de
20 Setembro

? ? Em elaboração ?

Serra de Montejunto Dec Reg 11/99 de
22 Julho

? ? Em elaboração ?

Fonte: www.icn.pt, 11 de Setembro de 2002. (b) – alterado pelo Dec Reg 9/99 de 15 Junho



88

Caixa B2 (cont.)

As figuras de Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural e Paisagem Protegida estão consignadas
como áreas protegidas de interesse nacional. Estas áreas deverão dispor obrigatoriamente de um plano de
ordenamento.

É no plano de ordenamento que se estabelece a política de salvaguarda e conservação que se pretende
instituir em cada uma daquelas áreas, dispondo designadamente sobre os usos do solo e condições de
alteração dos mesmos, hierarquizados de acordo com os valores do património em causa.

O regime do plano de ordenamento possui como elemento fundamental um Regulamento, traduzido
graficamente através de Planta de Síntese de Ordenamento e de Planta Actualizada de Condicionantes (com
servidões administrativas e restrições de utilidade pública). Podem ainda conter elementos complementares
como Relatório, Planta de Execução ou Estudos de Caracterização.

Estes planos de ordenamento são vinculativos para as entidades públicas e particulares.

Relativamente à futura Rede Natura 2000, está a ser elaborado o Plano Sectorial que terá como objectivo
fundamental estabelecer orientações para a gestão territorial das Zonas de Protecção Especial (ZPE) e das
Zonas Especiais de Conservação (ZEC).

As zonas de sobreposição entre sítios da lista nacional, sítios de interesse comunitário ou ZEC e Áreas
Protegidas ficam sujeitas ao regime previsto nos respectivos diplomas de classificação ou criação destas
últimas.

As zonas de sobreposição entre sítios da lista nacional, sítios de interesse comunitário ou ZEC e ZPE ficam
sujeitas ao regime previsto nos respectivos diplomas de criação destas últimas.

As zonas de sobreposição entre ZPE e Áreas Protegidas ficam sujeitas ao regime previsto nos respectivos
diplomas de classificação ou criação destas últimas.

O DL nº 140/99 de 24 de Abril estabelece ainda que as normas necessárias para a protecção das restantes
zonas devam ser vertidas nos instrumentos de planeamento territorial ou outros de natureza especial.



B2 – BIODIVERSIDADE

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1 89

OCUPAÇÃO CULTURAL NAS ÁREAS DESIGNADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Pressão

A ocupação do solo nas Áreas Designadas para a Conservação da Natureza (ADCN) é predominantemente
agro-florestal, cerca de 60%, tal como se descreve no quadro.

As áreas designadas para a conservação da natureza envolvem a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP),
as Zonas de Protecção Especial (ZPE) ao abrigo da Directiva Aves e a Lista Nacional de Sítios (1ª e 2ª fases)
ao abrigo da Directiva Habitats, ocupando no seu conjunto 1 882 866 ha, o que corresponde aproximadamente
a 21% do território nacional.

De acordo com a informação constante do quadro abaixo, verifica-se que cerca de 17% da totalidade da área
agrícola e 20% da totalidade da área florestal encontram-se inseridas nas áreas designadas para a
conservação da natureza constituindo elementos essenciais para a conservação da natureza.

Uso do Solo nas Áreas Designadas para a Conservação da Natureza

Usos
Continente

(ha)

% do uso
do solo no
Continente

ADCN
(ha)

% dos usos do
solo do

continente
integrada nas

ADCN
(a) (b) (c) (c)/ (a)x100

Agrícola (1)
2 972 883 33 497 176 16.7

Florestal (2)
 3 349 327 38 654 370 19.5

Incultos (3)
2 054 571 23 593 387 28.9

Social, improdutivos e
águas interiores 503 081 6 137 933 27.4

Total 8 879 862 100 1 882 866 21.2
⇒ Usos % da

ADCN

Fonte: DGF, IFN- 3ª Revisão
Agrícola

26%
Florestal

35%
Incultos

32%
(1)- não inclui áreas de culturas sob coberto
(2)- inclui as áreas de culturas sob coberto
(3)- As áreas de incultos correspondem aos terrenos ocupados por matos e pastagens naturais. Inclui os pousios agrícolas e terrenos
abandonados.

Refira-se ainda que a designação "incultos" utilizado no IFN - 3ª Revisão abrange os pousios agrícolas,
pastagens naturais, matos e terrenos abandonados, pelo que grande parte é objecto de utilização agrícola ou
de pastoreio.



B3 - BIODIVERSIDADE

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1. 91

DIVERSIDADE GENÉTICA DAS ESPÉCIES PECUÁRIAS
Estado

Raças em exploração pecuária

Autóctones Exóticas Nº de raças autóctones Nº de raças exóticas

Bovinos 12 8
Alentejana Charolês
Arouquesa Limusine
Barrosã Simmental Fleckvieh
Brava Salers
Marinhoa Frísia
Maronesa Blonde d’Aquitaine
Mertolenga Blanc Bleu Belge
Mirandesa Hereford
Preta
Cachena
Galega / Minhota
Garvonesa / Chamusca
Ovinos 14 7
Campaniça Assaf
Churra Algarvia Ilê de France
Churra Badana Merino Precoce
Churra da Terra Quente Lacaune
Galega Bragançana Awassi
Merina da Beira Baixa Romanov
Merino Branco Suffolk
Merino Preto
Mondegueira
Churra Galega Mirandesa
Saloia
Churra do Campo
Bordaleira de Entre Douro e
Minho
Serra da Estrela
Caprinos 5 4
Algarvia Angorá
Bravia Alpina
Charnequeira Granadinas
Serpentina Sannen
Serrana
Suínos 2 6
Alentejana Large White
Bísara Land Race

Duroc
Pietran
Hampshire
Branco Belga

Fontes: DGV, 2002. Associação Portuguesa de Criadores de Suínos, 2002. FAPOC, 2002. FEPABO, 2002
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RAÇAS VULNERÁVEIS
Estado

Efectivos de fêmeas das raças em risco de abandono e particularmente ameaçadas

Raças ameaçadas
Nº fêmeas reprodutoras

registadas em LG ou
RZ (a)

% que se reproduzem em
linha pura (b)

Nº fêmeas reprodutoras
registadas que se

reproduzem em linha
pura (a × b)

Bovinos
Barrosã 7100 100% 7100
Maronesa 5500 100% 5500
Mirandesa 5500 70% 3850
Arouquesa 5400 100% 5400
Bovina Preta 4000 100% 4000
Marinhoa 3100 100% 3100
Minhota 5500 85% 4675
Alentejana 7200 100% 7200
Mertolenga 13762 49.8% 6854
Cachena 700 - -
Garvonesa / Chamusca 169 - -

Ovinos
Galega Bragançana 8164 100% 8164
Merino Preto 8400 100% 8400
Saloia 5124 100% 5124
Mondegueira 4950 70% 3465
Campaniça 6170 100% 6170
Churra Galega Mirandesa 5000 100% 5000
Churra Algarvia 2500 100% 2500
Bordaleira de Entre Douro e
Minho

4700 100% 4700

Churra Badana 1800 100% 1800
Merina da Beira Baixa 3704 100% 3704
Churra da Terra Quente - - -
Merino Branco - - -
Churra do Campo - - -
Serra da Estrela - - -

Caprinos
Bravia 8900 99% 8811
Charnequeira 9000 100% 9000
Algarvia 5200 100% 5200
Serpentina 3863 100% 3863
Serrana - - -

Suínos
Alentejana 6000 100% 6000
Bísara 700 100% 700

Fonte: Comité STAR. Documento de trabalho nº VI/43556/02 de 26 de Junho de 2002
              DGV 2002
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MANUTENÇÃO GENÉTICA DAS RAÇAS PECUÁRIAS
Resposta

O livro genealógico garante e certifica a pureza de uma raça através da sua genealogia. Com este indicador
pretende-se mostrar o peso dos efectivos de fêmeas reprodutoras em actividade registados no livro genealógico
nacional, nos equivalentes efectivos do Continente. Destes efectivos registados nem todos se reproduzem em
linha pura, pelo que, no quadro abaixo, se incluiu também a proporção destes últimos no efectivo do
Continente. São estas últimas fêmeas que constituem a reserva genética que, a longo prazo, vão permitir a
manutenção da diversidade genética.

A manutenção de um elevado nível de diversidade genética em cada espécie é importante, entre outros, para a
segurança alimentar, pois é à reserva genética que se vão buscar os genes necessários ao melhoramento
genético.

Fêmeas adultas inscritas no livro genealógico nacional e efectivo nacional

Raças autóctones Raças exóticas

Espécie Nº
total

raças Nº
raças

Efectivo
registado

% no efectivo
adulto

continente

Efectivo
rep. em

linha pura

% no
efectivo
adulto

continente

Nº
raças

Efectivo

registado

% no
efectivo
adulto

continente

Efectivo

adulto

continente (1)

Vacas
aleitantes

14 12 65931 20% 56548 17% 2 3365 1% 335498

Vacas leiteiras 1 - - - - - 1 51900 15% 239432

Ovelhas 14 13 142699 6% 49027 2% 1 6170 0.3% 2325003

Cabras 5 5 44963 11% 26874 7% - - - 398668

Porcas 8 2 6700 2% 6700 2% 6 3800 1% 313996

Total 42 32 260293 139149 10 65235

Fonte: DGV, 2001 (exóticas) e 2002 (autóctones). INE (Julho 2002), Inquérito ao Efectivo.
(1) Efectivo em 2001, valores provisórios.

A inscrição dos animais reprodutores de raça pura em livro genealógico não é obrigatória. Porém, para poderem
aceder aos incentivos no âmbito das Medidas Agro Ambientais os produtores têm que estar inscritos nas
associações de criadores detentores de Livro Genealógico ou Registo Zootécnico das raças em questão.

Também os Reg (CEE) nº 2081/92 e Reg (CEE) nº 2082/92, pela consequente valorização dos produtos,
constituem factores que contribuem para que, nas raças autóctones, haja mais animais inscritos. No caso dos
ruminantes, as ajudas directas no quadro das respectivas organizações comuns de mercado, são um forte
incentivo ao maneio em regime extensivo sendo fundamentalmente este o sistema de produção das raças
autóctones.

No que diz respeito ao número de raças é nas espécies bovina e ovina que existe maior diversidade genética.
Já no caso das proporções de fêmeas adultas registadas e a reproduzirem-se em linha pura, surge a espécie
caprina em segundo lugar.

No caso das porcas reprodutoras e de acordo com peritos (dada a ausência de dados estatísticos) sabe-se que
o efectivo reprodutor de raças puras exóticas é bastante superior ao inscrito em livro genealógico nacional.
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Bovinos
Carne Arouqu
Carne Cache
Carne Marone
Carne Barros
Carne Mirand
Carne Marinh

Vitela de Lafõ

Carnalentejan
Carne Mertole
Carne de Bov

Carne de Bov
Carne da Cha

Ovinos

Cordeiro Brag
Borrego Terri

Borrego da B

Borrego Serra

Borrego do B
Borrego de M

Borrego do N

Cordeiro de B
Caprinos

Cabrito Trans
Cabrito do Ba
Cabrito das T

Cabrito da Be
Cabrito da Gr

Suínos
Carne de Por

Fonte: IDRHa, 2003
Caixa B3 –CARNES COM NOMES PROTEGIDOS em 2001

Nome Figura jurídica Raça

esa DOP Arouquesa
na da Peneda DO Cachena
sa DOP Maronesa

ã DOP Barrosã
esa DOP Mirandesa
oa DOP Marinhoa

es IGP Mirandesa,
Arouquesa,
cruzamentos

a DOP Alentejana
nga DOP Mertolenga
ino Tradicional do Montado ETG,

registo provisório
N. espec.

ino Cruzado dos Lameiros do Barroso IG N. espec.
rneca DO Preta

ançano DOP Churra galega
bragançana

ncho DOP Churra Terra
Quente

eira IGP
Churra do campo,
Churra
mondegueira,
Merino Beira Baixa
cruzamentos

 da Estrela DOP Bordaleira Serra da
Estrela

aixo Alentejo IGP Campaniça ×
Merino branco

ontemor-o-Novo IGP Merino branco

ordeste Alentejano IG Merino branco
regional e
cruzamentos

arroso IG Churra galega ×
Bordaleira de EDM

montano DOP Serrana
rroso IGP Bravia × Serrana
erras Altas do Minho IGP Bravia × Serrana

ira IGP Charnequeira,
Serrana

alheira IGP Serrana

co Alentejano DO Alentejana
iental – Acção 3.A.3.1. 97



As Caixa B3 (cont.)

Com excepção da Carne de Bovino Tradicional de Montado, todas as carnes nacionais listadas no quadro
anterior têm a particularidade de terem o seu nome protegido, em toda a União Europeia, através das regras
expressas no Reg (CEE) nº 2081/92.

Na acepção deste regulamento uma DOP ou IGP é um nome de uma região ou de um local determinado que
serve para designar um produto,

• originário dessa região ou desse local,

• cuja qualidade ou características se devem ao meio geográfico (DOP) ou cuja reputação ou
determinada qualidade podem ser atribuídas a essa origem geográfica (IGP).

A produção destas carnes com nomes protegidos tem que cumprir as restrições constantes de um caderno de
especificações. A elaboração deste caderno é da responsabilidade da mesma entidade que solicita o registo
do nome e assegura a sua gestão – um Agrupamento de pessoas, normalmente produtores.

Comercialmente estas carnes apresentam uma marca de certificação, garante de que ao longo do seu
processo produtivo, foram cumpridos todos os requisitos e respeitadas todas as restrições constantes no
caderno de especificações. É ao Organismo Privado de Controlo e Certificação que legalmente cabe o papel
de exercer todas as acções de controlo necessárias à certificação.

O processo de reconhecimento é relativamente longo, dividindo-se essencialmente em duas etapas. Um
primeiro reconhecimento por parte das autoridades administrativas nacionais, podendo ser utilizadas as
designações Denominação de Origem (DO) ou Indicação Geográfica (IG). Posteriormente o reconhecimento
ao nível comunitário, podendo então serem utilizadas as expressões Denominação de Origem Protegida
(DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP).

As carnes nacionais, comercializadas com uma DOP ou IGP, estão juridicamente protegidas contra,

• Qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação ou de uma denominação
registada para produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam
comparáveis a produtos registados sob essa denominação, ou na medida em que, essa
utilização explore a reputação da mesma.

• Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem seja indicada ou que
a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como “género”, “tipo”,
“imitação”, “estilo” ou expressão similar,

• Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou
qualidades essenciais dos produtos, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da
publicidade ou dos documentos relativos aos produtos em causa, bem como a utilização para o
acondicionamento de recipientes susceptíveis de criarem uma opinião errada sobre a origem do
produto,

• Qualquer outra prática susceptível de induzir o público em erro quanto à verdadeira origem do
produto.

O nome “Carne de Bovino Tradicional de Montado” beneficia de um Certificado de Especificidade. De acordo
com o Reg (CEE) nº 2082/92, especificidade é o elemento ou conjunto de elementos pelos quais um produto
agrícola ou um género alimentício se distingue claramente de outros seus similares pertencentes à mesma
categoria. Estes devem ser produzidos a partir de matérias primas tradicionais ou ter uma composição
tradicional ou um modo de produção e/ou de transformação que dependa do tipo de produção e/ou de
transformação tradicional.
98
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IMPORTÂNCIA DAS CARNES COM DENOMINAÇÃO PROTEGIDA
Estado

No nosso país comercializaram-se, em 2002, 20 carnes cujo nome beneficia de protecção ao abrigo dos Reg.
(CEE) nº 2081/92 e Reg. (CEE) nº 2082/92, sendo que 11 são de carne de bovino, 5 de carne de ovino, 3 de
carne de caprino e 1 de carne de suíno.

Carnes com denominações protegidas
Peso nos abates aprovados para consumo

   Abates em toneladas

1998 1999 2000 2001 2002

Peso Abates (1) Peso Abates (1) Peso Abates (1) Peso Abates (1) Peso Abates (1)

Carne bovino, (2)
1.6% 74763 1.8% 75276 2.0% 77495 2.0% 86281 2.3% 87554

Vitelos 2.2% 17098 2.3% 19487 2.8% 20162 3.4% 22110 3.5% 23414

Novilhos 1.8% 45470 2.0% 44063 2.1% 46884 1.8% 53839 2.1% 53306

Novilhas 0.2% 12195 0.3% 11726 0.3% 10449 0.3% 7521 0.2% 10834

Carne borrego 5.5% 2385 12.2% 2956 9.8% 2987 6.7% 3017 13.5% 2790

Carne cabrito 2.0% 941 3.5% 911 3.0% 771 2% 691 3% 818

Carne porcos de
engorda - 318283 - 331234 0.03% 316386 0.05% 306037 0.1% 317892

Fonte: IDRHa, Produtos Tradicionais com Nomes Protegidos e INE, Estatísticas Agrícolas.
(1) Os dados reflectem os abates submetidos a inspecção sanitária no Continente, Açores e Madeira.
(2) Nos abates nacionais apenas se contabilizaram as categorias: vitelos, novilhos e novilhas.

De acordo com o caderno de especificações, a carne de borrego com nome protegido pode ser comercializada
segundo duas tipologias: carcaças com peso inferior a 7 Kg ou com peso entre 7 a 13 Kg. No quadro acima
exposto, o peso é calculado em relação às carcaças com menos de 10 Kg, aprovadas a nível nacional para
consumo.

A tipologia predominante nas carnes de borrego com nomes protegidos é a mais pesada, com uma quota parte
sempre superior a 90%.

O Borrego de Montemor-o-Novo e o Borrego do Nordeste Alentejano absorvem a maior quota de mercado na
tipologia mais pesada, enquanto que o Borrego Terrincho só se comercializa na tipologia mais leve – até 7 Kg
de peso carcaça.

Na carne de bovino considerou-se apenas três tipologias: vitelos (animais até 6 meses de ambos os sexos) e
novilhos e novilhas (ambas as categorias dizem respeito a animais de 6 meses até dois anos).

Considerando, para as mesmas tipologias, o peso das carnes de bovino com nomes protegidos nas carnes de
bovino corrente é a vitela que se destaca.

Embora o novilho seja a carne mais comercializada tanto em termos globais como para as carnes com nomes
protegidos, o peso destas últimas, tomando cada uma das tipologias, é mais significativo no caso da vitela.
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Nos abates nacionais aprovados para consumo é a carne de novilho que predomina seguindo-se a carne de
vaca, até 2000. Em 2001 e 2002 os abates de vitelos assumem a segunda posição. Com efeito, devido ao
problema da BSE foram retiradas do circuito do consumo cerca de 60000 vacas no primeiro semestre de 2001
graças ao regime de compra para abate e destruição de animais com mais de trinta meses. Em 2002 os abates
de carne de vaca não foram suficientes para recuperar a segunda posição, mantendo-se esta em terceiro lugar.

A produção de carne de cabrito (animais vivos com peso menor ou igual a 10 Kg) com nome protegido tem
revelado uma importância relativa, face à produção nacional de carne de cabrito comum, similar ao caso da
carne de bovino. Apenas em 1999 assumiu aquela carne uma expressão ligeiramente superior.

No que diz respeito à Carne de Porco Alentejano, iniciou-se em 2000 a sua comercialização, sendo o seu peso
ainda insignificante.
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VARIEDADES HORTOFRUTÍCOLAS
Estado

Com este indicador pretende-se mostrar a distribuição da área das principais fruteiras e de algumas hortícolas
de acordo com as variedades ou tipos mais relevantes.

A ventilação das áreas de cada espécie por variedade ainda não sendo muito satisfatória, já permite mostrar
que há um número, geralmente pequeno, de variedades nas quais se concentram as áreas cultivadas.

No que diz respeito às macieiras, as variedades designadas como nacionais têm uma expressão reduzida,
enquanto as variedades do tipo Golden e Red Delicious ocupam cerca de 52% da superfície total ocupada com
pomares de macieiras no continente.

Em relação às pereiras, a variedade regional Rocha assume papel hegemónico com 92% da área cultivada.

Área de pomóideas segundo as principais variedades

Ano referência: 2002                                           Unidade: hectare
Área %

MACIEIRAS
Continente 13614 100
Tipo Golden 4721 35
Red Delicious 2272 17
Reinetas 1314 10
Casa Nova de Alcobaça 57 0
Bravo de Esmolfe 709 5
Outras var. nacionais 242 2
Outras variedades 4299 32

PEREIRAS
Continente 10032 100
Rocha 9257 92
Passe Crassane 50 0
William's 33 0
Outras var. nacionais 142 1
Out variedades 551 5

Fonte: INE, Inquérito Base às Plantações de Árvores de Frutos 2002
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Área de prunóideas segundo as principais variedades ou tipos

Ano referência: 2002                                           Unidade: hectare
Área %

PESSEGUEIROS
Continente 3634 100
Polpa Branca
    Pêssego 192 5
    Nectarina 100 3
Polpa Amarela
    Pêssego 1356 37
    Nectarina 314 9
    Pavia 561 15
Outra polpa 1110 31

CEREJEIRAS
Continente 3806 100
Burlat 834 22
Lisboeta 123 3
Out variedades 2850 75

DAMASQUEIROS
Continente 491 100
Bulida 258 53
Temporão de Vila Franca 56 11
Canina 8 2
Out variedades 170 35

Fonte: INE, Inquérito Base às Plantações de Árvores de Frutos 2002

A informação disponível sobre as áreas de pessegueiros não permite fazer a ventilação por variedade,
distinguindo apenas os tipos de fruto de acordo com a coloração da polpa.

São as variedades de fruto de polpa amarela as predominantes, sobretudo os pêssegos, seguidos pelas pavias,
embora estas últimas com muito menos expressão.

No que diz respeito às cerejeiras, aparentemente não há predomínio de uma variedade, pois 75% da área está
classificada na categoria “outras variedades”.

Nos damasqueiros a situação é um pouco diferente, pois há uma variedade predominante nestes pomares, a
"Bulida", absorvendo um pouco mais de metade da superfície total de damasqueiros.
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Área de citrinos segundo as principais variedades ou tipos

Ano referência: 2002                                           Unidade: hectare
Área %

LARANJEIRAS
Continente 11478 100
Valencia Late 1967 17
Navels 6154 54
Out variedades 3357 29

LIMOEIROS
Continente 349 100
Variedades nacionais 143 41
Out variedades 207 59

CIT. FRUTOS PEQUENOS
Continente 3825 100
Tangerinas 1550 41
Clementinas 1549 41
Out variedades 726 19

Fonte: INE, Inquérito Base às Plantações de Árvores de Frutos 2002

Relativamente à superfície ocupada com pomares de laranjeiras, 54% é devido à variedade Navels, 17% à
variedade Valencia Late, ficando ainda, uma parte significativa dos pomares de citrinos, por identificar a
predominância de uma variedade .

A informação disponível sobre limoeiros não permite distinguir qual a variedade predominante, pois, é a
categoria “outras variedades”, que regista maior área de ocupação.

No que diz respeito aos pequenos frutos de citrinos, também aqui a informação estatística disponível não
permite a ventilação por variedade, apenas discriminando entre os diferentes tipos de frutos. São as tangerinas
e as clementinas os frutos predominantes, representando, cada um, 41% da superfície total de pequenos frutos
de citrinos.

Área de couves segundo os principais tipos

                                              Ano: 2001                                                            Unidade: hectare
COUVES Área %
Couve repolho 1983 26
Couve lombardo 1680 22
Couve-flor 825 11
Couve tronchuda * 1027 13
Couve bróculo 2180 28
Total 7695 100

Fonte: INE, Estatísticas Agrícolas 2002

* outras designações: penca, portuguesa
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A informação sobre as áreas plantadas com brassicas apenas refere alguns tipos de couve, no entanto fica a
saber-se que é a couve bróculo e couve repolho que assumem maior expressão , 28% e 26% respectivamente.
Também a superfície cultivada com couve lombardo assume uma certa relevância, atingindo 22% da área
plantada com brassicas.

A couve tronchuda, também designada couve portuguesa ou couve penca é uma variedade regional e a sua
área tem sensivelmente a mesma expressão da área de couve-flor.

Superfície vitícola com a categoria de utilização de
Uva de mesa, por variedade

Campanha: 2002/2003                              Unidade: hectare
Variedade Área %
Cardinal 2985 37.6
Dona Maria 2471 31.2
Alphonse Lavalleé 1053 13.3
Itália 198 2.5
Red Globe 149 1.9
Rosaky 91 2
Outras 985 12.4
Total 7932 100

Fonte: IVV

A Cardinal e a Dona Maria são as variedades de uva de mesa mais importantes, absorvendo cerca de 69% da
área plantada.
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PRODUTOS COM DENOMINAÇÃO PROTEGIDA
Resposta

Os produtos com denominação protegida, tal como aqui são entendidos, são aqueles produzidos de acordo
com métodos de produção agrícola tradicionais, cujo nome beneficia da protecção legal ao abrigo do estipulado
nos Reg. (CEE) n.º 2081/92 e Reg. (CEE) n.º 2082/92.

Este regime permite valorizar no mercado os produtos com nomes geográficos com reputação e história ou
oriundos de sistemas de produção tradicionais, associados a sistemas agrícolas extensivos, baseados na
existência de variedades e raças indígenas ou muito bem adaptadas, contribuindo para a sua viabilização e,
consequentemente, para a preservação da biodiversidade genética existente no país.

Número de produtos
1997 1998 1999 2000 2001

Rg Cm Rg Cm Rg Cm Rg Cm Rg Cm

Queijos 13 12 13 11 14 13 14 14 14 14

Carnes bovino 10 6 12 8 12 10 12 11 13 11

Carnes ovino 6 4 7 5 7 5 8 6 8 6

Carnes caprino 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3

Carne suíno 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Produtos salsicharia 15 10 15 10 15 13 22 20 24 18

Méis 12 2 12 4 12 5 12 5 12 6

Azeites 6 2 6 2 6 4 6 4 7 4

Frutos 19 9 19 7 19 8 21 11 22 10

Total 86 47 89 50 90 61 101 75 106 73

Fonte: IDRHa, Produtos Tradicionais com Nomes Protegidos, 2001.
NOTA: Rg = registado; o nome do produto encontra-se protegido ao abrigo dos Reg. (CEE) n.º 2081/92 e Reg. (CEE) n.º
2082/92 mas não houve colocação no mercado. Cm = comercializado. Houve colocação no mercado.

Todos estes produtos têm em comum o direito a usar um nome próprio, que os qualifica e comprova a sua
origem, reputação, genuinidade, tradicionalidade ou modo de produção particular: a sua denominação de
origem ou a sua indicação geográfica protegidas, a simples menção da sua proveniência ou a sua
tradicionalidade garantida e especificada.

A evolução crescente do número de produtos, ilustrada no quadro anterior, mostra a importância que este tipo
de instrumentos legais pode ter na preservação de um património vasto, resultante da diversidade de condições
físicas e naturais do nosso país. Por outro lado estes produtos integram-se bem num mercado que privilegia,
cada vez mais, valores como a segurança alimentar, a qualidade, a identidade e a genuinidade.
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O quadro seguinte dá uma ideia do volume de vendas, ao nível da primeira transacção, destes produtos.
Geralmente a primeira transacção localiza-se ao nível do Agrupamento Gestor da Menção Protegida.

Evolução do valor da produção aos preços mais frequentes

         Mil Euros, a preços correntes
Valores das Produções

1997 1998 1999 2000 2001
Queijos 7634 8014 10725 11495 12757
Carnes de bovino 6346 6053 6736 7999 9177
Carnes de ovino 783 731 2068 1697 1396
Carnes de caprino 152 206 341 251 148
Carne de suínos 0 0 0 243 362
Produtos de salsicharia 446 915 1039 2158 2181
Méis 334 281 347 394 704
Azeites 1494 1508 2949 2695 5811
Frutos 12482 33231 19166 22609 22789
Total 29671 50939 43371 49541 55325

Fonte: IDRHa, Inquéritos aos Agrupamentos Gestores das designações protegidas.
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MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO
Resposta

O modo de produção biológico (MPB) é regulamentado na União Europeia desde 1991, data em que foi
publicado o regulamento base – Reg (CEE) nº 2092/91 do Conselho. Com este indicador pretende-se mostrar
como têm evoluído as áreas em MPB, bem como a distribuição destas áreas por direcção regional de
agricultura e a importância relativa das diferentes culturas.

                                    Fonte: IDRHa, 2004

As áreas sujeitas a controlo para o MPB têm crescido de maneira significativa, passando de 2799 ha em 1993
para 120 730 ha em 2003, ou seja, 3,2% da SAU. Desta área destacam-se as pastagens (53%), as culturas
anuais e aromáticas (24%) e o olival (19%).

                         Fonte: IDRHa, 2004
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Fazendo uma análise regional, para o ano de 2003, é no Alentejo (52%), Beira Interior (32%) e em Trás-os-Montes (9%),
que o modo de produção biológico tem mais expressão. 

                      Fonte: IDRHa, 2004

Analisando agora apenas as três regiões mais importantes, as pastagens e o olival são as principais culturas no
caso do Alentejo e de Trás-os-Montes. Na Beira Interior as culturas anuais e aromáticas assumem o segundo
lugar, depois das pastagens.

                    Fonte: IDRHa, 2004
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Fonte: IDRHa, 2004

Fonte: IDRHa, 2004

Resumindo, em 2003, as pastagens, o olival e as culturas anuais e aromáticas absorveram aproximadamente
96% da área total em modo de produção biológico.

No Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes concentra-se 93% daquela mesma área.
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A produção animal em MPB é regulamentada  de acordo com o estipulado no Reg (CE) nº 1804/99 do
Conselho. Em Portugal os agricultores começaram a conversão para a produção pecuária em MPB a partir de
2001.

MPB – Produção animal
Efectivos controlados para MPB, à data de 31/12/2003

Apicultura Aves Bovinos Caprinos Equinos Ovinos Suínos

ALT 2651 13857 315 21 25308 1816

ALG 30 74 1198

BI 44 3645 1037 61 33247 227

BL 3100 6 8 4

EDM 80 22 125 157

RO 6259 708 20 66 1300

TM 218 30 23 983 1 3074 3

Total 248 12164 18329 2341 103 63026 3507

Fonte: Fonte: IDRHa, 2004
Apicultura em nº colmeias, Aves em nº bicos e outras espécies em cabeças naturais.

Da análise do quadro anterior destaca-se a região doTrás-os-Montes como aquela em que todas as espécies
estão representadas. Situação idêntica se verifica no Alentejo e Beira Interior, com excepção da apicultura.

Os ruminantes, sobretudo os ovinos, destacam-se como a principal espécie a ser controlada de acordo com as
normas do MPB.
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IMPORTÂNCIA DOS HABITATS AGRÍCOLAS SEMI-NATURAIS NA SUPERFÍCIE TERRITORIAL
Estado

Entende-se como habitat agrícola semi-natural, as áreas onde a actividade agrícola tradicional promoveu, ao
longo do tempo, o estabelecimento de relações intra e inter espécies, criando situações de equilíbrio no meio
biofísico onde se inserem e que permitiram desenvolver actividades económicas, sendo hoje o garante do
desenvolvimento e manutenção de vários ecossistemas naturais.
Estes habitats oferecem, em princípio, mais condições à fauna e flora selvagem do que os habitats submetidos
a uma intervenção humana mais intensiva. Englobam áreas importantes para a protecção da natureza,
caracterizados pela sua riqueza  em espécies da flora e da fauna [56].
Estes habitats encontram-se dentro das explorações agrícolas sendo importante o tipo de exploração praticada
pelo impacto que produz  na conservação da biodiversidade.
Este indicador, pretende em primeiro lugar identificar os principais habitats agrícolas semi-naturais e, em
segundo, estimar a importância destes na superfície territorial.
Os habitats agrícolas semi-naturais foram classificados em dois tipos, os habitats incluídos no espaço agrícola e
os habitats fora do espaço agrícola mas integrados em explorações agrícolas. Os primeiros são habitats que
são aproveitados por usos agrícolas ou por pastoreio regular e estão incluídos na superfície agrícola utilizada
(SAU), os segundos não são aproveitados para usos agrícolas ou pastoreio de forma regular, mas que se
encontram incluídos em explorações agrícolas [70].
Para o cálculo do indicador utilizaram-se os dados do RGA 1999 e a superfície territorial de cada concelho
disponibilizada pela Direcção Geral do Ambiente (DGA). Numa primeira etapa foram extraídos para cada habitat
os dados do RGA99 ao nível do concelho e, em seguida, este valor foi dividido pela superfície territorial também
do concelho. Note-se, que nos mapas correspondentes a cada habitat existem superfícies que não se
encontram pintadas a cinzento, isto significa que aqueles concelhos não registaram valores para o habitat.

Área e Peso na SAU dos Habitats Agrícolas Semi-Naturais

Habitat
Área
Total
(ha)

Peso na
SAU (%)

I - Habitats agrícolas semi-naturais incluidos no espaço agrícola 1 871 826 50.1
    1 - Em Terra Limpa
        1.1 - Prados e Pastagens Permanentes espontâneos melhorados e semeados 206 678 5.5
        1.2 - Pousio 410 834 11
        1.3 - Arrozal 25 107 0.7
    2 - Sob coberto de Matas e Florestas
        2.1 - Prados e Pastagens Permanentes 678 302 18
        2.2 - Pousio 151 812 4
    3 - Culturas Permanentes
        3.1 - Amendoal e Souto 64 065 1.7
        3.2 - Olival 335 028 9
II - Habitats fora do espaço agrícola mas integrados em explorações agrícolas 1 198 581
    1 - Superfície Agrícola não Utilizada 201 084
    2 - Matas e Florestas sem Aproveitamento Agrícola 997 497
Total  de Habitats Agrícolas Semi-Naturais 3 070 407
Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99
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I – Habitats agrícolas semi-naturais incluídos no espaço agrícola

1– Em Terra Limpa

Incluem-se os habitats agrícolas semi-naturais que não estão associadas ao sob-coberto de uma cultura
permanente (pomares, olivais, videiras e outras), nem estão sob-coberto de matas e florestas, ou seja, são
superfícies desprovidas de árvores ou arbustos em plantação regular.

1.1– Prados e Pastagens Permanentes espontâneos melhorados e semeados

Conjunto de plantas, em geral herbáceas, destinadas a serem alimento do gado no local em que vegetam.
Acessoriamente podem ser cortadas em determinados períodos do ano. Podem ser semeadas ou espontâneas.
São permanentes porque não estão incluídas numa rotação e ocupam o solo por um período superior a 5 anos.

Estes prados e pastagens podem reunir condições favoráveis ao desenvolvimento de flora espontânea e fauna
selvagem a ela associada, contribuindo para a manutenção de determinados níveis de biodiversidade.

Peso dos Prados e Pastagens Permanentes espontâneos
melhorados e semeados em Terra Limpa na Superfície Territorial

Este habitat atinge uma superfície de 206 678 ha
ao nível do continente representando cerca de
5.5% da superfície agrícola utilizada (SAU) e 34%
do total dos prados e pastagens permanentes em
terra limpa.

Os concelhos com maior expressão territorial
deste tipo de habitat - pelo menos 2.5% da sua
superfície administrativa é ocupada com prados e
pastagens permanentes – localizam-se no interior
do território.

Se se sobrepuser o mapa (peso dos prados e
pastagens permanentes) ao mapa das áreas
designadas para a conservação da natureza
(Rede Nacional de Áreas Protegidas, sítios da
Lista Nacional de Sítios e ZPE), constata-se que
as áreas protegidas coincidem com as zonas
onde o peso dos prados e pastagens
permanentes atinge maiores valores.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99; DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho
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Peso do Pousio em Terra Limpa na Superfície Territorial

1.2– Pousio

Como foi referido para os prados e pastagens permanentes,
também este habitat pode reunir condições favoráveis ao
desenvolvimento de flora espontânea e, quanto mais longas
as rotações em que os pousios se inserirem, menor será a
preturbação das formas de vida aí existentes ou deles
dependentes.

Este habitat atinge maior importância na região sul do
continente, mais especificamente na região alentejana e um
pouco no nordeste transmontano.

Também se constata que existem concelhos - cerca 3.6% dos
concelhos - onde o pousio em terra limpa não registou
superfície no recenseamento agrícola, sendo 3 deles
concelhos urbanos (Lisboa, Porto e S.João da Madeira).

É observável, que mais de ¾ dos concelhos estão incluidos na
classe onde este habitat não tem muita expressão, ou seja, o
peso do pousio em terra limpa na superfície administrativa não
chega a atingir os 5%.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
 DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

1.3– Arrozal
Segundo Isabel Rodrigo e Lima Santos[70] “a
importância desta cultura como habitat tem a ver
com o regime de alagamento a que está sujeita,
para efeitos de regulação térmica, o qual cria uma
zona húmida de notável interesse, nomeadamente
para numerosas espécies de aves nidificantes,
migratórias e invernantes. … O arrozal fornece,
assim, um habitat artificial de substituição de
habitats naturais, embora com notáveis limitações
devido às perturbações próprias às diversas
intervenções culturais e, muito particularmente, ao
uso de agro-químicos.”

A distribuição deste habitat está concentrada em
três regiões, Beira Litoral, Ribatejo e Alentejo, nas
bacias do Tejo, Sado e Guadiana, zonas por
excelência de arrozal.

Segundo o RGA99 este habitat, ao nível do
continente, atinge os 25 107 ha cerca de 0.7% da
SAU.

Peso do Arrozal na Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99; DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho
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2- Sob Coberto de Matas e Florestas

Define-se matas e florestas como terras arborizadas com espécies florestais, quer se trate de povoamentos
puros, ou mistos (com espécies diversas). Quando estas matas e florestas são agricultadas no sob coberto com
culturas temporárias ou com pastagens permanentes designam-se de “matas e florestas com aproveitamento
agrícola” e que no Recenseamento Geral Agrícola 1999 corresponde à rúbrica “culturas sob-coberto de matas e
florestas”.

Ao nível nacional este habitat  representa cerca de 10% do território (e 24.8% da SAU), distribuídos da seguinte
forma:

 Matas e florestas com pastagens permanentes – 7.6% do território; 18% da SAU
 Matas e florestas com pousio – 1.7% do território; 4% da SAU
 Matas e florestas com culturas temporárias – 1.1% do território; 2.7% da SAU

2.1- Prados e Pastagens Permanentes sob coberto de Matas e Florestas

Peso dos Prados e Pastagens Permanentes  sob coberto na
Superfície Territorial

Incluem-se nesta classe, os prados e pastagens
permanentes espontâneos melhorados e semeados e as
pastagens espontâneas pobres.

Este habitat assume especial importância no Alentejo e no
Ribatejo, na zona de transição para a região alentejana.

Nestas regiões observam-se concelhos onde pelo menos
20% da sua superfície administrativa é ocupada por este tipo
de habitat, não sendo de estranhar, pois é nesta zona que
predominam os montados de sobro e azinho.

Os prados e pastagens permanentes sob coberto de matas
e florestas ocupam uma superfície de 678 302 ha
correspondendo a 18% da SAU.

O habitat encontra-se distribuido da seguinte forma:
 205 001 ha em prados e pastagens permanentes

espontâneas melhorados e semeados;
 473 301 ha em pastagens espontâneas pobres.

É ainda de referir, duas manchas com alguma importância
na Beira Interior, nos concelhos de Castelo Branco, Idanha a
Nova e concelho de Almeida, onde predominam as
pastagens permanentes espontâneas pobres no sob coberto
de matas e florestas.

É ainda de salientar que a superfície ocupada pelas
pastagens espontâneas pobres representam 12.7% da SAU
e as espontâneas melhoradas e semeadas 5.5% da SAU.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99; DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho
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Peso dos Prados e Pastagens Permanentes espontaneas
melhoradas e semeadas sob coberto na Superfície Territorial

Peso dos Prados e Pastagens Permanentes espontaneas pobres
sob coberto na Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

Peso do Pousio sob coberto de Matas e Florestas na
Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

2.2- Pousio sob coberto de Matas e Florestas

Tal como no habitat anterior, este habitat assume relevância na
região alentejana.

Ao nível continental, o pousio sob coberto de matas e florestas
regista uma superfície de 151 812 ha, ou seja, cerca de 1.7% da
superfície territorial e cerca de 4% da SAU.
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3 – Culturas Permanentes
Peso do Amendoal na Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

3.1 – Amendoal e Souto

O amendoal e o souto são habitats considerados importantes,
dado que em geral a sua exploração é conduzida
praticamente sem  recurso a fitofármacos.

O amendoal assume expressão, no sudeste transmontano
onde existem concelhos cuja superfície territorial é ocupada
em pelos menos em 5% com este tipo de habitat e no Algarve,
nos concelhos do interior.

Peso do Souto na Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

O souto, é um tipo de habitat que se encontra
concentrado na região transmontana. Nesta
região, este habitat assume especial importância
na zona designada por Terra Fria, os concelhos
registam pelos menos 3% da sua superfície
territorial ocupada com souto e, também um
pouco mais a sul na transição com a Beira
Interior.

É também de evidenciar  o peso do souto, 2.8%,
na superfície territorial do concelho de Marvão, no
Alentejo.

O amendoal ocupa uma superfície de 36 530 ha e
o souto 27 535 ha.
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II - Habitats fora do espaço agrícola mas integrados em explorações agrícolas

São habitats que estão incluídos em explorações agrícolas mas que não são aproveitados por usos agrícolas
ou por pastoreio, ou seja, são superfícies que não fazem parte da superfície agrícola utilizada (SAU).

1 – Superfície Agrícola não Utilizada

Entende-se por superfície agrícola não utilizada todas as superfícies que já foram anteriormente utilizadas como
superfície agrícola, mas que já não são exploradas por razões económicas, sociais ou outras e que não entram
no afolhamento ou rotação cultural. Esta superfície pode voltar a ser utilizada com o auxílio dos meios
geralmente disponíveis numa exploração.

Este tipo de habitat é mais importante no Algarve, onde a maioria dos concelhos regista 5% ou mais da sua
superfície ocupada com superfície agrícola não utilizada, ou seja, 12% da superfície territorial algarvia está
ocupada com este habitat.

Peso do Olival na Superfície Territorial

Fonte GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

3.2 – Olival

Este habitat, nas suas diferentes estruturas
fornece recursos alimentares à fauna
existente na região, especialmente às aves,
proporcionando-lhes também possibilidades
de reprodução e abrigo.

Se o olival for conduzido de forma tradicional,
com mobilizações de solo reduzidas, também
promove o desenvolvimento da flora
espontânea, contribuindo, desta forma, para
manutenção de determinados níveis de
biodiversidade.

Os concelhos que apresentam maior peso
deste habitat, com pelo menos 5% da
superfície territorial, são os que se situam
junto à zona raiana, enquanto que os
concelhos do litoral registam percentagens
inferiores.

A superfície ocupada pelo olival – 335 028 ha-
representa 3.8% da superfície territorial e 9%
da SAU.
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Peso da Superfície Agrícola não Utilizada na
Superfície Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

Também no nordeste e sudeste transmontano se registam
concelhos onde este habitat assume alguma importância,
embora, ao nível regional, tenha uma menor expressão,
cerca de 5% da superfície administrativa da região (TM).

A superfície agrícola  não utilizada contabiliza uma superfície
de 201 084 ha traduzindo 2.3% do território continental.

Peso das Matas e Florestas, nas explorações
agrícolas, sem aproveitamento agrícola na Superfície

Territorial

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA99;
DGA – Atlas Ambiente99
Nível Geográfico: concelho

2 – Matas e Florestas Sem Aproveitamento Agrícola

Neste habitat incluem-se os montados sem aproveitamento
sob coberto, pinhais (de pinheiro bravo e manso), eucaliptais
e ainda algumas manchas de carvalhal, integrados nas
explorações agrícolas.

Este tipo de habitat encontra-se presente por todo o
continente, assumindo alguma expressão no Norte/Centro
do território, no Ribatejo, junto ao rio Tejo e em todo o
interior algarvio.

As matas e florestas, integrados na exploração, agrícola sem
culturas sob coberto, em 1999, atingiram os 997 497 ha,
correspondendo a 11% do território continental.
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Caixa B4 – BIODIVERSIDADE SELVAGEM DEPENDENTE DOS HABITATS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS.
CASO DO BIÓTIPO CORINE DO TEJO INTERNACIONAL

No Biótipo Corine do Tejo Internacional ocorrem 236 espécies de vertebrados distribuindo-se da seguinte forma:

Plano Zonal Agro-ambiental do Parque Natural do Tejo Internacional, Julho 2002.

Possui 38 espécies ameaçadas das quais 8 em perigo, 11 vulneráveis e 19 raras, o que mostra o potencial de perda caso
não se venham a tomar medidas para a conservação dos habitats dos quais estas espécies são dependentes.

No Quadro que se segue pretende-se mostrar as relações de dependência entre os habitats agrícolas e florestais do
Parque Natural do Tejo Internacional e as espécies  animais do Biótipo Corine consideradas prioritárias. Este quadro foi
construído de acordo com a informação constante da “Proposta de Classificação como Parque Natural ao Abrigo do Dec.-
Lei nº19/93 de 23 /01/93” de Hugo S. Raposo. É também referido, para cada espécie identificada, o seu estatuto de
conservação classificado de acordo com:

• Convenção de Berna (Dec.-Lei nº95/81 de 23 de Julho): Anexos (II) – “Espécies de fauna estritamente protegidas” e
(III) – “Espécies protegidas de fauna”.

• Convenção de Bona (Dec.-Lein-103/80 de 11 de Outubro): Anexo (II) – “Espécies migradoras que deverão ser
objecto de acordos”.

• Directiva aves (Directiva do Concelho nº79/409/CEE de 2 Abril; Directiva da Comissão nº85/411/CEE de 25 Julho;
Directiva da Comissão nº91/244/CEE de 6 de Março) : Anexo (I) – “Espécies ameaçadas de extinção, vulneráveis,
raras e necessitando de atenção especial devido á especificidade do seu habitat”

A proposta que serviu de base à classificação do estatuto de conservação dos vertebrados do Tejo Internacional teve
como base as categorias definidas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal de 1990 que agora transcrevemos:

• Em perigo ( E ) - espécies em perigo de extinção cuja sobrevivência será improvável caso os factores limitantes
continuem a actuar. Incluem-se nesta categoria as espécies cujos efectivos tenham diminuído abaixo de um nível
critico ou quando se tenha verificado uma redução drástica dos seus habitats.

• Vulnerável ( V ) - espécies que entrarão na categoria EM PERIGO num futuro próximo se os factores limitantes
continuarem a actuar. Espécies cujas populações sofrem regressões por sobre-exploração, destruição do habitat ou
outra perturbação do ambiente.

• Raro ( R ) - espécies com populações nacionais pequenas que não pertencem, actualmente, às categorias EM
PERIGO ou VULNERÁVEL, mas que correm risco. Localizam-se, normalmente, em áreas geográficas ou habitats
restritos, ou então, possuem uma distribuição dispersa numa área alargada.

• Indeterminado ( I ) – pertence á categoria EM PERIGO ou VULNERÁVEL ou RARA, não havendo informação
suficiente que permita decidir sobre qual a categoria a que pertence.

• Insuficientemente Conhecida ( K ) – possivelmente pertencente a outras categorias, mas não se tem e certeza por
falta de informação.

• Não ameaçado ( NT )

Espécies existentes no Biótipo (nº)
Total Ameaçadas

Peso do total espécies do Biótipo
no Continente (%)

Peixes de água doce 11 3 26%
Anfibios 15 88%
Répteis 14 41%
Aves 163 32 53%
Mamíferos 33 3 33%
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Caixa B4 (cont.)

Situação das espécies ao
abrigo daGrupos ou espécies

dependentes

Di
r. 

Av
es

Be
rn

a

Bo
na

Li
vr

o
Ve

rm
elh

o Habitat Outros Biótipos ou
condições
favoráveis

Lontra - II - K margens c/
vegetação densa

Anfíbios - II e III NT
Boga-de-boca-
arqueada

III R

Boga-do-guadiana III R
Carpa III R

Habitats Zonas húmidas,
cursos de água, albufeiras

Cegonha-branca I II II V
Povoações / edifícios isolados

Terrenos de cultura e
zonas húmidas
(alimentação)

Açor - II II I
Noitibó-da-Europa I II - K Bosquete de Pinheiros Zonas abertas -

campos de cultivo
Gato-bravo III - I
Sacarrabos III - NT
Toirão III - K

Matagal Mediterrânico

Garça-vermelha I II - V
Rouxinol-dos-matos - II II R
Narceja II e

III
III II R

Melro-d’água - II - V
Andorinha-das-
barreiras

- II - NT

Guarda-rios - II - NT

Relacionado com o
Montado

Grifo I II II V
Abutre-do-Egipto I II II V Zonas abertas -

campos de cultivo

Cegonha-negra I II II E
Águia-pesqueira I II II E Pontos de água

Peneireiro-das-torres I II II V Zonas abertas -
campos de cultivo
com construções

abandonadas
Águia-de-Bonelli I II II R
Águia-real I II II E Zonas abertas -

campos de cultivo
Chasco-preto I II II R Matos baixos, Olival
Falcão-peregrino I II II R
Bufo-real I II - R

Vales encaixados, vertentes
escarpadas, potencialmente

nidificantes

Zonas abertas -
campos de cultivo

( - )  inexistência de informação

Fonte: Raposo, H. (1993): Tejo Internacional. Proposta de Classificação como Parque Natural ao abrigo do DL nº19/93 de
23 /01/93. ICN e Plano Zonal Agro-ambiental do Parque Natural do Tejo Internacional, Julho 2002.
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Caixa B4 (cont.)

Situação das espécies ao
abrigo daGrupos ou espécies

dependentes

Di
r. 

Av
es

Be
rn

a

Bo
na

Pa
rq

ue

Habitat Outros Biótipos
ou condições

favoráveis

Ferreirinha-alpina - II - R
Corvo - III - V

Vales encaixados,
vertentes escarpadas

potencialmente
nidificantes

Abutre-negro I II II E
Grou I II II R

Montado, potencialmente
nidificantes Zonas abertas

Milhafre-real I II II R Montado de Azinho
Falcão–abelheiro I II II K
Peneireiro-cinzento I II II R

Montado ou Bosquete de
pinheiros (nidificação) Zonas abertas

Toutinegra-real - II II K
Coruja-do-mato - II - NT

Montado, potencialmente
nidificante Matos Baixos,

Olival c/ cristas
quartzisticas

Gavião-da-Europa - - - -
Cuco-rabilongo - II - K

Montado ou Bosquete de
pinheiros (nidificante)

Zonas abertas -
campos de cultivo

Ógea - II II K
Águia-cobreira I II II K
Papa-moscas-preto - II II R
Rabirruivo-de-testa-
branca

- II II R

Rola II/2 III - V
Gralha-calva - - - NT
Torcicolo - II - K
Dom-fafe - III - R
Galinhola II/1

e
III/2

III II K

Montado, potencialmente
nidificante

Abetarda I II - V
Cortiçol-de-barriga-
branca

I II - E

Cortiçol-de-barriga-
negra

I II - V

Calhandra I II - K
Sisão I II - NT
Tartaranhão-azulado I II II I
Tartaranhão-caçador I II II V
Alcaravão I II II K
Rolieiro I II - R

Estepe Cerealífera ou
Montado Pouco Denso

Montado Pouco
Denso

( - )  inexistência de informação

Fonte: Raposo, H. (1993): Tejo Internacional. Proposta de Classificação como Parque Natural ao abrigo do DL nº19/93 de
23 /01/93. ICN e Plano Zonal Agro-ambiental do Parque Natural do Tejo Internacional, Julho 2002.
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Caixa B5 – O POMAR TRADICIONAL DE SEQUEIRO ALGARVIO

O pomar tradicional de sequeiro do Algarve ilustra um tipo de sistema agro-florestal do mediterrâneo, cuja
importância na paisagem desta região foi testemunhada por Orlando Ribeiro [67], “... no Algarve: na planície e
no sopé dos cerros calcários e dos relevos de xisto, amendoeiras, figueiras e alfarrobeiras cobrem o chão em
tal quantidade que, vistas de um ponto alto, parecem antes uma mata espontânea e densa do que uma
cultura onde o homem intercala o cereal, as favas e as ervilhas. Cerca de quatro quintos do solo estão assim
cobertos. As frutas continuam aqui uma tradição que vem dos Mouros: elas constituíam, no final da Idade
Média, o principal movimento dos portos algarvios".

Este sistema produzia, para além dos frutos secos, vários cereais como o trigo, cevada e aveia e leguminosas
tais como a fava, ervilha, tremoço e grão de bico e era também utilizado para pastoreio de cabras e ovelhas.

De acordo com Freitas et all [4] este sistema experimentou um período de expansão nos anos 30 e 40 do
século passado, fenómeno este associado à dinâmica das campanhas do trigo. Neste período eram o figo e o
azeite os produtos mais importantes em termos económicos. A seguir a este período seguiu-se uma fase de
manutenção, até final dos anos 60, caracterizada pela perda de rendimento oriundo das culturas anuais, em
que os produtos mais valorizados foram o figo e a amêndoa. Na fase de declínio – anos 70 e 80 -
caracterizada pela redução na disponibilidade de mão de obra, a alfarroba adquire posição privilegiada no
pomar tradicional de sequeiro do Algarve. A partir da adesão de Portugal à CEE em 1986, inicia-se a fase que
aqueles autores apelidaram de reconversão, caracterizada pela perda da diversidade do pomar tradicional de
sequeiro, em que a cultura da alfarrobeira começa a dominar.

Actualmente está reduzido à consociação de fruteiras que mesmo assim tem vindo a diminuir (ver quadro
abaixo) em favor do cultivo de pomares estremes das espécies que tradicionalmente constituem o pomar de
sequeiro nesta região: a figueira, amendoeira, alfarrobeira e oliveira.

Áreas Ocupadas

Superfície
em 1989

(ha)
% na ST

Supefície
em 1999

(ha)
% na ST

Variação
1989-1999

%

Alfarrobeira 10 177 4 12 277 5 21

Amendoal 16 263 6 12 790 6 -21

Olival 7 689 3 8 791 4 14

Figueiral 3 966 1 2 782 1 -30

Total 38 095 14 36 640 16 -4

Culturas Associadas 29 323 11 18 664 8 -37
Matas e florestas s/ cult.
sob-coberto 57 585 21 60 284 26 5

SAU 136 779 50 101 932 45 -25
Superfície agrícola não
utilizada 78 486 29 62 196 27 -21

Superfície Total das
Explorações (ST) 274 845 227 578 -17

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99

O quadro seguinte mostra que é no concelho de Loulé que o cultivo das espécies do pomar tradicional de
sequeiro assume maior expressão territorial. A importância deste tipo de pomar tem vindo a decrescer,
destacando-se, pela tendência inversa, o olival e sobretudo o alfarrobal que registaram aumentos na área
cultivada entre os dois momentos censitários. No extremo oposto o amendoal sofreu uma forte quebra em
toda a região, exceptuando-se os concelhos de Vila Real de Stº António, Castro Marim e Vila do Bispo.
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Caixa B5 (cont.)

Áreas Cultivadas por concelho

Amendoal
(ha)

Alfarrobal
(ha)

Olival
(ha)

Figueiral
(ha)Concelho

1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999

Albufeira 1 139 1 034 689 1 041 370 471 483 530

Alcoutim 3 229 2 854 98 292 250 607 39 71

Aljezur 2 2 3 1 1

C Marim 2 024 2 083 522 706 326 414 198 254

Faro 667 578 642 908 418 556 92 120

Lagoa 586 275 181 213 193 143 207 138

Lagos 488 206 35 106 63 81 233 112

Loulé 3 123 2 350 3 607 4 361 2 062 2 803 761 561

Monchique 22 18 28 21 156 109 17 7

Olhão 866 622 618 675 337 396 159 124

Portimão 698 88 895 540 508 142 759 136

S B Alportel 286 154 411 456 492 444 108 75

Silves 1 066 789 756 1 078 919 1 207 280 226

Tavira 1 999 1 372 1 669 1 725 1560 1 222 582 347

V Bispo 13 17 6 20 0,8 3 9 8

V R S António 57 349 20 134 34 190 38 72

Total 16 263 12 790 10 177 12 277 7 689 8 791 3 966 2 783

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99

Área de Pomar Estreme
Variação 1989-1999
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Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA89 e RGA99
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Caixa B5 (cont.)

O pomar tradicional de sequeiro no barrocal algarvio tem, como se viu, diminuído a sua expressão territorial,
embora os dados dos recenseamentos não nos dêem uma imagem fiel da realidade. A este propósito Espada,
et al [4] mostraram (ver quadro), no caso da alfarrobeira e usando outra metodologia, a expressão territorial de
três tipos de povoamento.

Área de alfarrobeira por tipo de povoamento

Áreas (Ha)

Alfarrobeira estreme cultivada 12 000

Alfarrobeira em povoamento
misto 60 000

Alfarrobeira dominada pelo
mato 13 000

Total 85 000

Fonte: Vários autores (2000): Valorização do Pomar Tradicional de
Sequeiro Algarvio. UA, Faro. A partir de cartografia da distribuição da
alfarrobeira no Algarve.

O pomar tradicional de sequeiro algarvio, é um sistema agrícola explorado de forma extensiva, com coberto
arbustivo/arbóreo e que ocorre em zonas de elevada biodiversidade – terrenos calcários, férteis do ponto de
vista agrícola, embora com afloramentos rochosos. Este facto, aliado à fraca valorização dos produtos deste
pomar, com excepção da alfarroba e figo, contribuem para a conservação de espécies prioritárias da fauna e
flora, de acordo com a Directiva 79/409/CEE.
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POVOAMENTOS FLORESTAIS SEGUNDO A COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA
Estado

A composição específica dos povoamentos ao definir o número e a proporção relativa das espécies de árvores
que integram o povoamento, caracterizando-os em povoamentos puros e mistos, consoante coexistam ou não
indivíduos pertencentes a mais de uma espécie florestal, dá uma indicação acerca da diversidade ao nível do
coberto florestal.

A percentagem do coberto arbóreo sendo a razão entre a área da projecção horizontal das copas das árvores e
a área do terreno respectiva, permite a avaliação do coberto florestal em classes de percentagem do coberto.
São designadas florestas abertas as que se incluem na classe dos [10% - 30%], florestas pouco densas as que
pertencem ao intervalo [30% – 50%], e florestas densas as que possuem uma densidade de coberto superior a
50%. Esta informação aliada à da composição específica, apesar de não permitir uma avaliação directa da
biodiversidade, torna-se relevante para a avaliação estrutural dos povoamentos florestais, contribuindo para a
avaliação da diversidade dos ecossistemas florestais.

Assim, verifica-se que a maioria do coberto florestal é constituído por povoamentos puros e, simultaneamente,
que 72% da floresta portuguesa apresenta uma percentagem de coberto arbóreo superior a 50%, sendo
classificada como floresta densa. As espécies a que estão associadas menores densidades de coberto arbóreo
são naturalmente a azinheira e o sobreiro. Os pinhais e eucaliptais são os sistemas florestais que apresentam
maiores densidades arbóreas.
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segundo a composição específica

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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Áreas dos povoamentos florestais por classe de percentagem de coberto arbóreo, segundo a
composição específica

Classe de percentagem de coberto arbóreo

Povoamentos Composição
Floresta aberta

(10-30%)

ha

Floresta pouco densa

(30-50%)

 ha

Floresta densa

(= 50%)

ha

TOTAL

ha

Puro 25582 64768 640042 730392

Misto dominante 8491 28469 208717 245677Pinheiro-bravo

Misto dominado 6035 21140 113502 140677

Puro 85342 192555 314404 592301

Misto dominante 13498 41659 65355 120512Sobreiro

Misto dominado 11779 34569 69178 115526

Puro 5238 22826 545167 573231

Misto dominante 2361 10853 85704 98918Eucalipto

Misto dominado 2898 11547 118952 133397

Puro 96492 175820 114941 387253

Misto dominante 10666 28479 35179 74324Azinheira

Misto dominado 9998 28498 31670 70166

Puro 6282 18357 51693 76332

Misto dominante 3004 8299 43264 54567Carvalho

Misto dominado 3475 8751 37659 49885

Puro 3359 6649 38116 48124

Misto dominante 1892 5063 22571 29526Pinheiro Manso

Misto dominado 2527 8451 26152 37130

Puro 2901 5020 23988 31909

Misto dominante 758 1360 6552 8670Castanheiro

Misto dominado 609 2725 11501 14835

Puro 5551 10323 47351 63225

Misto dominante 1993 8028 28791 38812
Outras

Folhosas
Misto dominado 5060 14959 83768 103787

Puro 819 1915 18679 21413

Misto dominante 1168 890 3887 5945
Outras

Resinosas
Misto dominado 1450 2460 7638 11548

Fonte: DGF, IFN95
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USO DO SOLO NAS MATAS NACIONAIS E PERÍMETROS FLORESTAIS
Pressão

Os terrenos submetidos ao regime florestal correspondem a 7% da superfície arborizada total do Continente,
localizando-se em regiões em que a interacção entre os factores ecológicos, paisagísticos e sociais se colocam
com especial sensibilidade, tais como as zonas de montanha do norte e centro ou as dunas do litoral. Uma
parte substancial destes terrenos está incluída em áreas classificadas para a conservação da natureza.

As matas nacionais correspondem a propriedades do Estado no regime florestal total, sujeitas a um uso
essencialmente silvícola que inclui actividades de produção florestal, recreio, gestão cinegética e piscícola,
enquanto que os perímetros florestais são constituídos por propriedades comunitárias, autárquicas ou privadas,
sujeitas ao regime florestal parcial obrigatório e, por isso sujeitas a sistemas de gestão silvícola sob a
orientação do Estado ou por administração directa deste, promovendo para além das actividades descritas para
as matas nacionais, o uso silvopastoril.

Áreas dos usos do solo existentes nas matas nacionais e perímetros florestais

Uso do solo Área (ha)
Floresta 220 472
Incultos 204 864
Improdutivos 26 177
Agricultura 29 329
Áreas sociais 1 886
Águas interiores 642

A espécie com maior expressão nas áreas públicas é o pinheiro-bravo que representa 70% do coberto florestal,
o que está intimamente ligado às acções de fomento florestal levadas a cabo pelo Estado desde o fim do século
XIX, normalmente em terrenos degradados, com os objectivos principais de recuperar o potencial silvícola,
constituir massas florestais com valor económico, combater a erosão e beneficiar a paisagem. Destacam-se as
arborizações das dunas do litoral e de algumas serras do interior, como por exemplo o maciço Galaico-Duriense
e o maciço Central.

Áreas dos povoamentos florestais existentes nas matas nacionais e perímetros florestais,
segundo a espécie florestal dominante

Povoamentos Área (ha)
Pinheiro-Bravo 142 654
Sobreiro 3 144
Eucaliptos 14 315
Azinheira 1 772
Carvalhos 11 584
Pinheiro Manso 3 880
Castanheiro 2 326
Outras Folhosas 9 406
Outras Resinosas 13 106

Incultos
42%

Floresta
47%

Agricultura
6%

Áreas sociais
0%

Águas interiores
0%Improdutivos

5%

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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DIVERSIDADE ESTRUTURAL DA VEGETAÇÃO SEGUNDO A COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA
Pressão

Esta informação é um importante contributo para a avaliação da biodiversidade associada aos espaços
florestais, uma vez que o arranjo estrutural da vegetação é um dos factores condicionantes da presença e
abundância de comunidades bióticas. O modelo de diversidade da estrutura da vegetação (MDEV),
desenvolvido na 3ª revisão do IFN, classifica a estrutura dos povoamentos em 7 grupos distintos definidos a
partir dos limiares estabelecidos por três índices calculados; Índice de cobertura, Índice de altura e Índice de
dominância do estrato arbóreo, o que permite caracterizar o tipo de vegetação segundo a classe de altura ou
estrato e cobertura, devendo aqui estrato ser entendido como andar de vegetação O modelo foi desenvolvido a
partir da análise dos dados da estrutura vertical da vegetação, tendo em conta a presença de 23 espécies
vegetais diferentes, destacando-se os tojos, as urzes, as giestas e os codeços, a esteva, o sargaço, as silvas, o
rosmaninho e tomilho e a carqueja como sendo as mais representativas nos matagais portugueses.

As sete classes consideradas para a diversidade estrutural da vegetação são:
1. povoamentos florestais com vegetação muito fechada e alta,
2. povoamentos florestais com vegetação muito fechada e baixa,
3. povoamentos florestais com vegetação fechada e alta,
4. povoamentos florestais com vegetação fechada e baixa, com dominância do estrato arbóreo,
5. povoamentos florestais com vegetação fechada e baixa, com dominância do estrato arbustivo,
6. povoamentos florestais com vegetação aberta e alta,
7. povoamentos florestais com vegetação aberta e baixa.

Os povoamentos de Pinheiro-bravo em geral são povoamentos com vegetação muito fechada (32% dos
povoamentos puros com vegetação muito fechada e baixa), bem como os povoamentos de Carvalhos,
enquanto que os povoamentos de Azinheira são povoamentos mais abertos (42% dos povoamentos puros com
vegetação aberta e baixa).

Diversidade Estrutural da Vegetação Segundo a Composição Específica
MDEV

1 2 3 4 5 6 7
% % % % % % %

Puro 11 32 16 16 2 13 10
Misto dominante 19 34 13 13 1 11 9Pinheiro-bravo

PB
Misto dominado 18 32 14 14 1 10 11
Puro 7 28 8 13 6 17 21
Misto dominante 1 31 3 17 13 13 22Sobreiro

SB
Misto dominado 5 40 0 12 5 16 22
Puro 14 18 14 12 6 18 18
Misto dominante 24 26 16 10 0 14 10

Eucaliptos
EC

Misto dominado 24 28 18 6 1 15 8
Puro 1 16 2 12 3 24 42
Misto dominante 0 31 0 7 8 23 31Azinheiras

AZ
Misto dominado 3 15 3 18 18 18 25
Puro 2 45 4 16 6 2 25
Misto dominante 6 44 14 14 0 3 19Carvalhos

CV
Misto dominado 15 36 5 21 5 3 15
Puro 7 27 3 18 0 18 27
Misto dominante 14 26 4 22 4 4 26Pinheiro Manso

PM
Misto dominado 3 42 3 23 3 7 19
Puro 7 11 0 7 0 23 52
Misto dominante - - - - - - -Castanheiro

CT
Misto dominado - - - - - - -
Puro 21 21 0 21 0 16 21
Misto dominante - - - - - - -Outras Folhosas

OF
Misto dominado 19 51 10 10 0 6 4
Puro 12 52 12 6 0 6 12
Misto dominante - - - - - - -Outras Resinosas

OR
Misto dominado - - - - - - -

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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Diversidade Estrutural da Vegetação Segundo a Composição Específica

As urzes estão presentes em 47% dos povoamentos de Pinheiro-bravo enquanto que em povoamentos de
castanheiro só está presente em 5% destes. Por outro lado os tojos estão presentes quer em povoamentos de
castanheiro como de Pinheiro-bravo, nomeadamente com 48% e 39%. As giestas e codeço estão
principalmente presentes em povoamentos de carvalhos e castanheiros, 48% e 36% respectivamente enquanto
que apenas estão presentes em 18% dos povoamentos de pinheiro-bravo.

Distribuição da composição dos matos nas várias espécies florestais
Espécie

Tojos Urzes Giestas e
Codeço Esteva Sargaço Silvas Rosmaninho e

Tomilho Carqueja

% % % % % % % %
Pinheiro-bravo 39 47 18 11 5 8 6 21
Sobreiro 36 11 12 34 39 5 27 3
Eucaliptos 35 30 9 19 6 10 11 11
Azinheira 7 0 11 31 30 3 17 1
Carvalhos 19 15 48 10 3 27 3 4
Pinheiro Manso 48 10 5 22 31 5 22 2
Castanheiro 11 5 36 9 7 25 0 0
Outras Folhosas 21 21 16 5 9 35 2 7
Outras Resinosas 27 50 32 9 0 9 5 41

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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NOTA INTRODUTÓRIA

Clima, topografia, organismos (incluindo microorganismos do solo, plantas, animais e homem)
e material originário são os “factores de formação do solo”.

O solo é um recurso natural finito. A formação do solo é muito lenta, variando bastante com os
diferentes tipos de material originário e com o clima. Em média, pode dizer-se que a
velocidade de formação do solo varia entre 0.1-0.01mm/ano.

A erosão e a poluição provocadas pelo homem são, de um modo geral, os principais
processos de degradação do solo.

O solo corresponde à camada superficial da Terra. É o substrato essencial para a biosfera terrestre. É
constituído por minerais, matéria orgânica, organismos vivos, ar e água. Contribui com um sistema complexo e
interactivo na regularização do ciclo hidrológico. É no solo que se situam os aquíferos que abastecem a maioria
das populações com água potável. Por tudo isto, o solo pode ser visto como "organismo vivo" onde a actividade
biológica determina o seu potencial.

O solo apresenta, pelo menos, seis importantes funções[36]:

§ produção de biomassa para a agricultura e silvicultura;

§ acção de filtro, tampão e transformação entre a atmosfera, águas subterrâneas e a cobertura
vegetal, protegendo o ambiente, preservando a cadeia alimentar e as reservas de água potável;

§ constitui um habitat biológico e de reserva de genes muito importante do ponto de vista
quantitativo e qualitativo;

§ serve de suporte às estruturas técnicas, industriais e sócio-económicas, por exemplo, para a
construção de edifícios industriais, habitações, sistema de transportes, etc.;

§ é utilizado como fonte de matéria bruta, por exemplo argila, areia e gravilha para a construção
como também é importante para as reservas de água e de energia;

§ constitui um património geológico e cultural, fazendo parte integrante da paisagem e do ambiente
e encerra tesouros paleontológicos e arquitectónicos de um grande valor para o estudo da história
da Terra e do Homem.

O solo é o interface entre a agricultura e o ambiente, ao mesmo tempo que é o substrato para todas as
actividades agrícolas.

Não existem dúvidas que a agricultura é o maior utilizador dos solos e o mais importante fornecedor de
alimentos, dependendo fortemente de ecossistemas equilibrados que funcionem adequada e eficientemente. A
perturbação destes ecossistemas pode dar origem à poluição das águas, ao aparecimento de pragas, à
disseminação de doenças das plantas e dos animais, a cheias, a perdas de fertilidade do solo, etc. O desafio
consiste em proteger os ecossistemas e, simultaneamente, minimizar as influências indesejáveis.

A relação entre agricultura e ambiente é muito particular. Se por um lado, certos sistemas agrícolas exercem
pressões prejudiciais sobre o ambiente e sobre a qualidade dos produtos alimentares, como por exemplo a
acumulação de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos no solo e na água, a erosão do solo ou o uso
excessivo de água para rega, por outro lado, uma grande parte do ambiente rural é o fruto do trabalho dos
agricultores  que dependem de sistemas agrícolas próprios e, que contribuem para a preservação das
paisagens e dos habitats,  processos benéficos ao ambiente.
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Alguns destes processos podem-se resumir da seguinte forma [7] :

            Relações                                                                         Processos

Poluição do meio ambiente                           * Acumulação de nitratos e de outros minerais, resíduos de
                    produtos fitofarmacêuticos,salinização, emissões de amoníaco
                    e de metano.

Desaparecimento dos recursos ambientais   * Utilização inadequada de água e solo, destruição da cobertura
       do solo semi-natural e natural.

Preservação e melhoramento do ambiente   * Criação/preservação de paisagens, habitats, cobertura do
        solo, preservação da diversidade genética na agricultura,
        produção de fontes de energia renováveis.

Os problemas da degradação e destruição do solo são devidos às diferentes utilizações. É importante
desenvolver uma nova aproximação quanto à utilização sustentável dos solos. Neste contexto, a utilização e
protecção sustentável dos solos define-se como a harmonização no tempo e no espaço (nível local e regional)
das principais utilizações do solo, reduzindo ao máximo aquelas utilizações que têm efeitos irreversíveis.

O solo encontra-se exposto a degradações físicas, químicas e biológicas. Certas actividades agrícolas
contribuem para os efeitos nocivos, no entanto, a indústria, as urbanizações, a construção de rodovias, os
incêndios e diversas actividades humanas, e de uma forma mais global, a pressão demográfica e as alterações
climáticas, têm também um papel preponderante.

Com o objectivo de uma melhor compreensão das complexas questões agrícolas e ambientais, os indicadores
estabelecidos para o tema solo, tentam mostrar a evolução ao longo do tempo e fornecer informações
quantitativas de vários factores que poderão influenciar (positiva e/ou negativamente) as relações
agricultura/floresta e ambiente.
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USO DO SOLO
Pressão

O indicador pretende dar uma panorâmica geral do uso do solo, no domínio agrícola e no domínio florestal.

Segundo o IFN - 3ª revisão, a superfície agrícola e florestal contabiliza uma área de 6 322 210 hectares, cerca
de 71% da superfície continental.

Uso Agrícola

Uso
Superfície (ha)

Em Cultura Principal

Terras Aráveis
     Culturas Temporárias
           Cereais para grão
           Prados Temporários e Culturas Forrageiras
     Pousio

1 746 881
1 163 241
582 736
386 677
562 646

Culturas Permanentes
     Vinha
     Olival

705 232
211 821
335 028

Pastagens Permanentes 1 331 033

Culturas Sob Coberto de Matas e Florestas (1) 929 668

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA (2) 3 736 140
               Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

                                (1) - Esta rúbrica é considerada área agrícola no RGA e área florestal no IFN
                           (2) – Inclui culturas sob-coberto de matas e florestas

Segundo o quadro da ocupação agrícola a Superfície Agrícola Utilizada (SAU), que inclui as culturas em terra
arável limpa, as culturas sob-coberto de matas e florestas, as culturas permanentes e as pastagens
permanentes em terra limpa, representa cerca de 42% da superfície territorial, predominando as terras aráveis e
as pastagens permanentes.

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão

Peso dos Usos do Solo no Continente

Agricultura e Floresta
71%

Improdutivos
2%

Incultos
23%

Áreas Sociais
3%

Águas Interiores
1%
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Uso Florestal

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão

Classificação segundo o
uso  Florestal/Agrícola

O uso florestal representa 38% da superfície do continente,
sendo as espécies folhosas predominantes .

Com base nos dados do IFN, cada concelho foi classificado
em maioritáriamente florestal ou  maioritáriamente agrícola
conforme a área de cada um dos usos. É de realçar, que os
incultos, improdutivos e águas interiores não foram
considerados para esta classificação.

Da análise desta classificação, constata-se que a maioria
dos concelhos tem uma ocupação florestal.

Áreas dos Povoamentos Florestais
por grupo de espécies de àrvores

Superfície

(ha)

Povoamentos
      Resinosas
      Folhosas
      Folhosas e Resinosas
Outras áreas (inclui áreas ardidas, cortes
rasos e outras áreas arborizadas)

3 201 131
823 816

1 954 586
422 729

148 196

SUPERFÍCIE FLORESTAL 3 349 327

Áreas dos Povoamentos Florestais
por espécie de árvore dominante

Superfície

(ha)

           Pinheiro-bravo
           Pinheiro manso
           Azinheira
           Sobreiro
           Eucalipto
           Carvalho
           Castanheiro
           Outras folhosas
           Outras resinosas

976 069
77 650
461 577
712 813
672 149
130 899
40 579
102 037
27 358

SUPERFÍCIE DOS POVOAMENTOS 3 201 131
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VARIAÇÃO DO USO AGRÍCOLA DO SOLO
Pressão

Podendo os diferentes usos do solo serem geradores de pressão sobre o mesmo, é pois de considerar que esta
variável seja analisada.

Com este indicador pretende-se avaliar como variaram alguns dos usos do solo em dois momentos censitários.

São apresentados vários mapas, correspondendo aos diferentes usos do solo. Poder-se-á observar a variação
dos usos de 1999 relativamente a 1989 e também o peso das superfícies ocupadas em cada tipo de uso em
1999 na SAU.

Variação dos usos agrícolas do solo 1989-1999

Terra Arável
(em cultura principal)

Prados e Pastagens

Permanentes Pousio
Superfície com Culturas
Sob-Coberto de Matas e

Florestas

Cereais para Grão
(em cultura principal)Região

Agrária Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)
EDM -67 159 -38 6 300 10 -21 -4 -8 007 -31 -38 352 -49

TM -63 886 -29 25 502 31 -11 522 -19 4 797 152 -53 193 -48

BL -49 506 -32 3 689 23 -1 256 -30 229 68 -29 422 -38

BI -59 641 -28 62 403 55 -30 507 -50 14 492 43 -39 237 -50

RO -9 002 -4 64 010 103 665 2 54 672 103 -10 710 -13

ALT -305 895 -24 416 703 104 -52 6295 -54 26 598 4 -91 180 -22

ALG -2 8358 -45 -2 398 -17 -12 628 -44 -352 -15 -13 450 -62

Continente -583 446 -25 576 208 76 -581 563 -50 92 429 11 -275 543 -32

(continuação)

Milho *
(em cultura principal)

Vinha Olival Superfície Agrícola
UtilizadaRegião

Agrária Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)

Variação
1989-1999

(ha)

Variação
1989-1999

(%)
EDM -18 173 -19 -7 578 -20 -1 534 -58 -73 956 -26

TM -1 681 -10 -5 449 -8 10 544 17 -31 251 -6

BL -19 985 -27 -9 064 -27 2 147 14 -61 668 -27

BI -7 987 -23 -3 717 -15 1 025 2 -14 969 -3

RO 5 405 15 -26 490 -34 -8 460 -19 2 257 1

ALT 9 973 59 3 551 27 -10 309 -7 71 008 4

ALG -1 092 -43 -1 457 -33 1 102 14 -34 853 -25

Continente -33 539 -12 -50 204 -19 -5 486 -2 -143 432 -4

* Milho para grão e milho forrageiro

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
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1. Terra Arável

Região Agrária
Terra Arável em

1999 (ha)
(em cultura principal)

Entre Douro e Minho 109 416

Trás-os-Montes 158 139

Beira Litoral 103 642

Beira Interior 155 979

Ribatejo e Oeste 207 720

Alentejo 977 106

Algarve 34 879

Continente 1 746 881

Variação 1989-1999

Peso da Superfície de Terra Arável na
SAU em 1999

Nas terras aráveis incluem-se os cereais para grão, as
leguminosas secas para grão, prados temporários e culturas
forrageiras, batata, beterraba sacarina, culturas industriais,
culturas hortícolas extensivas, culturas hortícolas intensivas,
flores e plantas ornamentais, sementes de culturas
forrageiras, sementes e propágulos de outras culturas não
lenhosas,  outras culturas temporárias, pousio com e sem
regime de ajuda e horta familiar.

Ao nível continental registou-se um decréscimo deste tipo de
uso do solo,  mantendo-se, também, esta tendência, quando
se analisa ao nível regional (Direcções Regionais de
Agricultura).  No entanto, em algumas freguesias, é
observável o acréscimo de superfície neste tipo de uso do
solo.Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

% de Terra Arável na
SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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2. Prados e Pastagens Permanentes

Região Agrária Prados e Pastagens
Permanentes em 1999 (ha)

Entre Douro e Minho 71 533

Trás-os-Montes 107 673

Beira Litoral 19 896

Beira Interior 175 831

Ribatejo e Oeste 126 077

Alentejo 818 302

Algarve 11 721

Continente 1 331 033

Variação 1989-1999 Peso da Superfície dos Prados e
Pastagens Permanentes na SAU em 1999

Globalmente registou-se um acréscimo na superfície
ocupada com Prados e Pastagens Permanentes. Esta
variação, positiva, é muito relevante nas regiões da Beira
Interior, do Ribatejo e Oeste e do Alentejo (superior a 50%).

% das Pastagens
Permanentes na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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3. Pousio

Região Agrária Pousio em 1999 (ha)
Entre Douro e Minho 474

Trás-os-Montes 50 230

Beira Litoral 2 955

Beira Interior 30 850

Ribatejo e Oeste 37 478

Alentejo 439 512

Algarve 15 852

Continente 577 351

Variação 1989-1999
Peso da Superfície de Pousio na SAU

em 1999

O decréscimo da superfície de pousio (esta superfície
corresponde ao somatório do pousio em terra limpa, em
culturas sob-coberto de matas e florestas e em culturas
permanentes) registado ao nível do  continente é extensível
às regiões agrárias, embora, seja evidente o reduzido
decréscimo,  deste tipo de uso do solo no Entre Douro e
Minho (observa-se alguma predominância de freguesias
onde a superfície em pousio não sofreu qualquer variação).

% do Pousio na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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4. Culturas Sob-Coberto de Matas e Florestas

Região Agrária
Superfície com culturas sob-
coberto de matas e florestas

em 1999 (ha)
Entre Douro e Minho 18 103
Trás-os-Montes 7 952
Beira Litoral 564
Beira Interior 48 404
Ribatejo e Oeste 107 986
Alentejo 744 656
Algarve 2 003
Continente 929 668

Variação 1989-1999

Peso da Superfície das Culturas sob-
coberto de Matas e Florrestas na SAU

em 1999

% da Superfície com
Culturas sob-coberto de
Matas e Florestas na
SAU:

De 1989 para 1999, ao nível do continente, registou-se uma
variação positiva da superfície com culturas sob coberto de
matas e florestas. Quando se analisa este tipo de uso do
solo ao nível regional, verifica-se que o Entre Douro e Minho
e o Algarve registaram tendência contrária à do continente.

É de evidenciar a dominância deste tipo de uso do solo no
Alentejo, constatando-se zonas onde este uso atinge mais
de 50% da superfície agrícola utilizada.

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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5. Cereais para Grão

Região Agrária
Superfície de Cereais para

Grão em 1999 (ha)
(em cultura principal)

Entre Douro e Minho 40 566
Trás-os-Montes 56 791
Beira Litoral 47 962
Beira Interior 39 471
Ribatejo e Oeste 68 689
Alentejo 320 842
Algarve 8 413
Continente 582 736

Variação 1989-1999
Peso da Superfície de Cereais para Grão

na SAU em 1999

% de Cereais para Grão
na SAU

Quando se comparam os dados do recenseamento agrícola
de 1989 e de 1999, ao nível do continente, regista-se uma
variação negativa da superfície semeada com cereais para
grão (trigo, centeio, cevada, aveia, triticale, milho, sorgo e
arroz).

Todas as Regiões Agrárias acompanharam esta tendência
de decréscimo da superfície semeada com cereais para a
produção de grão.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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6. Milho

Região Agrária
Superfície de Milho em 1999

(ha)
(em cultura principal)

Entre Douro e Minho 77 363

Trás-os-Montes 15 649

Beira Litoral 53 682

Beira Interior 26 657

Ribatejo e Oeste 40 420

Alentejo 26 901

Algarve 1 425

Continente 242 097

Variação 1989-1999 Peso da Superfície de Milho na SAU em
1999

De 1989 para 1999, ao nível do continente, registou-se uma
variação negativa da superfície de milho.  É de referir que
foram contabilizadas as superfícies de milho para grão e de
milho forrageiro (silagem e milharada).

Quando se analisa ao nível regional, constata-se que este
tipo de uso registou o mesmo comportamento do das
superfícies irrigadas, ou seja, o Ribatejo e Oeste e o Alentejo
foram as únicas regiões onde se registou um acréscimo na
área cultivada com milho.

% de Milho na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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7. Vinha

Região Agrária Superfície de Vinha em 1999
(ha)

Entre Douro e Minho 30 231

Trás-os-Montes 64  294

Beira Litoral 24 494

Beira Interior 21 145

Ribatejo e Oeste 52 084

Alentejo 16 580

Algarve 2 991

Continente 211 821

Variação 1989-1999 Peso da Superfície de Vinha na SAU
em 1999

Ao nível continental e quando se comparam as superfícies
nos dois anos censitários, a área de vinha registou um
decréscimo.
 Quando se analisa esta variável ao nível regional, só a
região do Alentejo registou tendência contrária à do
continente.

% de Vinha na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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8. Olival

Região Agrária Superfície de Olival em 1999
(ha)

Entre Douro e Minho 1 127

Trás-os-Montes 72 288

Beira Litoral 17 585

Beira Interior 60 324

Ribatejo e Oeste 36 829

Alentejo 138 084

Algarve 8 791

Continente 335 028

Analisando a evolução das superfícies de olival entre 1989 e
1999 observa-se um ligeiro decréscimo neste tipo de uso do
solo.
Quando se analisa esta variável ao nível regional, as regiões
que acompanham a tendência do continente são o Entre
Douro e Minho, Ribatejo e Oeste e Alentejo,  enquanto que
as restantes regiões apresentaram tendência inversa.

Variação 1989-1999
Peso da Superfície de Olival na SAU

em 1999

% de Olival na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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9. Superfície Agrícola Utilizada

Região Agrária Superfície Agrícola Utilizada
em 1999 (ha)

Entre Douro e Minho 215 675

Trás-os-Montes 457 881

Beira Litoral 169 779

Beira Interior 418 977

Ribatejo e Oeste 447 853

Alentejo 1 924 043

Algarve 101 932

Continente 3 736 140

Variação 1989-1999
Peso da SAU na Superfície

Territorial  em 1999

Relativamente à Superfície Agrícola Utilizada, SAU, ao nível
continental, registou-se um ligeiro decréscimo desta
superfície quando se compara o ano de 1999 com o de
1989.

O Ribatejo e Oeste e o Alentejo acusaram tendência inversa
à registada para o Continente, embora, muito pouco
significativa, enquanto que, as regiões do Entre Douro e
Minho, Beira Litoral e Algarve registaram um decréscimo
significativo.

% da SAU na Sup.
Administrativa

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99



S3 - SOLO

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1. 149

VARIAÇÃO DOS POVOAMENTOS FLORESTAIS
Pressão

Os trabalhos de fixação e arborização de dunas do litoral e a arborização das serras do interior no final do
século XIX e principio do século XX, iniciaram uma tendência crescente na área florestal que se mantém até
aos dias de hoje atingindo os 3.349.327 ha de acordo com a 3ª Revisão do IFN.

A institucionalização do Regime Florestal e a estrutura orgânica da Administração Florestal no inicio do século
XX promoveram de forma sistemática a arborização das zonas serranas e dunas do litoral, que a par das leis
proteccionistas de âmbito florestal, da criação das primeiras áreas protegidas e do lançamento de diversos
sistemas de ajudas ao investimento no sector, garantiram a rearborização de muitas áreas do território
continental.

No início dos anos 60, iniciou-se um processo de alteração da composição dos povoamentos com o aumento
da área do eucalipto em resposta ao acréscimo de procura de matéria prima pelo sector da pasta de papel e ao
rápido retorno do investimento. O pinheiro bravo é a espécie florestal com maior representação na floresta
nacional, cerca de 976 069 ha (30% do coberto florestal). Os sistemas com aproveitamentos agro-silvopastoril
vulgarmente designados por montados de sobro e/ou azinho ocupam 35 % da área florestal, cerca de 1 174
390 ha, cuja importância ambiental e económica levou à sua manutenção ao longo de gerações.

Desde a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, tem-se mantido a tendência para o aumento da área
florestal, devido não só à continuidade de existência de sistemas de apoio ao investimento mas também pelo
contributo da expansão natural que decorre de processos de abandono da SAU, embora com as seguintes
particularidades:

• diminuição da área de pinheiro bravo (-8%);
• aumento da área de eucalipto (+45%);
• ligeiro aumento das áreas de sobreiro e azinheira;
• aumento da área ocupada pelas restantes espécies (mantendo-se estável a proporcionalidade das

respectivas áreas de ocupação).

Superfície Florestal em Portugal Continental
1874-1995
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Para esta tendência acresce a reforma da PAC em 1992 que, no quadro das medidas de acompanhamento
introduziu um novo incentivo à florestação de terras agrícolas.

Ocupação Florestal por concelho

% Ocupação Florestal

Com excepção dos distritos de Viana do Castelo,
Viseu e Guarda onde a área florestal diminuiu
durante 1985 e 1995/98, todos os restantes distritos
viram aumentada a sua área florestal, do que
resultou um aumento nacional de cerca de 264 000
ha.

Os distritos que deram maior contributo a este
incremento foram Bragança, Santarém e Portalegre.

ÁREA FLORESTAL POR DISTRITO
Superfície (ha)Distrito

2.ª Revisão 3.ª Revisão

Aveiro 131 800 135 991 ?

Beja 304 900 315 162 ?

Braga 91 200 100 426 ?

Bragança 85 800 156 036 ?

Castelo-Branco 286 300 304 375 ?

Coimbra 194 400 205 128 ?

Évora 325 700 332 691 ?

Faro 98 200 108 924 ?

Guarda 117 800 110 469 ?

Leiria 145 400 164 019 ?

Lisboa 39 500 46 023 ?

Portalegre 241 100 281 699 ?

Porto 88 000 92 342 ?

Santarém 274 000 323 684 ?

Setúbal 264 800 265 374 ?

Viana do Castelo 76 900 75 737 ?

Vila Real 114 800 139 814 ?

Viseu 204 600 191 433 ?
             Fonte : DGF, IFN - 2ª Revisão  e IFN - 3ª Revisão

Fonte: DGF, IFN - 3ª Revisão
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SUPERFÍCIE REGADA
Pressão

Peso da Superfície Regada
na SAU - 1999

O indicador expressa a importância da superfície
regada na superfície agrícola utilizada (SAU).

Observa-se que esta superfície concentra-se
junto à orla costeira, prolongando-se um pouco
para o interior do continente, e também, no
Ribatejo junto ao Tejo (nestas zonas o peso da
superfície regada na SAU nunca é inferior 40%).

A superfície regada em 1999 atingiu os 601 150
ha, reflectindo 16% da superfície agrícola
utilizada.

As zonas com maior peso de área regada na SAU
encontram-se incluidas nas bacias hidrográficas
do Ave, Vouga, Cávado, Lima, Minho,  Mondego,
Douro, Lis e Tejo.

Peso da Superfície Regada na SAU - 1999

Região
Agrária

Superfície
Regada  - SR

(ha)

SAU
(ha)

SR / SAU*
(%)

EDM 134 427 215 675 62
TM 61 089 457 881 13
BL 91 575 169 779 54
BI 57 086 418 977 14

RO 115 998 447 853 26
ALT 118 316 1 924 043 6
ALG 22 658 101 932 22

Continente 601 150 3 736 140 16
Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
* Peso da Superfície Regada na SAU

É no Entre Douro e Minho que as culturas de
regadio assumem um papel preponderante na
agricultura regional, ocupando 62% da SAU. A
Região Agrária da Beira Litoral surge em segundo
lugar, 54% . Com um peso bastante mais
reduzido aparece o Ribatejo e Oeste, onde
apenas 26% da SAU é regada. De todas as
regiões o Alentejo é a que apresenta menor peso
da área de regadio na SAU, 6%

Minho
Lima

Cavado

Ave

Vouga

Mondego

Lis

Douro

Tejo

Guadiana
Sado

Mira

Barlavento Arade

Sotavento

Rib. do Oeste

Rib. do Alentejo

% da superfície regada na SAU

Fonte: GPPAA, a partir de  INE  RGA99 e  INAG, Atlas da Água (2002)
Nível Geográfico: freguesia



S5 - SOLO

Grupo de Trabalho Agro-Ambiental – Acção 3.A.3.1. 153

ORIENTAÇÃO TÉCNICO-ECONÓMICA DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (OTE)
Pressão

Este indicador pretende ilustrar a distribuição geográfica do grau de especialização das explorações agrícolas
(não se consideraram as actividades florestais) em 1989 e 1999 e a evolução dessa distribuição.

Toma-se como referência a OCDE a qual considera que a especialização das explorações origina o
crescimento da produção e a intensificação dos factores de produção, bem como a perda de diversidade das
culturas, concentração dos trabalhos agrícolas, simplicação dos amanhos culturais e a utilização de máquinas
com maior potência. A intensificação dos factores de produção traduz-se no acréscimo da utilização de
sementes certificadas, fertilizantes, pesticidas, recursos naturais (principalmente água) e energia com o fim de
garantir um rendimento máximo [36].

Classificação das OTE das freguesias
segundo a MBS - 1989

Classificação das OTE das freguesias
segundo a MBS - 1999

Fonte:  GPPAA (2002), a partir de INE RGA89 e
RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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Variação 1989-1999

Fonte: GPPAA (2002) a partir de  INE, RGA89 e
RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

A OTE duma exploração agrícola é determinada pela
contribuição relativa das diferentes actividades produtivas
em relação à sua margem bruta total, o que permite a
constituição de conjuntos de explorações homogéneas de
acordo com este critério.
Estão disponíveis dados (obtidos pelo GPPAA a partir de
dados de base do INE) relativamente aos RGA89 e RGA99,
que permitem distribuir as explorações em vinte e seis
conjuntos. Estes correspondem a diferentes tipos de
especialização (por exemplo em vinha de qualidade, em
horticultura intensiva, em olivicultura, etc.), ou a diferentes
tipos de explorações não especializadas. No primeiro caso
isso significa que 2/3 da margem bruta standard dessas
explorações provém de uma só actividade produtiva,
enquanto que, no segundo caso 2/3 da margem bruta
standard provêm de diferentes combinações de várias
actividades produtivas.
Para o indicador ser de fácil leitura agruparam-se aqueles 26
conjuntos em três grandes grupos:

- as explorações especializadas em actividades
tendencialmente mais intensivas;

- as explorações não especializadas;
- um grupo que faz a transição entre os outros

dois, constituído pelas explorações
especializadas em actividades que se podem
considerar, pelas suas características
intrínsecas, menos intensivas.

Em primeiro lugar, apurou-se qual destes grupos é o
dominante (maior ou igual a 50%), em termos de margem
bruta, em cada uma das freguesias do continente, atribuindo
o valor de um, dois ou três conforme dominem
respectivamente as explorações especializadas mais
intensivas, especializadas de intensidade moderada e não
especializadas.
De seguida, calculou-se a variação entre 1999 e 1989,
através da subtração dos índices respectivos. Assim, um
valor negativo traduz a passagem de não especialização
para especialização ou de uma especialização menos
intensa para uma especialização mais intensa e um valor
positivo indica a situação oposta.

Observa-se, que algumas regiões do Continente – litoral
Norte/Centro, Ribatejo e interior Norte/Centro – registaram
um acréscimo em explorações mais especializadas (26%
das freguesias do Continente registaram este fenómeno).

No entanto, é de salientar, que 70% das freguesias
mantiveram a classificação da OTE predominante em 1989.
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EFECTIVO PECUÁRIO
Pressão

O efectivo pecuário existente numa dada região constitui um factor de pressão sobre diversas componentes
ambientais, nomeadamente solo, água e ar.
Desta forma, estabeleceu-se um indicador que  permita avaliar como evoluíram os vários efectivos pecuários no
território.
Para além da evolução dos efectivos, calculou-se o número de cabeças naturais por hectare de SAU, de forma
a poder identificar zonas que poderão sofrer uma maior pressão.
São apresentados vários mapas com a evolução dos efectivos pecuários (bovinos, suínos, ovinos, caprinos e
aves) entre os dois recenseamentos agrícolas e o número de cabeças naturais por hectare de SAU em 1999.

Variação do Efectivo Pecuário 1989-1999
Bovinos Suínos Ovinos

Região Agrária Variação 1989-1999
(nº de animais)

Variação
1989-1999

(%)
Variação 1989-1999

(nº de animais)
Variação

1989-1999
(%)

Variação 1989-1999
(nº de animais)

Variação
1989-1999

(%)
EDM -49 356 -13 -34 457 -23 7 197 5

TM -12 285 -13 -12 239 -16 35 821 12

BL -66 992 -30 -28 455 -6 -6 209 -3

BI -7 761 -12 -13 619 -16 87 423 24

RO -8 023 -5 -72 007 -6 -82 908 -24

ALT 132 091 51 119 669 35 -34 892 -2

ALG -11 314 -49 -6 260 -8 -755 -1

Continente -23 640 -2 -47 368 -2 5 677 0

                     (continuação)
Caprinos Aves

Região Agrária Variação 1989-1999
(nº de animais)

Variação
1989-1999

(%)
Variação 1989-1999

(nº de animais)
Variação

1989-1999
(%)

EDM -13 858 -17 -687 675 -16

TM -42 849 -37 81 141 13

BL -28 524 -26 3 520 656 28

BI -31 582 -23 -161 299 -18

RO -32 427 -41 7 217 554 67

ALT -23 643 -16 1 501 856 259

ALG -5 570 -20 -215 582 -49

Continente -178 453 -26 11 256 651 37
                          Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
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1. Bovinos

Região Agrária
Nº de Bovinos

(cabeças naturais)
em 1999

Entre Douro e Minho 320 918
Trás-os-Montes 79 340
Beira Litoral 153 379
Beira Interior 55 207
Ribatejo e Oeste 159 317
Alentejo 392 268
Algarve 12 008
Continente 1 172 437

Variação 1989-1999 Nº de bovinos por ha de
SAU em 1999

Cabeças naturais por ha de
SAU

O número de bovinos registou um decréscimo, pouco
significativo, quando se compara o ano de 1999 com o ano de
1989. As regiões onde este decréscimo foi bastante acentuado
foram a Beira Litoral (-30%) e o Algarve (-48%). O Alentejo,
apresentou tendência inversa à registada no continente, ou seja,
o número de cabeças do efectivo sofreu um acréscimo
significativo.
Apesar de se ter registado um decréscimo do efectivo bovino na
zona litoral do Norte e Centro do continente, é esta zona que
regista maior  número de cabeças por hectare de SAU.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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2. Suínos

Região Agrária
Nº de Suínos

(cabeças naturais)
em 1999

Entre Douro e Minho 116 602
Trás-os-Montes 63 261
Beira Litoral 475 420
Beira Interior 71 047
Ribatejo e Oeste 1 072 748
Alentejo 466 228
Algarve 67 558
Continente 2 332 864

Variação 1989-1999 Nº de suínos por ha de
SAU em 1999

Cabeças naturais por ha de
SAU

Quando se analisa a evolução registada, ao nível do
continente, no efectivo suíno nos dois últimos
recenseamentos agrícolas, constata-se um ligeiro
decréscimo no número total de animais. No entanto,
quando se analisa ao nível das regiões agrárias, verifica-
se que o Alentejo foi a única que não acompanhou a
tendência do continente, isto é, esta região registou um
aumento no seu efectivo suinícula.

Relativamente ao número de suínos por hectare de SAU,
observa-se que são as regiões da Beira Litoral , do
Ribatejo e Oeste e algumas zonas do Alentejo, que
concentram um maior número de cabeças por unidade
de superfície.

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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3. Ovinos

Região Agrária
Nº de Ovinos

(cabeças naturais)
em 1999

Entre Douro e Minho 140 883
Trás-os-Montes 325 519
Beira Litoral 189 734
Beira Interior 453 786
Ribatejo e Oeste 263 238
Alentejo 1 476 342
Algarve 68 217
Continente 2 917 719

Variação 1989-1999

Cabeças naturais por ha de
SAU

Nº de ovinos por ha de
SAU em 1999

Analisando o efectivo ovino ao nível do continente,
constata-se uma ligeiríssima variação positiva (0.19%),  na
evolução deste efectivo.
No entanto, quando se analisa a evolução do efectivo ao
nível regional, observa-se um acréscimo acentuado na
Beira Interior e acréscimos mais ligeiros em Trás-os-
Montes e Entre Douro e Minho. As restantes regiões
registam diminuições, mais ou menos acentuadas, do seu
efectivo.
Relativamente ao número de ovinos por hectare de SAU
observa-se que é na zona da Serra da Estrela, Castelo
Branco e Serra da Freita e Arada que existe uma maior
concentração do número de animais por hectare.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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4. Caprinos

Região Agrária
Nº de Caprinos

(cabeças naturais)
em 1999

Entre Douro e Minho 66 202
Trás-os-Montes 73 522
Beira Litoral 82 470
Beira Interior 107 962
Ribatejo e Oeste 46 562
Alentejo 119 949
Algarve 22 351
Continente 519 018

Nº de caprinos  por ha de
SAU em 1999Variação 1989-1999

Cabeças naturais por ha de
SAU

Quando se compara o efectivo caprino recenseado em
1999 com o recenseado em 1989, observa-se uma
redução acentuada no efectivo ao nível continental.
Quando se passa para o nível regional, regista-se que a
tendência  manteve-se em todas as regiões agrárias.

Em 1999, é na Serra da Lousã e da Gardunha onde se
regista uma maior concentração do efectivo caprino por
hectare de SAU.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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5. Aves

Região Agrária Nº de Aves (bicos)
em 1999

Entre Douro e Minho 3 735 592
Trás-os-Montes 683 322
Beira Litoral 15 960 888
Beira Interior 73 3137
Ribatejo e Oeste 17 980 290
Alentejo 2 081 500
Algarve 222 857
Continente 41 397 586

Variação 1989-1999 Nº de aves (bicos)  por ha
de SAU em 1999

Bicos por ha de SAU

Dos vários efectivos pecuários analisados neste indicador,
as aves foram o único efectivo que registou um acréscimo
bastante significativo entre os dois momentos dos censos
agrícolas. Convém não esquecer que se incluem neste
efectivo os frangos de carne, as galinhas poedeiras e
reprodutoras, os perús e os patos e gansos.

É de salientar o acréscimo que se verificou no Alentejo,
259%, neste efectivo, do ano de 1989 para o ano de 1999.
As regiões do Entre Douro e Minho, Beira Interior e
Algarve não acompanharam a tendência do continente, ou
seja, registaram uma diminuição do seu número de bicos.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia

Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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ENCABEÇAMENTO PECUÁRIO
Pressão

O indicador pretende avaliar, entre os dois momentos censitários (1989 e 1999), a evolução do efectivo
pecuário em cabeças normais (CN) por hectare de superfície agrícola utilizada (SAU).

Para o cálculo deste indicador foram considerados todos os efectivos pecuários com excepção dos coelhos e
abelhas (nº de colmeias e cortiços). Foi necessário transformar todo o efectivo pecuário em cabeças normais(1)

e depois dividir o valor obtido pela SAU da freguesia correspondente.

É evidente o decréscimo de encabeçamento no Norte e Centro do continente, sendo excepção a zona litoral do
Entre Douro e Minho .

Variação 1989-1999 das Cabeças Normais
por hectare de SAU

Cabeças Normais por ha de
SAU

Nº de Cabeças Normais por ha
de SAU em 1999

(1) – para a conversão de cabeças naturais em cabeças normais foram utilizados os coeficientes da RICA –documento de trabalho RICA da
Comissão (ric7\lfutab, 25 January, 1991)

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Freguesia
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No Alentejo e no barlavento algarvio observa-se tendência contrária, ou seja, o acréscimo de cabeças normais
por hectare de SAU é dominante.

O aumento observado nos bovinos, suínos e aves foram preponderantes para o acréscimo registado na região
alentejana.

Nº de Cabeças Normais por ha
de SAU - 1999

Região Agrária Nº Cabeças
Normais/ha SAU

EDM 1.55
TM 0.31
BL 2.45
BI 0.32

RO 1.46
ALT 0.32
ALG 0.39

Continente 0.62

                            
Fonte: GPPAA, a partir de INE RGA99
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CONCENTRAÇÃO PECUÁRIA
Pressão

O cálculo deste indicador tem como principal objectivo o de observar, entre os dois recenseamentos agrícolas,
a variação do número de explorações e do número de cabeças naturais por exploração dos efectivos bovinos,
vacas leiteiras, suínos e aves.

O indicador foi calculado por NUT III (ver quadros) e também por concelhos (ver mapas).

1 – Bovinos e Suínos

Variação do nº de explorações e do nº de cabeças por exploração, por NUT III
Bovinos Vacas Leiteiras Suínos SAU

Variação 1989-1999 (%) Variação 1989-1999 (%) Variação 1989-1999 (%)NUT III

Designação
Nº

Explorações
Nº de cabeças
por exploração

Nº
Explorações

Nº de cabeças
por exploração

Nº
Explorações

Nº de cabeças
por exploração

Variação

1989-1999

(%)

Minho-Lima -51 +33 -72 +50 -54 0 -22

Cávado -45 +120 -70 +275 -43 +50 -17

Ave -46 +80 -75 +320 -46 0 -33

Grande Porto -49 +129 -51 +155 -23 +42 -25

Tâmega -58 +25 -82 +133 -53 +67 -30

Entre Douro e Vouga -52 +75 -71 +100 -43 +50 -31

Douro -52 +67 -64 +100 -43 +50 -9

Alto Trás-os-Montes -45 +60 -62 +133 -36 +33 -5

Baixo Vouga -60 +80 -69 +200 -44 +50 -24

Baixo Mondego -63 +100 -68 +200 -42 +20 -22

Pinhal Litoral -60 +50 -75 +175 -46 +120 -11

Pinhal Interior Norte -70 +50 -87 0 -43 +25 -34

Dão-Lafões -54 0 -55 0 -37 +25 -34

Pinhal Interior Sul -73 +100 -67 0 -47 +50 -37

Serra da Estrela -58 0 -64 0 -22 0 +14

Beira Interior Norte -54 +100 -63 +33 -33 +20 -14

Beira Interior Sul -67 +271 -72 +200 -48 +80 +16

Cova da Beira -58 +100 -62 +50 -39 +17 -12

Oeste -66 +144 -81 +150 -57 +121 -23

Grande Lisboa -67 +75 -81 +179 -44 -45 -21

Península de Setúbal -68 +248 -67 +220 -56 +125 +15

Médio Tejo -66 +120 -79 +125 -56 +150 -7

Lezíria do Tejo -61 +191 -75 +333 -59 +127 +18

Alentejo Litoral -55 +167 -76 +238 -45 +191 +9

Alto Alentejo -48 +193 -72 +183 -52 +156 +5

Alentejo Central -36 +140 -72 +240 -47 +128 0

Baixo Alentejo -44 +232 -87 +583 -40 +135 +5

Algarve -70 +62 -85 +125 -45 +60 -25

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
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Pela análise do quadro, constata-se um decréscimo generalizado do número de explorações e um incremento
do número de cabeças por exploração, qualquer que seja o efectivo. É também de realçar, a evolução
maioritariamente negativa, registada na SAU .

Ao nível do continente, é evidente o decréscimo do número de explorações com bovinos e o aumento do
número de animais por exploração, embora, no norte/centro do continente, existam concelhos onde se manteve
o número de bovinos por exploração, apesar do número de explorações ter diminuido.

Quando se analisa o comportamento do efectivo de vacas leiteiras, verifica-se que é em tudo semelhante ao
efectivo bovino, ou seja, diminuição generalizada, ao nível do continente, do número de explorações com vacas
leiteiras e também aumento generalizado do número de vacas leiteiras por exploração.

No entanto, registam-se concelhos, interior norte/centro do continente e alguns concelhos do Alentejo e do
Algarve, onde o número de vacas leiteiras por exploração se manteve ou mesmo diminuiu.

Variação do nº de explorações com Bovinos
1989-1999

Variação do nº Bovinos por exploração
1989-1999

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Concelho
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Variação do nº de explorações com Vacas
Leiteiras  1989-1999

Variação do nº de Vacas Leiteiras por
exploração  1989-1999

Variação do nº de explorações com Suínos
1989-1999

Variação do nº de Suínos por exploração
1989-1999

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Concelho

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Concelho
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Relativamente às explorações com suínos, ao nível do continente, observa-se um decréscimo do número de
explorações e um incremento do número de suínos por exploração.

Quando se analisam estes factores ao nível concelhio, registam-se alguns concelhos do interior do continente,
com acréscimos no número de explorações suinículas e concelhos com manutenção e decréscimo (mais
evidente no norte/centro do continente) do número de animais por exploração.

2 - Aves

Variação do nº de explorações e do nº de bicos
por exploração, por NUT III

Aves

Variação 1989-1999 (%)
NUT III

Designação
Nº

Explorações
Nº de bicos por

exploração
Minho-Lima -42 +45

Cávado -37 +74

Ave -37 +9

Grande Porto -43 +13

Tâmega -42 +36

Entre Douro e Vouga -39 +127

Douro -37 +129

Alto Trás-os-Montes -25 +25

Baixo Vouga -41 +79

Baixo Mondego -37 +47

Pinhal Litoral -37 +109

Pinhal Interior Norte -38 +4

Dão-Lafões -34 +142

Pinhal Interior Sul -30 +25

Serra da Estrela -19 -14

Beira Interior Norte -33 +46

Beira Interior Sul -17 0

Cova da Beira -14 0

Oeste -47 +245

Grande Lisboa -41 +76

Península de Setúbal -40 +11

Médio Tejo -43 +302

Lezíria do Tejo -45 +138

Alentejo Litoral -38 +1150

Alto Alentejo -37 +29

Alentejo Central -44 +300

Baixo Alentejo -25 +194

Algarve -27 -29

Incluiram-se nas aves os frangos de carne, as galinhas
poedeiras e reprodutoras, os perús, os patos e os gansos.

Pela análise do quadro e entre os dois recenseamentos
agrícolas, observa-se um decréscimo do número de
explorações avícolas e um aumento do número de bicos por
exploração.

Apesar da redução do número de explorações com aves,
registam-se, ainda, alguns concelhos onde se verificou a
situação inversa, é o caso de alguns concelhos da Beira Interior
e do Alentejo.

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
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Após esta breve análise sectorial (por efectivo),  poderá concluir-se que se registou uma maior concentração do
efectivo pecuário (diminuição generalizada do nº de explorações e aumento do nº de animais por exploração).
Este fenómeno pode indiciar a uma maior especialização/intensificação das explorações agro-pecuárias, que
poderá, no futuro, exercer uma maior pressão sobre o ambiente, se esta especialização das explorações não
for bem conduzida.

Variação do nº de explorações com Aves
1989-1999

Variação do nº de bicos por exploração
1989-1999

Fonte: GPPAA, a partir de INE  RGA89 e RGA99
Nível Geográfico: Concelho
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ÍNDICE DE DESERTIFICAÇÃO
Estado

Fonte: Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação, Junho 2003

De há muito a comunidade internacional reconheceu que
a desertificação constitui, à escala planetária, um dos
mais graves problemas com evidentes implicações
sociais, económicas e ambientais [15]. Com o objectivo de
evidenciar a distribuição territorial do grau de
susceptibilidade à desertificação, construiu-se, por
ocasião da elaboração do Plano Nacional de Combate à
Desertificação, um índice de susceptibilidade à
desertificação[65]. Este índice resultava da combinação de
três índices, reflectindo cada um deles, diferentes formas
de actuação de vários factores no processo de
desertificação.

No âmbito do programa de acção nacional de combate à
desertificação, em Junho de 2001 iniciou-se o
desenvolvimento de uma nova carta da Susceptibilidade
à Desertificação de Portugal continental. Esta nova carta
corresponde à sobreposição de quatro índices
intermédios nos domínios do clima, dos solos, da
vegetação e do uso/ordenamento dos solos:

1 - Índice de Qualidade do Clima - corresponde ao índice
de aridez definido pela CCD;

2 - Índice de Susceptibilidade dos Solos à Desertificação
- tem em conta os riscos de erosão potencial, a
susceptibilidade à seca e as limitações de drenagem
associadas ou não aos riscos de salinização;

3 - Índice de Qualidade de Vegetação - cruza a
informação dos parâmetros:

- densidade de coberto:
- risco de incêndio;
- resistência à erosão e à aridez
- distância/proximidade às estruturas climax

4 - Índice de Qualidade de Uso do Solo - tem como base
a cartografia de ocupação urbana, turística e industrial,
existente ou projectada. Também foram anexadas
informações relativamente às zonas húmidas e regadios
tradicionais

Carta de Susceptibilidade à Desertificação
em Portugal Continental
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INCÊNDIOS FLORESTAIS
Pressão

Os incêndios florestais, na última década, caracterizaram-se por um aumento de incidência em áreas ocupadas
por matos e uma diminuição de incidência em áreas com povoamentos florestais, com excepção no ano de
2003. Também neste período, observou-se um acréscimo acentuado do número de fogachos (fogos com
menos de 1 ha) e uma quase estabilização do número de incêndios de maior dimensão.

95-2000
90-94

Distribuição espacial dos incêndios florestais entre 1990 e 2000

(*) – Valor Provisório
Fonte: DGF, 2003, Incêndios Florestais – 2003 – Relatório Provisório  (Novembro

Com base na cartografia digital obtida por
tratamento de imagem de satélite referente aos
incêndios que ocorreram entre 1990 e 1999,
verifica-se que a distribuição espacial dos fogos
florestais no primeiro quinquénio se centrava na
zona centro do país, existindo uma deslocação da
incidência de fogos que no segundo quinquénio
passa para a região Nordeste de Portugal. Verifica-
se igualmente que, durante a década em questão
arderam cerca de 1 057 413 ha, dos quais cerca de
850 000 ha arderam uma única vez na restante
área o fogo recorreu pelo menos uma vez.

Da análise dos mapas constata-se que a dinâmica
do fogo está intimamente associada às diferentes
formas de gestão do território e às sua motivações.
A pressão é sentida com maior intensidade no norte
de Portugal num eixo de orientação NO-SE que
cruza o país ente Caminha e Sabugal.

Fonte: DGF , 2002

Incêndios Florestais
1990 - 2003
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Área ardida 
Área de fogo recorrente 

Áreas ardidas de 1990 a 1999
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Nas áreas onde o fogo é recorrente, verifica-se
que 78% da área é ocupada por matos,
pastagens e incultos, 15% é ocupado por
floresta e 6% é território ocupado por
actividades agrícolas.

Por outro lado nas áreas em que o fogo ocorreu
uma única vez durante a década verifica-se que
43% foi em espaço florestal, 45% foi em áreas
de matos e pastagens e 12% em área agrícola.

Fonte: DGF, 2002

Fonte: DGF , 2002

Área de fogo recorrente
Área ardida
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Relativamente às áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, no ano 2003, foi no Parque Natural da Serra de
São Mamede onde se registou uma maior área ardida, 10 322 hectares.

Incêndios Florestais nas Áreas Protegidas, 1992-2001
Área Ardida (ha)Área

Protegida
Área
(ha) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PNPG 69 693  152  431  165  800 1 277  189 1 732  302 1 295  688 1 888 243
PNM 74 618  31  18 3 531  745 2 888  525 2 828 1 101 3 005 1 204 1 778 1 268

PNAR 11 054  8  8  3  15  1  10  4  58 29 1
PNSE 101 060  502  605 2 609 5 000 1 930  738 6 815  713 7 796 8 527 2 178 9 358

PNSAC 38 393  207  111 2 368  62  13  611  176 1 293  373 1 154 2 908
PNAL 7 202  34  10  26  380  6  412  7  313  67 30 359

PNSSM 29 694  18  105  10  19  7  23  1  26  42  132 26 10 322
PNSACV 60 624 1 036 4 480  4  416  15  8  106  21  6 543

PNSC 14 451  345  107  54  51  91  23  26  8  419  82 147 32
PNRF 17 664  12  20  6  1  8  13 200 2
PNVG 69 773  25  39  16  172  229 1 037 1 072
PNDI 85 146  279 1 761  450 1 986 2 535 2 113
PNTI 23 441  206 401

RNSM 16 347  75  10  99  10  4  370  229  435  5 18 1
RNES 23 971  1
RNET 14 192 1
RNPB 550 13

RNSCM 2 153  2  2  1  2 12 1

RNDSJ 680  200
RNPA 580
PPSA 373  50  9  2

PPAFCC 1 594  3  65  1  3  5  44
PPLE 399  1

TOTAL 663 652 2 411 5 876 6 426 9 782 6 732 1 555 13 231 4 368 15 339 13 522 11 434 28 236

Fonte: ICN, 2004

Fonte: ICN, 2004
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A
ADCN: Áreas Designadas para a Conservação da Natureza.

Águas interiores: todas as águas lênticas ou correntes à superfície do solo e todas as águas subterrâneas
existentes até à linha de base a partir da qual são marcadas as águas territoriais [31].

ALG: Direcção Regional de Agricultura do Algarve.

ALT: Direcção Regional de Agricultura do Alentejo.

Aquífero: camada de rocha permeável ou solo que retém ou transmite quantidades avultadas de água
(www.geocities.com) Um aquífero é uma unidade geológica que contém água e que a pode ceder em
quantidades economicamente aproveitáveis [73].

Área Protegida: Área geograficamente definida que tenha sido designada ou regulamentada e gerida para
alcançar objectivos específicos de conservação [30]

AZ: azinheira

B
Bacia hidrográfica: superfície terrestre na qual todas as águas afluem, através de uma sequência de ribeiros,
rios e eventualmente lagos e lagoas, para o mar, desembocando numa única foz, estuário ou delta [31]

BI: Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior.

Biodiversidade: O conceito de biodiversidade, tal como definido na Convenção para a Diversidade Biológica,
reconhece-se a três níveis,
• Diversidade genética: a variedade dos constituintes genéticos encontrados em cada um dos representantes

de uma espécie.
• Diversidade de espécies: a variedade de organismos vivos que se encontram num determinado lugar.
• Diversidade de ecossistemas: a variedade de espécies, funções e processos ecológicos, tanto em espécie

como em número, que surgem em diversos contextos físicos.

BL: Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral.

C
Captação (de água): o local onde é tomada a água por meio de sucção, impulsão ou derivação [31].

Consumos (de água): são os volumes efectivamente retirados dos meios hídricos e que, embora gerando
retornos, são os utilizados nas actividades humanas, tais como consumo doméstico e industrial, regadio e
refrigeração. Incluem-se as perdas (fugas e consumos não contabilizados) associados aos sistemas de
captação, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição [31].

CT: Castanheiro
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CV: Carvalho

D
DGF: Direcção Geral das Florestas

DGPC: Direcção Geral de Protecção das Culturas

DGS: Direcção Geral de Saúde

DGV: Direcção Geral de Veterinária

Directiva "habitats": directiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens

DRA: Direcção Regional de Agricultura

DRAOT: Direcção Regional de Ambiente e Ordenamento do Território

E
EC: Eucalipto

Ecossistema: sistema ou conjunto mais ou menos estável constituído por uma biocenose (comunidade de
seres vivos reunidos numa dada área pela atracção que sobre eles exercem diferentes factores do ambiente), e
pelo biótopo (espaço ou território ocupado pelos membros da biocenose) [22]

EDM: Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.

Efeito de estufa: entre outras causas, o clima é fortemente influenciado por mudanças nas concentrações
atmosféricas de diversos gases que retêm parte da radiação infravermelha proveniente da superfície da Terra,
produzindo o chamado “efeito de estufa”. É de notar que existe efeito de estufa sem intervenção humana, o
chamado “efeito de estufa natural”, sem o qual a temperatura média da superfície da Terra seria negativa (cerca
de 18º C negativos) e o planeta seria inabitável [11].

ENCNB: Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade.

Espaço agrícola: corresponde à superfície agrícola utilizada

Espécie endémica: espécie que, devido ao isolamento relativamente às suas congéneres, se desenvolveu e
diferenciou numa determinada região e que normalmente apenas aí existe [71].

Espécies de interesse comunitário: são as espécies que no território nacional se encontram numa das
seguintes situações: estão em perigo; são vulneráveis; são raras; são endémicas.

Espécies prioritárias: são as espécies de interesse comunitário que estão em perigo.

Estado de conservação de uma espécie: a situação da espécie em causa em função do conjunto de
influências que, actuando sobre a mesma, pode afectar, a longo prazo, a distribuição e a importância das suas
populações no território nacional (DL nº 140/99).
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Estatuto de conservação: As categorias de estatuto de conservação, segundo adaptação do critério da UICN,
são as seguintes [...]:
• EXTINTO (Ex) - taxa não observados, com certeza, no estado selvagem nos últimos 50 anos
• EM PERIGO (E) - taxa em perigo de extinção e cuja sobrevivência será improvável se os factores

limitantes continuarem a actuar. Incluem-se os taxa que se julgam em perigo iminente de extinção, devido
aos seus efectivos terem diminuído a um nível crítico ou pelo seu habitat ter sido drasticamente reduzido.

• VULNERÁVEL (V) - taxa que entrarão na categoria EM PERIGO num futuro próximo se os factores
limitantes continuarem a actuar. Incluem-se:

- taxa dos quais todas ou a maior parte das suas populações sofrem regressão devido a sobre-
exploração, ampla destruição do habitat ou a qualquer outra perturbação do ambiente;

- taxa com populações gravemente reduzidas e cuja sobrevivência não está garantida;
- taxa com populações ainda abundantes, mas que estão sob ameaça de sérios factores de

regressão em toda a sua área de distribuição (nacional).
• RARO (R) - taxa com populações (nacionais) pequenas que actualmente não pertencem às categorias EM

PERIGO ou VULNERÁVEL, mas que correm risco. Estes taxa localizam-se, normalmente, em áreas
geográficas ou habitats restritos, ou ainda, apresentam uma distribuição esparsa numa área mais extensa.

• INDETERMINADO (I) - taxa que se sabe pertencerem às categorias EM PERIGO, VULNERÁVEL ou
RARO, mas cuja informação existente é insuficiente para decidir em que categoria devem ser incluídos.

• INSUFICIENTEMENTE CONHECIDO (K) - taxa que se suspeita pertencerem a alguma das categorias
precedentes, mas não se tem a certeza devido à falta de informação.

• COMERCIALMENTE AMEAÇADO (CT) - taxa actualmente não ameaçados de extinção, mas estando a
maioria das suas populações ameaçadas enquanto recurso comercial sustentado, ou podendo vir a está-
lo, a menos que a sua exploração seja controlada. Aplica-se apenas aos taxa cujas populações são
relativamente numerosas. Na prática, esta categoria só tem sido utilizada para espécies marinhas de
importância comercial e que são sobrexploradas em várias zonas da sua área de distribuição. No entanto,
esta categoria foi atribuída a uma das espécies referidas, dada a sua particularidade, nomeadamente estar
sujeita a sobrexploração.

Eutrofização: a eutrofização das águas é o processo através do qual uma determinada massa de água
enriquece em nutrientes, resultando frequentemente de poluição agrícola e urbana ( www.geocities.com ).

Extensivo: assume-se que um sistema cultural é explorado de forma extensiva quando, ao longo do seu ciclo
anual, existe uma baixa intervenção humana no sistema. O mesmo se assume para uma só cultura.
No caso das actividades pecuárias, consideram-se como actividades extensivas a criação de ovinos e caprinos
em geral, a criação de bovinos para carne bem como de suínos, em regime de pastoreio livre.

F
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAPOC: Federação das Associações Portuguesas de Ovinicultores e Caprinicultores.

FEPABO: Federação Portuguesa das Associações de Bovinicultores.

G
GEE: gases com efeito de estufa.
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GPPAA: Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar.

H
Habitat de uma espécie: o meio definido pelos factores abióticos e bióticos próprios onde essa espécie ocorre
em qualquer das fases do seu ciclo biológico (DL nº 140/99).

Habitats naturais: as zonas terrestres ou aquáticas naturais ou semi-naturais que se distinguem por
características geográficas abióticas e bióticas

I
IA: Instituto do Ambiente.

IFN – 3ª Revisão: Inventário Florestal Nacional, 3ª Revisão, 1995-1998.

IFN – 2ª Revisão: Inventário Florestal Nacional, 2ª Revisão, 1980.

INE: Instituto Nacional de Estatística.

IVV: Instituto da Vinha e do Vinho.

M
Margem bruta: a margem bruta de uma dada actividade agrícola é o valor monetário da produção bruta,
deduzido de certos encargos variáveis, tais como definidos no Anexo I da Decisão 85/377/CEE.

Margem bruta standard: é o valor da margem bruta correspondente à situação média de uma dada região,
para cada uma das actividades.

N
Natura 2000: designa uma rede Europeia de zonas, propostas ao abrigo das directivas Aves e Habitats, nas
quais as actividades humanas deverão ser compatíveis com a manutenção do interesse natural dessas zonas.

Necessidades (de água): as necessidades de água actuais são entendidas como sendo os volumes que
deveriam estar disponíveis quando e onde necessários para satisfazer a procura actual e certa, os quais
também podem assumir a natureza de factor de produção com restituição integral aos meios hídricos. [31] .

O
OF: Outras folhosas

OR: Outras resinosas
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Origem (da água): por origem consideram-se os aquíferos e as massas de água superficiais onde podem estar
instaladas várias captações [31].

OTE: Orientação técnico económica, é determinada pela contribuição relativa das diferentes actividades de uma
dada exploração para a sua margem bruta standard total.

P
PAC: Política Agrícola Comum.

PB: Pinheiro-bravo.

PI: Protecção integrada.

PM: Pinheiro manso.

PNA: Plano Nacional da Água.

POA: Programa Operacional do Ambiente, também designado Programa Ambiente.
 
 Prados e Pastagens Permanentes: Conjunto de plantas, em geral herbáceas, destinadas a serem comidas
pelo gado no local em que vegetam. Acessoriamente podem ser cortadas em determinados períodos do ano.
Podem ser semeadas ou espontâneas. São permanentes porque não estão incluídas numa rotação e ocupam o
solo por um período superior a 5 anos [35].

Potencial de aquecimento global (PAG):este conceito foi desenvolvido para comparar a capacidade de cada
gás enquanto GEE. O dióxido de carbono foi escolhido como o gás de referência. Para os gases constantes do
Protocolo de Quioto, os valores de PAG, calculados tendo por base um tempo de vida médio de permanência
na atmosfera de 100 anos, são os seguintes,[11]

• CO2 1
• CH4 21
• N2O 310
• HFC [140 – 11700]
• PFC [6500 – 9200]
• SF6 23900
As estimativas de GEE podem, com base no PAG, ser apresentadas em termos de CO2 equivalente.
 
 Pousio: Terras incluídas no afolhamento ou rotação, trabalhadas ou não, não fornecendo colheita durante
o ano agrícola, tendo em vista o seu melhoramento [35]

PRODI: Produção integrada.

R
REA 1999: Relatório de Estado do Ambiente, 1999.

Recursos hídricos subterrâneos: águas que se encontram abaixo da superfície do solo na zona de saturação
e com contacto directo com as substâncias que constituem o solo ou o subsolo [31]



184

Recursos hídricos superficiais: Águas interiores que não sejam subterrâneas [31] .

REN: Reserva Ecológica Nacional.

Retorno (de água): a parte do volume de água captado que volta ao meio hídrico [31] .

RGA89: INE, Recenseamento Geral da Agricultura 1989.

RGA99: INE, Recenseamento Geral da Agricultura 1999.

RNAP: Rede Nacional de Áreas Protegidas.

RO: Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste.

S
SAU: superfície agrícola utilizada. É a soma de terra arável limpa + culturas sob-coberto de matas e florestas +
culturas permanentes + prados e pastagens permanentes [35].

SB: Sobreiro
 
 Sumidouro do Carbono: Retenção e armazenamento do carbono. As árvores e as plantas, por exemplo,
absorvem CO2, libertam oxigénio e armazenam carbono (segundo a Agência Europeia do Ambiente).
 
 Superfície Regada: São as áreas das culturas temporárias (em principal, sucessiva e sob-coberto), das
culturas permanentes e dos prados e pastagens permanentes (excluir a horta familiar), que foram
efectivamente regadas pelo menos uma vez [35].

T
 Terras Aráveis: É a soma das superfícies que são frequentemente mobilizadas com lavouras, cavas, sachas,
etc e que se destinam a culturas de sementeira anual (ex. cereais, feijão, girassol, batata, etc.). Também se
classificam como terras aráveis as que são ressemeadas com culturas que ocupam o solo por um período
inferior a 5 anos (morangos, espargos e prados temporários), as terras em pousio e a horta familiar. São todas
as terras que entram normalmente numa rotação. [35]

TM: Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes.

U
UICN: União Internacional da Conservação da Natureza

UNEP: Programa das Nações Unidas para o Ambiente.
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USOS (de água): termo genérico onde se incorporam a utilização de superfícies e de volumes de água, a
alteração das características das águas e dos regimes naturais dos seus fluxos e de produtos gerados pelos
recursos hídricos [31] .

V
VMA: Valor Máximo Admitido

VMR: Valor Máximo de Referência

Z
ZEC: zona especial de conservação: um sítio de importância comunitária no território nacional em que são
aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou  o restabelecimento do estado de conservação
favorável dos habitats naturais ou das populações das espécies para as quais o sítio é designado (DL nº
140/99).

ZPE: zona de protecção especial: uma área de importância comunitária no território nacional em que são
aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação das
populações das espécies de aves selvagens inscritas no Anexo A-I e dos seus habitats (DL nº 140/99).
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