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Contexto Geográfico de Portugal;
Problemas Ecológicos e Silvícolas da 
RN2000;
Problemas de Políticas de Solos da 
RN2000 em Portugal;
Exemplo concreto;
Interpretação e discussão;
Propostas de desenvolvimento.



Contexto Geográfico
Apesar todo o seu litoral confrontar o oceano Atlântico, mais de
80% do território português se encontra sob clima mediterrânico;
O clima mediterrâneo é um dos grandes “hotspots” mundiais de 
biodiversidade.



Contexto Geográfico (cont.)

A região mediterrânica da Europa possui 4x mais fitodiversidade do que 
o conjunto das restantes regiões europeias. Porém, menos de 5% 
da sua superfície conserva os bosques climácicos primitivos.



Contexto Geográfico (cont.)

A posição biogeográfica de Portugal traz-lhe:
Maiores encargos conservacionistas;
Maiores encargos associados à prevenção e 
combate a incêndios em zonas silvestres.

Incidentalmente, na mesma área geográfica 
verifica-se:
Maior procura de 2ª residência por norte-
europeus;
Maior liberdade urbanizadora dos particulares.



Problemas ecológicos e silvícolas
A Rede Natura 2000 em Portugal contempla 88 
tipos de habitats, dos quais se destacam, por 
incluírem etapas intermédias das sucessões 
ecológicas:

-Charnecas e matos (5 habitats);
-Matos esclerófilos (8 habitats);
-Formações herbáceas (10 habitats).

Estas formações vegetais são por natureza 
instáveis e, na maioria dos casos, pirófilas.



Problemas ecológicos e silvícolas (cont.)

Os habitats de matos e arrelvados silvestres constituem 
etapas intermédias da sucessão ecológica, geradas e 
mantidas pelo arroteamento, fogo e pastoreio.



Para se conservar vários habitats contemplados na 
RN2000 é forçoso realizar intervenções silvícolas
assíduas;
No momento presente, os POT não gozam da 
coercividade necessária para impor intervenções 
agro-florestais em terrenos particulares;
Não havendo coercividade, restam ao Estado medidas 
regulamentares, administrativas e contratuais;
Qualquer medida tomada implicará uma avaliação dos 
custos directos e dos custos de oportunidade.

Problemas das Políticas de Solos



Problemas das Políticas de Solos (cont.)
Em termos de actividades rentáveis, conservação da 
generalidade dos habitats apenas é compatível com a 
silvopastorícia, a cinegética e a subericultura;

A manutenção de arrelvados silvestres e de matos 
implica um custo directo mínimo de 500 € por  
hectare, a cada três anos, além das despesas de 
prevenção e combate de incêndios;

Estes custos directos são agravados pelos custos de 
oportunidade resultantes da não-realização de 
empreendimentos agrícolas, silvícolas ou 
urbanísticos.



Um exemplo concreto
Os rios e ribeiras do Sul do país tiveram por vegetação pristina um 

mosaico de pauis, córregos e bosques caducifólios, orlados por 
bosques perenifólios. Estas manchas de vegetação constituiriam a 
etapa clímax dos ecossistemas locais.



Um exemplo concreto (cont.)
Depois de vários séculos sob pressões agrícolas e de pastoreio, os 

habitats primitivos foram substituídos por outros, que vieram a ser 
contemplados na Directiva Habitats.

A implementação das medidas conservacionistas da RN2000 nestes 
terrenos coincide, temporalmente, com o abandono da agricultura e da 
pastorícia, a par do aumento das pressões urbanísticas.



Interpretação e discussão
A implementação da RN2000 neste contexto 
pode implicar uma expropriação virtual e 
onerosa, na medida que impõe ao proprietário 
um uso dispendioso que não deseja;
As medidas compensatórias (LIFE+, Agro-
Ambientais, &c), embora possam cobrir os 
custos directos e os custos de oportunidade 
agro-florestais, não bastam para cobrir os 
avultados custos de oportunidade da não-
urbanização, superiores a 1.000.000 € /ha;



Propostas de desenvolvimento
Resolver a política de solos urbanos (interditando 
os loteamentos particulares), de modo a eliminar 
os custos de oportunidade urbanísticos
privados da criação de sítios RN2000.
Resolver os custos directos, implementando o 
Regime Florestal (Decretos de 24 de Dezembro 
de 1901 e de 1903), total ou parcial, nos terrenos 
afectados.
Criar bases para estas medidas ao nível da 
Constituição, do Código Civil e da Tributação 
dos Imóveis Rústicos.



A Reserva Ecológica Nacional
Uma figura necessária?



Que defende a REN?
O artigo 1º do DL 93/ afirma que “[A REN] 
constitui uma estrutura biofísica que (...) 
garante a protecção de ecossistemas e a 
permanência e intensificação dos processos 
biológicos indispensáveis ao enquadramento 
equilibrado das actividades humanas.”
Porém, em nenhum trecho do diploma são 
identificados esses processos.



Que salvaguarda do solo oferece a REN?
A erosão de um solo depende de diversas 
variáveis: declive, coberto, precipitação, &c. O 
risco varia consoante evoluem estas variáveis.
Perante esta evidência técnica, a REN mostra-
se inadequada à protecção dos solos.
Na medida em que o risco é variável no tempo 
e no espaço, a salvaguarda jurídica da 
integridade dos solos deve resultar de uma 
norma abstracta de aplicação em todo o 
território.



Que salvaguarda da biodiversidade oferece a REN?

A protecção da fauna, da flora e dos habitats 
encontra-se tratada com objectividade científica 
pelas Directivas Habitats e Aves.
A REN não elenca qualquer espécie nem 
ecossistema em concreto, nem revela na prática 
qualquer correlação com a sua ocorrência;
Perante este quadro legal, a REN obnubila e dificulta 
os próprios objectivos da conservação da 
biodiversidade.



REN versus Rede Natura
A Rede Natura, correctamente demarcada e aplicada, 
satisfaz os objectivos de conservação da 
biodiversidade. A REN não se presta nem a uma 
correcta demarcação, nem a uma razoável 
aplicação;
Nem a Rede Natura nem a REN satisfazem no que 
concerne à protecção dos solos;
A salvaguarda dos recursos hídricos não compete a 
nenhuma das anteriores figuras, sendo tratada em 
legislação própria.
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