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EQUÍVOCOS 

Biodiversidade 
• Estrutura complexa 

• Funcionamento em rede  

Verde 
• Estrutura simples 

• Funcionamento linear  

≠ 



EQUÍVOCOS 

Ecologia 
• Ciência que estuda as 

interações entre os seres vivos 

e o seu ambiente 

SABER  E  INOVAÇÃO 

Ambientalismo 
• Valores da sociedade para um 

desenvolvimento sustentável 

EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

≠ 
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INTERAÇÕES 

BIODIVERSIDADE 

Mar e 

Pescas 

Turismo 

Transportes 

Infrastruturas Agricultura 

e Florestas 

Indústria 
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INTERAÇÕES 
Mediterrâneo: maiores ameaças / impactos  
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Agricultura 

“pobre” 

Agricultura 

“rica” 

Ausência de 

agricultura 

INTENSIFICAÇÃO 

ABANDONO 
RURAL 

EEA (2004) 

INTERAÇÕES 



Abordagem ecossistémica 

Instituiçõe

s 
Valor 

Serviços 
Decisõe

s 

modelos 
biofísicos, 

ecológicos e 
métricas 

ações 

incentivos 
regulamentação 

informação 

modelos 
económicos, 

sociais, 
culturais 

Mosaicismo paisagístico 
Áreas protegidas Conservação da Natureza 

Biodiversidade 

Socioecononia  
Planeamento 
regional  

Percepções 
Identidades 
Funcionalidades 

Política setorial, 
ambiental e  
socio-económica  

Gestão adaptativa, 
 ao longo do tempo  

agro/silvo/ecossistemas 

ecológico-ambiental 
ético-estético  

socio-económico 
turístico-cultural 

 

I&D 

Saber e inovação 
Transferência tecnológica 

Empresas 



PRIORIDADES 

• (re)Avaliação de espécies prioritárias 

 

+  atualizada 
+  biogeográfica 

+  legislação / regulamentação 
+  perspetiva centro europeia 

+  “nacionalizada” 
+  administrativa 



PRIORIDADES 

• Conservação / cooperação ibérica 

+  coerência biogeográfica   

+  património natural / genético comum 

+  banco de biodiversidade da Europa Ocidental 



PRIORIDADES 

• Risco das espécies exóticas !! 

 

 introdução » invasão » disrupção 

Impactos: 
• ambientais 

• económicos 

• sanitários 

tráfego marítimo 



PRIORIDADES séc  XXI 

• Recuperação de espécies 

• Reabilitação de habitats 

• Renaturalização de ecossistemas 
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PRIORIDADES 

 Medidas agroambientais SAVN. 

 Pagamento Natura ; Pagamento verde 

 Certificação da gestão florestal 

 Aumentar  cinegética, pesca, silvopastorícia, 

apicultura, cogumelos e  produtos não lenhosos. 

 PESCAS reduzir as devoluções  

 Pescarias de anzol, redes ecológicas 

 Aquacultura ecológica 

 Agricultura biológica, “gourmet”, DOP, produtos 

inovadores 

 Reconversão agrícola e florestal sustentável 

 Reflorestação de povoamentos mistos 
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PRIORIDADES 

 TEEB valorar  os serviços dos ecossistemas 

 Restauro ecológico e infraestruturas verdes 

 Promover os recursos genéticos nacionais 

 Marca natural.pt 

 “Business and Biodiversity” 

 Conetividade e desfragmentação de áreas 

 Reciclagem ecossistémica de resíduos 

 “Research I&D and  Biodiversity” 

 Incentivar o uso de resíduos na produção de 

novos produtos  

 Promover a conceção ecológica dos produtos 
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PRIORIDADES 

 Turismo de natureza, ecoturismo e geoturismo  

 Promover uma gestão integrada dos 

recursos naturais por bacia hidrográfica 

(incl. áreas protegidas + zonas costeiras) 

  Dinamizar a transferência do transporte 

de mercadorias para a via marítima 

  Promover uma gestão integrada das zonas 

costeiras 

Espécies invasoras 



PRIORIDADES 

• Políticas transversais interministeriais  

• Reordenamento territorial 
Autarquias 

NUT’s 

COMURB’s 

Distritos 

Áreas 

protegidas 

Assoc. 

Municípios 

Comarcas 

Regiões administrativas 

Confed. 

Hidrográficas 

Capitanias 

FIM 


