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Resumo  

A delimitação da Estrutura Ecológica nos diferentes âmbitos de gestão territorial encontra-se 

prevista pelo DL nº 380/99, embora, este não esclareça as componentes que a deverão integrar.  

O conceito de Estrutura Ecológica assume diversas designações entre os diferentes âmbitos 

de gestão territorial. No caso dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), o DL nº 

380/99 define que estes deverão delimitar a Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 

(ERPVA).  

Neste sentido, importa tornar coerente o conceito de Estrutura Ecológica às várias escalas de 

planeamento. Enquadrado neste objectivo, o presente trabalho procura demonstrar quais as 

componentes a serem delimitadas à escala regional.  

Desta forma, numa primeira fase desenvolve-se uma análise comparativa entre as ERPVA 

elaboradas no âmbito dos PROT: Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Área Metropolitana de Lisboa, 

Alentejo e Algarve. Relativamente a cada ERPVA analisaram-se os seguintes pontos: metodologia; 

componentes; forma de representação da ERPVA no Modelo de Desenvolvimento Territorial; 

tradução da ERPVA a nível municipal.  

Numa segunda fase, é apresentada uma proposta de Estrutura Ecológica para a AML, 

segundo a metodologia ―Sistema – Paisagem‖, para a qual é efectuada uma análise comparada com 

a ERPVA proposta pelo PROTAML10.  
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Abstract   

The delimitation at different scales of the Ecological Network is established by the Decree-Law 

nº 380/99. However, it does not define which components should be integrated in Ecological Network.  

The concept of Ecological Network varies from national to local scale. As an example, the 

Decree-Law nº 380/99 established that the Regional Land Use Plans should propose Environmental 

Protection and Valorization Regional Structures (EPVRS).  

In this way, it becomes important to create a coherent Ecological Network concept at the 

various planning scales. In order to contribute to this aim, this paper attempts to demonstrate which 

components should be considered at the regional scale.  

As a consequence, this paper develops a comparison between the EPVRS elaborated in 

Regional Land Use Plans: Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Área Metropolitana de Lisboa, 

Alentejo e Algarve. Concerning each EPVRS the following matters were analyzed: methodology; 

components; EPVRS representation at the Territorial Development Model; EPVRS translation into the 

municipal level.  

This paper also proposes an approach to the ecological network to Lisbon Metropolitan Area, 

based on the ―Sistema-Paisagem‖ methodology. Finally, it presents a comparison between the 

Ecological Network and the EPVRS proposed in the Regional Land Use Plan of the Lisbon 

Metropolitan Area.  
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Extended Abstract  

Portugal‘s regional land use planning has evolved from a strictly normative and zoning plan to 

a more subjective guideline plan. Recent regional land use plans already includes the goals of 

National Programme for Land Use Planning Policy and follows the PROT2006 document guidelines, 

setting the beginning of a more efficient regional planning era. There are now six main regional land 

use plans in Portugal: Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e 

Algarve.  

Regional Land Use Plans are defined by the Basic Environmental Law as an important 

environmental policy instrument. The Decree-Law nº 380/99 establishes that this kind of plans must 

propose an Environmental Protection and Valorization Regional Structures (EPVRS), which can be 

compared to Ecological Network.  

Ecological Network concept was introduced in Portugal‘s land use planning policies by 

Decree-Law nº 380/99. Cabral (1980) suggests that this concept had its origin in the concept of 

homeostasis, which has evolved into continuum naturale concept. Basic Environmental Law defines 

continuum naturale as a continuous natural system that supports wildlife and maintains its genetical 

potential. This ―biological concept‖ has evolved to an ―ecological concept‖, represented by Ecological 

Network. The ―ecological concept‖ also includes the abiotical subsystem (subsoil, relief, water, 

drainage), not being limited to the biological subsystem. 

Ecological Network concept still has different meanings and different kinds of representation 

on the various planning scales. As a consequence, to define the components which should be 

considered in each planning scale becomes an important step in order to achieve a more coherent 

and efficient sustainable planning.  

This work was developed in the scope of the Project - National Ecological Network - a 

proposal of mapping and policies, developed by Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista – ―Prof. 

Caldeira Cabral‖ (CEAP), which intends to define a methodology for the delimitation of Ecological 

Network at different planning scales. In order to achieve one of the project goals, this work analyses 

the methodology used on the delimitation of the Environmental Protection and Valorization Regional 

Structures (EPVRS), by the Regional Land Use Plans. The EPVRS proposed by the Regional Land 

Use Plans are still based on the ―Biological concept‖. This means that they establish ecological 

corridors which connect ―nuclear areas‖ (areas with legal protection, such as Natura 2000). Those 

ecological corridors are based on the definition of continuum natural presented by Basic 

Environmental Law.    

This paper attempts to demonstrate which components should be considered at the regional 

scale, by proposing an ecological network to Lisbon Metropolitan Area, based on the ―Sistema-

Paisagem‖ methodology, which is framed by the ―Ecological concept‖. Finally, it is developed a 

comparison between the Ecological Network and the EPVRS proposed in the Regional Land Use Plan 

of the Lisbon Metropolitan Area. Lisbon Metropolitan Area has grown without an efficient and 

sustainable Regional Land Use Plan, which could have stopped the destruction of natural resources in 

peripheral urban areas. Therefore, it becomes necessary to foresee the probable land use evolution 

and to ensure the conservation of the Ecological Network.   
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Introdução 

O presente trabalho insere-se no projecto da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) - 

―Estrutura Ecológica Nacional - Uma proposta de delimitação e regulamentação‖, a decorrer no 

Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista – ―Prof. Caldeira Cabral‖ (CEAP), do Instituto Superior 

de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (ISA/UTL).  

Um dos objectivos do Projecto passa por avaliar a profundidade a que Estrutura Ecológica 

deve ser delimitada e as suas componentes, às várias escalas de planeamento. Enquadrado neste 

objectivo, o presente trabalho desenvolve duas análises: a comparação entre as Estruturas Regionais 

de Protecção e Valorização (ERPVA) dos PROT e uma síntese das metodologias utilizadas para a 

delimitação das ERPVA; comparação entre a estrutura ecológica regional proposta para a AML, 

segundo a metodologia ―sistema – paisagem‖, e a ERPVA do PROTAML10. A proposta de Estrutura 

Ecológica para a AML constitui o caso de estudo regional de aferição do projecto, à escala nacional. 

A inclusão da Estrutura Ecológica nos diferentes âmbitos territoriais está prevista pelo Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) (DL. nº. 380/99). Porém, a sua delimitação 

difere substancialmente do nível regional para o nível municipal, o que é explicado pelo facto de não 

estarem definidas na legislação as componentes a serem delimitadas pela Estrutura Ecológica. 

Acrescenta-se ainda que as designações que lhe são atribuídas diferem entre os âmbitos territoriais. 

Neste sentido, importa tornar coerente o conceito de Estrutura Ecológica e definir a sua forma de 

delimitação às várias escalas de planeamento.  

Os PROT são indicados pela LBA como instrumentos de política do ambiente. A figura do 

PROT surgiu nos anos 80 com o DL nº. 338/83, tendo sido reformulada pelo DL nº. 176-A/88 e mais 

tarde pelo RJIGT. Este último define que o âmbito regional deverá delimitar a Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental e conter as directrizes referentes à delimitação da REN e da RAN 

a nível municipal.  

Os PROT não vinculam as entidades privadas, pelo que a sua tradução nos PDM torna-se 

fulcral, num país em que a construção do território está praticamente a cargo do sector privado. Os 

resultados são visíveis nos estudos publicados pelo SOER 2010: Portugal foi indicado como o país 

com maior nível de alteração do uso do solo desde 1990, enquanto nos outros países se verificou 

precisamente o oposto. Do ano 2000 para 2006 Portugal apresentou o valor anual mais alto de 

alteração do solo e os estudos indicam que esta alteração a nível urbano é feita sobretudo através da 

construção em redor de áreas-chave e do aumento de equipamentos industriais e comerciais. A nível 

da agricultura é resultado do abandono dos campos, e no sector florestal, as alterações são resultado 

dos incêndios e de novas plantações (European Environment Agency, 2010). A Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) constitui um exemplo de como o planeamento do território tem vindo a ser feito sem ter 

por base o conceito de aptidão ecológica. A edificação cresceu em ―mancha de óleo‖ para as 

periferias, ocupando solos de elevado valor ecológico e avançando sobre os sistemas húmidos. Por 

esta razão, e relativamente ao PROT da AML de 2010 (PROTAML10), interessa sobretudo prever 

quais as alterações territoriais que advirão da localização das novas propostas - rede ferroviária de 

Alta Velocidade, Novo aeroporto de Lisboa - e encontrar novas formas de assegurar a Estrutura 

Ecológica Fundamental da AML.  
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O Presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, nos quais se aprofundam 

os assuntos acima referidos: 

No primeiro capítulo - Evolução Histórica e Enquadramento Legislativo dos PROT, é realizada 

uma análise da forma como o planeamento regional tem vindo a ser feito em Portugal, desde os 

tempos anteriores à Revolução Democrática de 1974 e depois da revolução, até aos dias de hoje. 

São diferenciadas e caracterizadas três grandes épocas de PROT: antes da Lei de Bases do 

Ordenamento do Território e Urbanismo (LBOTU98), depois da LBOTU98 e depois da elaboração do 

documento ―PROT2006 – Orientações Gerais para a elaboração dos PROT‖, pelo Gabinete do 

Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades (GabSEOTC). Os PROT mais 

recentes já incluíram estas orientações e as presentes no Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território (PNPOT07). Actualmente alguns destes PROT estão sujeitos a aprovação 

e outros já aprovados, constituindo no total os seis PROT que serviram de base à análise das 

ERPVA: Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve.  

 No segundo capítulo – A Estrutura Ecológica nos PROT, são apresentados os conceitos que 

estiveram na base da formulação do conceito de EE: conceito de homeostasis que se traduziu no 

conceito de continuum naturale, presente na Lei de Bases do Ambiente. É também demonstrada a 

forma como a estrutura ecológica evoluiu de um ―conceito biológico‖ para um ―conceito ecológico‖. 

Posteriormente são apresentados os antecedentes que conduziram à introdução da EE na legislação 

– Domínio Público Hídrico (DPH), Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN) - assim como as limitações presentes nestes regimes. Neste capítulo, é ainda descrita a 

metodologia ―Sistema – Paisagem‖ e as componentes constituintes da EE.  

O terceiro capítulo – Os PROT, desenvolve uma caracterização dos seis PROT actuais, 

relativamente ao modelo de desenvolvimento territorial e à ERPVA. Quanto à ERPVA procurou-se, 

em cada PROT, responder às seguintes questões: Qual a metodologia utilizada? Quais as 

componentes delimitadas? Qual a forma de representação da ERPVA no modelo de desenvolvimento 

territorial? Como é feita a tradução da ERPVA a nível municipal?  

O quarto capítulo – Análise Comparada dos PROT e Considerações - apresenta uma análise 

comparada entre as diferentes ERPVA e as componentes da Estrutura Ecológica da metodologia 

―Sistema – Paisagem‖, expondo no final as considerações teóricas que respondem sinteticamente às 

questões acima colocadas.  

O quinto capítulo, relativo ao caso de estudo, propõe a Estrutura Ecológica para a AML, 

segundo a metodologia ―Sistema – Paisagem‖. Esta proposta aprofunda algumas das componentes 

da Estrutura Ecológica trabalhadas no projecto à escala nacional. O capítulo inicia-se com a 

interpretação cultural da região, na qual se procede à avaliação da evolução do território e 

identificação das tendências de evolução da AML. De seguida, apresenta-se a metodologia utilizada 

na delimitação da estrutura ecológica regional e, por fim, são identificadas as actuais áreas de conflito 

entre a Estrutura Ecológica e o sistema urbano. Finalmente, o presente trabalho conclui com a 

comparação entre a Estrutura Ecológica proposta e a Rede Ecológica Metropolitana (REM) do 

PROTAML10, identificando as principais diferenças entre as metodologias utilizadas, as componentes 

delimitadas, a representação e os conceitos na base. 
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1. Evolução Histórica e Enquadramento Legislativo dos PROT 

Em Portugal, os primeiros planos de ordenamento do território surgiram à escala da cidade, 

com os Planos de Urbanização criados por Duarte Pacheco, em 1934. Foi o crescimento da 

cidade e a alteração das suas relações com os territórios envolventes que gerou a necessidade 

de pensar o território a uma escala mais abrangente. Interessará analisar a forma como a figura 

do plano regional surgiu e se desenvolveu ao longo das duas grandes épocas que marcaram a 

política de ordenamento do território:   

 Antes da revolução democrática – dos primeiros planos de ordenamento aos planos da 

década de 70: centralização administrativa; Estado promotor de uma política de habitação 

social e construção de infra-estruturas; urbanização feita por particulares, sob o licenciamento 

da administração.  

 Depois da Revolução Democrática – dos planos das décadas de 70/80 aos PROT 

actualmente em reformulação ou elaboração: descentralização administrativa; início de uma 

política de regionalização; procura de um maior controlo da actividade dos particulares.  

1.1 Os Primeiros Planos de Ordenamento do Território 

A industrialização do final do século XVIII conduziu a novas necessidades em matéria de 

ordenamento do território, ao criar novas carências habitacionais nas cidades e ao revolucionar a 

estrutura social urbana. A nova procura habitacional nas principais cidades levou à criação do 

primeiro regulamento, em 1864, que previa a elaboração dos ―Planos Gerais de Melhoramento das 

Cidades e Vilas do Reino‖, para as cidades de Lisboa e Porto. Estes planos tinham inicialmente a 

única função de estruturar a expansão urbana e, sendo realizados por urbanistas, focavam-se na 

infra-estruturação das cidades. Tome-se como exemplo o Plano Director de Lisboa, elaborado por 

Ressano Garcia entre 1901 e 1904, que se inspirava nos planos de Haussman para Paris e respondia 

essencialmente à necessidade de dotar Lisboa com infra-estruturas (Mendes, 1990).  

Durante o Estado Novo e sob a orientação de Duarte Pacheco inicia-se uma nova época de 

planeamento. O anterior regulamento deixou de vigorar com a criação do Plano Geral de 

Urbanização, DL nº 24802 de1934. Este plano era obrigatório para localidades com mais de 2500 

habitantes e a sua elaboração competia aos municípios (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). O 

Plano Geral de Urbanização seguia o modelo de planeamento das cidades francesas (Magalhães, 

2009 in Pereira et al, 2009), regulava a disciplina urbanística e impunha às câmaras municipais a 

obrigatoriedade de efectuar levantamentos topográficos das zonas urbanas de maior interesse 

público (Mendes, 1990).  

A demora na realização dos levantamentos topográficos traduziu-se no número reduzido de 

planos aprovados durante os anos 30. Para além disso, estes planos não vinculavam o licenciamento 

das obras particulares, pelo que o planeamento urbano estava entregue à actividade dos particulares. 

O Estado procedia em alguns casos à municipalização do solo, feita principalmente através da Lei de 

expropriações de 1933 (DL nº. 28797), para a construção de escolas primárias e habitação social 

(Mendes, 1990). Durante o Estado Novo e sob a alçada de Duarte Pacheco, manteve-se uma política 
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de urbanização focada nas grandes obras públicas e na construção de habitação social (Magalhães, 

2009 in Pereira et al, 2009). 

Em 1944, o Plano Geral de Urbanização e Extensão (DL nº 33921 de 5 de Setembro de 1944) 

reformula o Plano Geral de Urbanização e constitui a primeira figura que relaciona o espaço urbano 

com o espaço rural, ao acrescentar as áreas rurais envolventes aos aglomerados (Magalhães, 2009 

in Pereira et al, 2009).  

O Plano Director de Lisboa, elaborado por De Gröer a convite de Duarte Pacheco e aprovado em 

1948, já continha os princípios higienistas relacionados com a necessidade de vegetação e de sol nas 

cidades, seguindo o modelo da cidade-jardim de Ebenezer Howard e não o modelo da Carta de 

Atenas. Todavia, a regulamentação do uso do solo baseava-se no zonamento monofuncional 

modernista (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). O plano introduzia um anel verde em torno da 

cidade e faixas verdes radiais. O anel verde estabelecia a ligação entre o Parque de Monsanto 

proposto até à várzea de Loures e nas faixas verdes radiais inseria-se a concretização do Parque 

Eduardo VII, já previsto no Plano de Ressano Garcia (Telles et al, 1997).  

Em 1946, a criação do Ante-Plano de Urbanização (DL nº 35931 de 4 de Novembro de 1946) 

contribuiu para o descomprometimento da Administração relativamente ao modo de ordenar do 

território e para uma maior autonomia do sector privado. Este plano não estava sujeito a aprovação 

pelo governo e criava a Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU), remetendo para esta a 

função de licenciar a actividade dos particulares. Tendo em conta que durante a década de 40 

somente dois planos de urbanização foram aprovados, as regras de ocupação do solo passaram a 

ser ditadas pelo sector privado, as quais dependiam unicamente do valor económico do solo. 

(Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). Iniciou-se assim um processo de aumento da especulação 

fundiária, o qual conduziu à localização dos estratos sociais mais pobres fora dos perímetros urbanos 

(Mendes, 1990). 

 Nas décadas de 50 e 60 o Estado continuou a política de habitação social, enquanto o sector 

particular se encarregou da construção de habitação destinada ao mercado livre (Magalhães, 2009 in 

Pereira et al, 2009).   

1.2 Década de 60 – O Primeiro Plano Regional 

Na década de 60, os efeitos da guerra colonial abalaram profundamente o país: a economia 

abrandou, como resultado do envio de grande parte dos recursos do país; com a emigração veio o 

abandono dos campos e a estagnação da agricultura; o desenvolvimento urbano que se verificou só 

foi possível com a introdução de capital estrangeiro e a concentração da indústria e da população nas 

duas grandes cidades de Lisboa e Porto. Como resultado, o país ficou marcado pelas assimetrias 

regionais que ainda hoje se verificam – a concentração de pessoas e actividades económicas no 

litoral e o despovoamento do interior (Mendes, 1990). Por esta razão, nesta década surgem 

preocupações a nível do planeamento regional, as quais se reflectem nos estudos sobre 

regionalização e na criação da primeira figura de plano regional. 

Em 1959 é instituído o Plano Regional através do DL nº. 2900. Estes planos contemplavam um 

novo objectivo: conhecer e estudar as relações de interdependência entre os aglomerados. Assim, foi 
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criado um gabinete na DGSU para estudar e propor o Plano Director da Região de Lisboa (PDRL) 

(Mendes, 1990).  

O PDRL, concluído em 1964, não chegou a ser aprovado. Por esta razão, nunca se chegou a 

aplicar o modelo de expansão urbana previsto neste plano, que teria evitado o crescimento da 

edificação em ―mancha de óleo‖ nos arredores de Lisboa através do controlo dos aglomerados. O 

PDRL previa um crescimento urbano com intercalações ―verdes‖ entre os aglomerados e entre os 

principais eixos de acessibilidade, ao longo dos quais se desenvolveriam os aglomerados. 

(Magalhães et al, 2007).  

Os primeiros planos regionais (Lisboa, 1964 e Porto, 1964) não foram aprovados, pelo que não 

contribuíram para resolver os desequilíbrios regionais que então se vinham a intensificar, com o 

contínuo crescimento das capitais resultante do êxodo das áreas rurais. 

Como resposta à necessidade de corrigir estes desequilíbrios regionais surgem os primeiros 

estudos sobre a regionalização, com o III Plano de Fomento (1964-1969) (Lei nº 03852 de 1967) 

(Raichande, 2000). Este plano continha um capítulo relativo ao planeamento regional que analisava 

os desequilíbrios regionais e propunha as regiões de planeamento - Norte, Centro, Lisboa e Sul, as 

quais contribuíram para a delimitação das regiões hoje vulgarmente utilizadas (Norte, Centro, Lisboa 

e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). O plano definia também as Comissões de Planeamento Regional, 

que viriam, mais tarde, dar lugar às Comissões de Coordenação Regional (CCR) (Claudino, 2006).  

1.3 Década de 70 – Os Planos de Áreas Territoriais 

No início da década de 70, o aumento da especulação fundiária e a falta de recursos das 

famílias menos abastadas tinha conduzido ao aumento das construções clandestinas. O papel da 

administração no planeamento era praticamente nulo, como consequência da inexistência de planos 

eficazes e da instituição de um Regime de Loteamentos Urbanos em 1965 (DL nº. 46673 de 

29/11/65), o qual definia que os loteamentos dependiam do licenciamento pelos Municípios e a DGSU 

(Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009).  

Durante o tempo em que Marcelo Caetano esteve no poder, as medidas tomadas passaram 

pela criação do Fundo de Fomento de Habitação em 1969, dos Planos Integrados de Habitação 

Social e da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (1971) e reestruturação da Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização (DGSU) (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). A nível da Legislação, 

procedeu-se à revisão da Lei de Solos, em 1970, que permitia a expropriação sistemática e a 

expropriação por utilidade pública. Contudo as alterações à Lei de Solos não foram suficientes para 

controlar a actividade dos particulares, a qual foi ainda reforçada pelo DL nº 289/73 de 6/6, que 

limitava a possibilidade das câmaras indeferirem os pedidos de loteamentos e de urbanização, sem 

que houvesse base legal para tal. Foram também instituídas as áreas mínimas a ceder às Câmaras 

Municipais (Portaria nº 678/73 de 9/10) e ainda o Deferimento Tácito (Magalhães, 2009 in Pereira et 

al, 2009). Quanto ao planeamento nas áreas rurais, o DL nº 560 de 1971 que revoga os Planos de 

1944 e de 1946, retirou aos Municípios a possibilidade de planeamento das áreas rurais adjacentes 

(Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009), o que consistiu num retrocesso relativamente ao conseguido 

com os Planos Gerais de Urbanização e Extensão.  
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Nesta década iniciou-se um processo de contorno à lei, vulgarmente denominado por 

processo ―quintinhas‖. Este consistia na divisão dos lotes com base em critérios do espaço rural, o 

que permitiu o alastramento dos loteamentos ilegais. Para resolver o problema gerado pelo processo 

―quintinhas‖, o DL 289 de 1973 decretava que quaisquer operações de loteamento ou outros negócios 

jurídicos sobre lotes sem alvará passavam a ser nulos (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). 

Em 1971 o DL nº 560/71 de 17 de Dezembro cria as figuras dos Planos de Urbanização, 

Planos de Pormenor e Planos de Áreas Territoriais. A criação dos Planos de Áreas Territoriais 

correspondeu a uma evolução no conceito de planeamento regional. Ao incidirem sobre ―áreas 

abrangendo centros urbanos e zonas rurais intermédias ou envolventes‖ (Mendes, 1990), que 

correspondiam a vários concelhos, estes planos introduziram um nível supraconcelhio no 

planeamento. Contudo, a elaboração dos Planos de Áreas Territoriais era da competência da 

administração central (DGSU) e, apesar de terem sido elaborados alguns planos de áreas territoriais, 

não foram concluídos nem aprovados. Estes planos seguiam a metodologia dos planos de 

urbanização, não correspondendo ao que se esperava do objectivo estabelecido: definição dos 

parâmetros do desenvolvimento sócio-económico e das linhas gerais de investimento do sector 

público (Mendes, 1990).  

Ainda relativamente ao planeamento regional, foram elaborados estudos aprofundados no 

âmbito da revisão do PDRL de 1972, porém, estes não conduziram a propostas definitivas, pelo que a 

revisão do PDRL não chegou a ter qualquer resultado prático (Mendes, 1990). 

As acções efectuadas durante o período Marcelista não conseguiram corrigir o problema das 

construções ilegais que se verificavam à data, antes vieram agravar a especulação fundiária nas 

periferias das cidades, a desigualdade social no acesso ao mercado de terrenos, a falta de 

intervenção do Estado e a ineficácia da legislação publicada a partir de 70. No final desta época 

verificava-se a falta de qualidade do mercado imobiliário, a falta de espaços verdes e de 

equipamentos colectivos (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). 

A nível do planeamento regional também não se verificaram grandes avanços, tendo em 

conta que o impacto resultante da instituição da figura do Plano de Áreas Territoriais e da revisão do 

PDRL foi praticamente nulo. 

Após a revolução democrática de 1974, Portugal vivia o fim da guerra colonial e um período 

de recessão e rotura da economia, com o aumento do desemprego e das taxas de inflação. A nível 

territorial, as assimetrias regionais mantinham-se, com o crescimento económico polarizado no litoral 

(Mendes, 1990). As reformas instituídas após a revolução apontavam para um maior controlo da 

actividade dos particulares e a descentralização do poder administrativo.  

Em 1976, com a nova Lei dos Solos (DL nº 794/76) o Estado procurou encontrar soluções 

para o controlo da especulação fundiária que se tinha verificado até à data. Neste sentido, a Lei de 

Solos determina no artigo 1º que ―a alteração do uso ou da ocupação do solo para fins urbanísticos 

incluindo os industriais, carece de prévia aprovação da Administração Pública‖. O decreto estabelece 

um regime de apropriação e expropriação por utilidade pública, deixando de ser utilizada a 

expropriação sistemática instituída pela Lei anterior. A administração passa a poder apropriar-se de 

terrenos destinados a: criação e expansão de aglomerados urbanos; criação e ampliação de parques 
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industriais e de espaços verdes; recuperação de áreas degradadas. O decreto define ainda que ―os 

terrenos já pertencentes à administração (…) não podem ser alienados, salvo a pessoas colectivas 

de direito público e empresas públicas‖ (artigo 5º).   

A Lei de Solos prevê a criação de ―Zonas de Defesa e Controle Urbanos‖, com o objectivo de 

conter a expansão urbana nas periferias, e de Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão 

Urbanísticas. Para além disso, regula o direito de superfície, permite a associação da administração 

pública com os particulares e institui o direito de preferência da Administração; cria restrições à 

demolição de edifícios, à utilização de edifícios para actividades comerciais, industriais, profissões 

liberais; estabelece disposições sobre expropriações e obrigatoriedade de construção e cria um 

Fundo Municipal de Urbanização (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009).  

Em 1982, constatando-se que o regime de apropriação e expropriação por utilidade pública não 

tinha garantido a salvaguarda de terrenos para a administração, foi aprovado o DL 152/82 de 3 de 

Maio que estabelecia um conjunto de regras aplicáveis ao direito de propriedade privada, de forma a 

assegurar a existência de terrenos a preços não especulativos. Para além disso, o decreto obrigava à 

criação de Áreas de Desenvolvimento Prioritário (ADUP), nos concelhos com mais de 30.000 

habitantes e de Áreas de Construção Prioritária (ACP), nas aglomerações com mais de 2.500 

habitantes. Porém, a criação deste diploma não alcançou os objectivos pretendidos, tendo 

permanecido o sector privado como principal promotor de construção, sem qualquer critério senão o 

estabelecido pelo mercado livre de terrenos (Magalhães, 2009 in Pereira et al, 2009). 

Relativamente à descentralização do poder administrativo, esta foi materializada através da Lei 

79/77 de 25 de Outubro, referente à delimitação de actuações dos poderes central, regional e local. 

Esta lei permitiu aos municípios realizar, aprovar, financiar e implementar os Planos Directores 

Municipais, os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor (Raichande, 2000). 

Em 1979, as Comissões de Planeamento Regional foram substituídas pelas CCR, agora 

definidas em 5 regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Todavia, as CCR 

constituíam organismos descentralizados da Administração Central, sem poder político efectivo e 

mantendo um nível de intervenção sectorial, correspondente ao do Ministério do Planeamento.  

 1.4 Década de 80 – Criação da Figura do PROT  

A década de 80 foi decisiva ao nível do planeamento regional e da introdução da componente 

ecológica no planeamento. Em 1982, com o Prof. Arq. Paisagista Ribeiro Telles, como Ministro da 

Qualidade de Vida, é instituída a figura da Reserva Agrícola Nacional e, em 1983, a Reserva 

Ecológica Nacional. Em 1982 foi também criada a figura do PDM. No entanto, a obrigatoriedade dos 

PROT e dos PDM, só foi decretada passados oito anos (Raichande, 2000).  

Através do DL nº 338/83 de 20 de Julho é criada a figura do Plano Regional de Ordenamento 

do Território (PROT), tendo sido mais tarde, necessário alterar o conteúdo deste documento, com 

vista a torná-lo operativo. Por esta razão procedeu-se à sua revisão através do DL nº 176-A/88, que 

constituiu a Disciplina Jurídica dos PROT. Este decreto, no artigo 1º, define os PROT como 

―instrumentos de carácter programático e normativo visando o correcto ordenamento do território 

através do desenvolvimento harmonioso das suas diferentes parcelas pela optimização das 

implantações humanas e do uso do espaço e pelo aproveitamento racional dos seus recursos‖. A 
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reformulação do PROT introduziu o conceito de aptidão ecológica no ordenamento do território, 

iniciando uma nova época direccionada para um planeamento mais sustentável (Magalhães, 2009 in 

Pereira et al, 2009). 

A elaboração de um PROT era da competência da CCR, com a colaboração da respectiva 

comissão consultiva e dos departamentos da administração central interessados, bem como dos 

municípios. O PROT tinha carácter vinculativo, tanto para as entidades públicas como privadas, e 

permitia a nulidade de qualquer plano que com ele estivesse em desconformidade.  

1.5 Década de 90 – LBOTU e RJIGT 

Uma nova fase no Ordenamento do Território deu-se em 1998, com a criação da Lei de 

Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo (LBOTU98), Lei nº 48/98 de 11 de Agosto. Esta lei 

foi criada com o objectivo de estabelecer as bases da política de ordenamento do território e de 

urbanismo, política que ―define e integra as acções promovidas pela Administração Pública, visando 

assegurar uma adequada organização e utilização do território nacional (…), tendo como finalidade o 

desenvolvimento económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País, das 

diferentes regiões e aglomerados urbanos‖ (artigo 1º). 

Relativamente ao sistema de gestão territorial, esta lei veio definir três âmbitos que se devem 

coordenar entre si: nacional, regional e municipal. Os níveis nacional e regional são de carácter 

estratégico, estabelecendo o primeiro as directrizes para os níveis regional e municipal, e o segundo, 

para o nível municipal. O nível municipal define o regime de uso do solo e a respectiva programação, 

seguindo as directrizes de âmbito nacional e regional, e as opções próprias de desenvolvimento 

estratégico, vinculando as entidades públicas e privadas. 

A LBOTU de 1998 prevê, no artigo 35º, a elaboração de um Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O RJIGT foi concretizado pelo DL nº 380/99, de 22 de 

Setembro, tendo sofrido várias alterações, sendo a mais recente o DL nº 46/2009, de 20 de Fevereiro. 

Através deste documento define-se: o regime de coordenação dos três âmbitos do sistema de gestão 

territorial; o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 

dos instrumentos de gestão territorial. O RJIGT determina ainda que a disciplina do processo 

tendente à aprovação dos diversos instrumentos obedece a uma matriz comum a todos os 

instrumentos: definição sucessiva da respectiva noção, objectivos, conteúdo material e documental, 

elaboração, acompanhamento, concertação, participação e discussão pública e aprovação. 

Relativamente ao âmbito regional, o documento especifica que os PROT ―definem a 

estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional 

e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de 

referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território‖ (DL nº 380/99, 

artigo 51º).  

 Assim, os principais objectivos dos PROT passam por: 

 Desenvolver, no âmbito regional, as directrizes do PNPOT e dos planos sectoriais;  

 Representar, em termos espaciais, os grandes objectivos de desenvolvimento económico e 

social sustentável, enunciados no plano de desenvolvimento regional;  
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 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intra-

regionais; 

 Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial  

 Servir de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e 

municipais de ordenamento do território. 

O conteúdo documental dos planos regionais de ordenamento do território deve incluir: 

opções estratégicas, normas orientadoras e um conjunto de peças gráficas que representem as 

orientações do PROT; Modelo Territorial, identificando os principais sistemas, redes e articulações de 

nível regional. Para além do documento principal, os PROT devem ser acompanhados por um 

relatório que contenha os estudos sectoriais relativos à caracterização biofísica, social e económica 

da região. Este relatório inclui os estudos relativos à caracterização da Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) e à definição de unidades de paisagem. 

Os PROT são agora instrumentos que vinculam apenas as entidades públicas, ao contrário 

do que se verificava com a Disciplina Jurídica dos PROT. A elaboração dos PROT, determinada por 

resolução de Conselho de Ministros, compete à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), sendo acompanhada por uma comissão consultiva. Após a sua elaboração é 

emitido o parecer da comissão consultiva, ao que se segue o período de discussão pública. Depois 

de recebidos todos os pareceres da discussão pública, o PROT fica sujeito a aprovação pelo Governo 

por Resolução de Conselho de Ministros e tem um período de vigência de 10 anos.  

1.6 O Documento PROT 2006 e os Novos PROT  

Observando a evolução da legislação de ordenamento do território de âmbito regional (Quadro.1) 

podemos distinguir três épocas de PROT.  

A primeira época, iniciada pela criação da figura do PROT em 1983, termina à data da aprovação 

da LBOTU98. Durante os anos de pós-revolução democrática, até à data da criação da figura do 

PROT (DL nº. 338/83), tinha vindo a ser implementada uma reforma legislativa com o objectivo de 

controlar a actividade dos particulares e dar mais poder às autarquias regionais e locais. Os PROT 

elaborados a partir do DL nº. 176-A/88 enquadram-se nesse objectivo, ao vincular as entidades 

privadas, para além das entidades públicas. O DL nº 351/93 de 7 de Outubro, entretanto revogado, 

também evidenciava esse objectivo, ao determinar que as licenças de loteamentos, urbanizações e 

obras de construção com alvará, emitido antes da data da entrada em vigor do PROT, ficariam 

sujeitos a confirmação de compatibilidade com este.  

São desta época o PROT da Zona Envolvente do Douro (PROZED90) e o PROT da Zona 

Envolvente das Albufeiras da Aguieira, Coiço e Fronhas (PROZAG92), ainda em vigor, o PROT do 

Algarve de 1991 (PROTAL91) e o PROT do Litoral Alentejano (PROTALI93), entretanto revogados. 

Na mesma época foi também elaborado o PROT do Alto Minho (PROTAM) que, apesar de ter sido 

elaborado entre 1993 e 1995, nunca chegou a ser aprovado, como é referido na Resolução de 

Conselho de Ministros nº 29/2006, de 23 de Março, que determina a elaboração do PROT Norte 

(PROTN06). Estes primeiros PROT traduzem o carácter estritamente programático e normativo 
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estabelecido na Disciplina Jurídica dos PROT e mantêm o modelo de zonamento com base na 

classificação de usos.   

A segunda época inicia-se a partir da criação da LBOTU98, segundo a qual os PROT passam a 

vincular apenas as entidades públicas. A LBOTU98 prevê a articulação entre os níveis nacional, 

regional e municipal, pelo que os PDM deveriam constituir uma tradução dos PROT a nível municipal. 

Porém, tendo em conta que: 1. A vinculação aos particulares é feita apenas através dos PDM e que 

2. A única forma de vincular os particulares aos PROT passa pela transposição das orientações 

definidas nos PROT para os PDM; o facto de a maioria dos PDM ter sido concluída em 1992, antes 

da elaboração dos PROT, resulta na impossibilidade de vinculação dos particulares aos PROT. 

Consequentemente as decisões com relevância a nível do desenvolvimento regional, não afectam 

directamente os particulares, que continuam a ser os grandes promotores de transformação do 

território, sem qualquer enquadramento estratégico regional. 

Os PROT elaborados na segunda época, ao incluírem as directrizes estabelecidas no RJIGT, 

já não constituem apenas um enunciado de normas rígidas mas propõem uma estratégia a nível 

regional traduzida espacialmente num modelo territorial. O PROT da Área Metropolitana de Lisboa 

(PROTAML02), o PROT da Área Envolvente da Albufeira do Alqueva (PROZEA02) e o PROT da 

Zona dos Mármores (PROZOM02) constituem o grupo de PROT elaborados durante a segunda 

época. Estes PROT, como por exemplo o PROTAML2002, desenvolvem porém orientações 

demasiado genéricas e demonstram algumas lacunas na forma da sua implementação a nível 

municipal (GabSEOTC, 2005). Já a nível da delimitação da área de actuação do PROT, estas eram 

muito variáveis, pois dependiam de critérios definidos pelas CCR.  

Resumidamente, entre a primeira e a segunda época distinguem-se os planos programáticos 

e normativos, vinculativos dos privados, mas sem articulação com os PDM e os planos estratégicos e 

de orientações genéricas, não vinculativos dos privados e cuja articulação com os PDM não chegou a 

ser efectuada. Torna-se assim impossível afirmar que tenha existido em Portugal um planeamento 

regional efectivo, pois manteve-se a expansão urbana feita por particulares e não controlada por 

planos eficazes.  

A falta de eficácia dos PROT e a incoerência entre os diferentes PROT, tanto a nível do seu 

conteúdo como a nível de articulação entre áreas de actuação, constituía um problema a nível 

nacional. Assim, em 2005, o Gabinete de Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das 

Cidades (GSEOTC) cria o documento PROT 2006. Orientações Gerais para a Elaboração dos PROT, 

com o objectivo de estabelecer ―uma nova abordagem à elaboração dos PROT, ou seja, o início de 

um ciclo de planeamento regional mais eficaz, mais amplo e mais integrado, ao nível dos diversos 

tipos de instrumentos de gestão territorial‖ (GabSEOTC, 2005, p.6). Na sequência deste documento 

inicia-se uma terceira época de PROT, marcados por uma linha condutora geral, que procura a 

eficácia e a coerência no planeamento. Os PROT aprovados a partir de 2007, já incluem as opções 

estratégicas definidas no PNPOT2007, visando assim a articulação das estratégias dos PROT a nível 

nacional. 
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Quadro 1. Evolução da legislação relativa ao âmbito regional (adaptado de GabSEOTC, 2005, p.6) 

Épocas Data  Legislação   Planos de âmbito regional 

- 

1959 DL nº 2900/59  Cria o Plano Regional 
PDRL 1964 
Não aprovado 

1971 DL nº 560/71 
Cria os Planos de 
Áreas Territoriais 

Vários planos territoriais 
Não aprovados 

1ª Época 

1983 DL nº 338/83  Cria o PROT PROZED90 
PROTAL91 (revogado) 
PROZAG92  
PROTALI93 (revogado)  
PROTAM 

1988 DL nº 176-A/88 
Disciplina Jurídica dos 
PROTS 

2ª Época 

1998 Lei nº 48/98 
Lei de Bases do 
Ordenamento do 
Território e Urbanismo 

PROTAML02 
PROZEA02 (revogado) 
PROZOM02 (revogado) 
 
 1999 DL nº 380/99 

Regime Jurídico dos 
Instrumentos de 
Gestão Territorial 

3ª Época 

2005 
PROT 2006. 
GabSEOTC (2005)  

Orientações gerais 
para a elaboração dos 
PROT 

PROTAL07 
PROTOVT09 
PROTA10 
Aprovados 

PROTN09 
PROTC10 
PROTAML10  
Sujeitos a 
aprovação  2007 Lei nº 58/2007  Aprova o PNPOT 

O documento PROT 2006 determina os princípios que deverão reger a elaboração dos 

PROT. É de ressaltar o princípio da objectividade das orientações e o princípio da eficácia e eficiência 

de resultados. De facto, os PROT, no formato em que se encontravam (orientações genéricas), não 

permitiam uma aplicação directa nos PDM, tornando-se quase irrelevantes para a realização destes, 

algo que não está de acordo com o espírito da LBOTU98 que prevê uma articulação entre os três 

âmbitos territoriais. Desta forma, o documento PROT 2006 vem melhorar uma lacuna que tinha 

tendência a permanecer.  

A procura de coerência entre os PROT passou também pela criação de uma estrutura 

indicativa de apresentação do PROT e que contem referências ao tipo de informação que deve estar 

presente em cada capítulo. O documento conclui com orientações sobre o procedimento de 

elaboração dos PROT.  

Quanto à área de intervenção dos PROT, esta passa a corresponder às áreas de intervenção 

das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). As CCDR resultaram da 

fusão entre as antigas CCR e as Direcções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

em 2003. As áreas de intervenção das CCDR equivalem às regiões definidas pelas NUTS II
1
.  

                                                
1 Devido à inexistência das regiões administrativas previstas na Constituição Portuguesa de 1976, a delimitação 

regional vulgarmente utilizada para os diversos sectores regionais do governo corresponde à definida nas 

NUTSII: Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas, de nível II. O Regulamento (CE) Nº. 1059/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 2003 estabelece a Nomenclatura das Unidades Territoriais 

Estatísticas, ―de modo a permitir a recolha, organização e difusão de estatísticas regionais harmonizadas na 

Comunidade‖, a qual ―subdivide o território económico dos Estados-Membros, tal como definido na Decisão 

91/450//CEE em unidades territoriais e atribui a cada unidade territorial uma designação e um código 

específicos‖. As NUTS encontram-se hierarquizadas em três níveis: NUTS I, NUTS II, NUTS III. 
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Assim, fica estabelecido que deverá existir um PROT para cada região do País: Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve (Figura 1.). No entanto, considera-se possível a 

subdivisão da região em unidades de planeamento (espaços sub-regionais), desde que estas não 

comprometam a perspectiva regional.  

     

  

Figura 1. Área de incidência dos anteriores PROT                                                                              

(GabSEOTC, 2005) e dos novos PROT (CCDRA, 2006) 

 

Na Região Norte está ainda em vigor o PROZED90. O documento PROT 2006 menciona que 

o PROZED90 poderá ser revogado, devido a ser anterior à legislação actual e entretanto já ter sido 

transposto para instrumentos de ordem inferior. O novo PROTN09 englobou os objectivos e 

estratégias delineados no PROT de Trás-os-Montes e Alto Douro (PROT-TMAD), que estava então 

em fase de elaboração (GabSEOTC, 2005).   

 O PROT da Região Centro (PROTC10) procurou integrar a estratégia do PROT do Centro 

Litoral (PROTCL) que, tendo sido elaborado, não chegou à fase de aprovação (GabSEOTC, 2005). 

Na Região Centro encontra-se ainda em vigor o PROZAG92.  

 Quanto à Região Lisboa e Vale do Tejo, tendo em conta que nesta já estava em vigor o 

PROTAML02 considerou-se a existência de dois PROT: o PROTAML10 (revisão do PROTAML02) e 

o novo PROT Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT09). 

 Na Região do Alentejo existiam três PROT aprovados - PROTALI93, PROZEA02 e 

PROZOM02 - entretanto revogados pelo novo PROT Alentejo (PROTA10), o qual integrou os 

anteriores.  

 O PROT do Algarve constituía o único PROT que correspondia de facto à área da NUTII, pelo 

que se procedeu a uma revisão do PROTAL91, tendo este sido aprovado em 2007 (PROTAL07). 
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2. A Estrutura Ecológica nos PROT 

A ideia de que os recursos naturais são inesgotáveis, apesar de já cientificamente refutada, 

mantém-se subjacente a muitas decisões político-económicas. Esta noção tem a sua raiz histórica 

nos avanços tecnológicos resultantes da revolução industrial, que incutiram no homem modernista 

uma sensação de controlo sobre a Natureza. Se por um lado, herdámos do modernismo a noção de 

aptidão ecológica (Método de MacHarg), que adveio de novos conhecimentos científicos, por outro, 

herdámos uma visão sectorial do planeamento resultante da Carta de Atenas (Magalhães et al, 2007) 

e perdemos a capacidade de inter-relacionar os vários sectores do conhecimento. 

Com o desenvolvimento dos princípios da ecologia (disciplina introduzida no século XIX por 

Darwin e, posteriormente desenvolvida por Humboldt), a consciência de que as nossas acções 

podem interferir no equilíbrio da natureza, acarreta a noção de que a ―casa‖ onde habitamos não está 

ao nosso total dispor. Desta consciencialização surgiu o conceito de Sustentabilidade, conforme o 

Relatório Bruntland, no qual o desenvolvimento sustentável consiste em desenvolver as 

necessidades do presente sem comprometer as populações futuras de satisfazerem as suas 

(Domingos, 1998).  

O conceito de desenvolvimento sustentável começou a assumir um papel importante na política 

do ordenamento do território, quando se tornou assunto de discussão a nível internacional pela 

Conferência do Rio (Cimeira da Terra), em 1992. Diversas directivas europeias, como o Livro Verde 

do Ambiente Urbano (1990), Cidades Europeias Sustentáveis (1996) e a Agenda XXI, vieram reforçar 

o conceito de desenvolvimento sustentável na política europeia, numa tentativa de alterar o modo de 

pensar e agir no território.  

Segundo o Prof. Delgado Domingos, o relatório Brundtland conseguiu ―iludir algumas 

contradições entre crescimento económico e a destruição da sua base de suporte, o Ambiente‖ 

(Domingos, 1998, p.1). Relativamente ao conceito de desenvolvimento sustentável, o autor refere que 

este tem sido utilizado de forma a promover o desenvolvimento económico. O problema está em que 

a forma de avaliar o desenvolvimento de uma sociedade continua a ser através do crescimento 

económico medido pelo PIB (Produto Interno Bruto), o qual ignora as perdas de recursos naturais não 

renováveis (Domingos, 1998). 

Muitas vezes o conceito de desenvolvimento sustentável tem vindo a ser vertido para a política de 

ordenamento do território, traduzido numa mera assumpção da palavra Ambiente relacionada com a 

necessidade de correcção de erros ambientais e não numa visão preventiva, de conservação do 

sistema ecológico. Segundo o Prof. Ribeiro Telles, o Ambiente tem-se tornado uma posição de 

defesa, face aos diversos problemas trazidos pela civilização industrial. Cita-se a sua afirmação, a 

qual será importante reter: ―o ambiente não se defende, o ambiente constrói-se dia-a-dia‖ (Telles, 

1994a). De facto a política de ambiente não se pode resumir a resolver um ou outro problema 

ambiental, nem a cobrir o país com uma ―rede‖ de reservas naturais como forma de compensação de 

outras perdas ecológicas que se vão cometendo (Telles, 2003).  

A defesa da diversidade na Paisagem é uma questão fulcral, quando se trata do desenvolvimento 

sustentável. Em nome de um crescimento económico, a civilização industrial simplificou a paisagem e 
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reduziu o seu fundo de fertilidade (à existência e à qualidade do solo vivo e ao uso adequado da 

água), que constitui a maior riqueza de uma região (Telles, 1994a).  

Porém, o sistema de Ordenamento do Território em Portugal esteve desde sempre marcado por 

uma visão sectorial e redutora do território. A comprovar esta afirmação está a diferenciação entre 

Espaços Naturais, Florestais e Agrícolas que surge na LBOTU98, a qual não permite uma visão 

integrada do território.   

Esta acepção pode ser desconstruída através do conceito de Paisagem Global defendido pelo 

Prof. Arq. Paisagista Ribeiro Telles (1994), em que ―o espaço Rural e o espaço Urbano devem-se 

interligar de tal maneira que, sem que percam as suas características próprias e funcionamento 

autónomo, não deixem de servir os interesses comuns da sociedade, quer digam respeito ao 

mundo rural, quer à vida urbana (…).  

Para isso há que estabelecer o continuum 

naturale no espaço urbano e no rural, como 

elo entre as respectivas paisagens, permitindo 

a aproximação dos dois modos de vida e das 

pessoas. A paisagem global do futuro não 

poderá deixar de estar sujeita a princípios 

impostos pela sua essência biológica, pelo que 

a localização das actividades, nomeadamente 

da expansão urbana, tem que estar sujeita à 

aptidão do território e à paisagem existente‖ 

(Telles, 1994 in Magalhães, 2001) 

 

Figura 2. Imagem representativa do conceito de 

Paisagem Global (Telles et al, 1997) 

Este conceito, não só permite ter uma visão integrada do território, necessária ao 

desenvolvimento sustentável, como também vem reafirmar a importância da Estrutura Ecológica 

na construção da paisagem global do futuro, que deverá seguir critérios de aptidão do território. 

Magalhães define o conceito de aptidão ecológica como a ―potencialidade do território 

relativamente à implantação das actividades humanas, numa perspectiva de sustentabilidade 

ecológica‖ (Magalhães, 1996/97). Como já referido, este conceito foi introduzido na legislação com a 

reformulação da figura do PROT (DL. nº. 176-A/88).  

2.1 Enquadramento Conceptual. Do ―Conceito Biológico‖ ao ―Conceito Ecológico‖ 

Segundo o Prof. Arq. Paisagista Caldeira Cabral, o conceito de Estrutura Ecológica terá tido a sua 

origem no princípio de Homeostasis de Walter Cannon, em 1929 (Cabral, 1980 in Magalhães et al, 

2007). O princípio de Homeostasis (homeo = igual; stasis = estado) explica a capacidade de auto-

regulação que os sistemas biológicos possuem, de forma a resistir à alteração (Odum, 1971). Deste 

princípio resulta a interpretação da paisagem como um organismo vivo, no qual existem fluxos de 

matéria e energia constantes que tendem para um equilíbrio. Este não significa um equilíbrio estático, 

mas sim um equilíbrio dinâmico, designado por equilíbrio homeostático. Porém, este equilíbrio só 

ocorre dentro de determinados limites. Excedido o limite de resiliência (capacidade de recuperação 

do sistema após uma alteração introduzida), o sistema não volta a recuperar o seu funcionamento 

natural. 
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Daqui se conclui que, para assegurar o equilíbrio da paisagem, torna-se necessário garantir a 

continuidade dos processos dinâmicos que a constituem. Assim, a partir do princípio de Homeostasis 

aplicado à Paisagem, surge o conceito de continuum naturale. Inicialmente este conceito foi aplicado 

no planeamento urbano sob a forma de corredores verdes ou corredores ecológicos, com vista à 

conservação biológica (Magalhães et al, 2007). Este conceito aparece designado na Lei de Bases do 

Ambiente (Lei nº. 11/87, artigo 5º 2-c) como um ―Sistema contínuo de ocorrências naturais que 

constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o 

equilíbrio e estabilidade do território‖. Esta designação considera apenas a conservação dos 

elementos de natureza biológica, esquecendo os elementos de natureza física que constituem o 

suporte do subsistema biótico, o qual a noção de Estrutura Ecológica vem acrescentar (Magalhães et 

al, 2007). A primeira designação tem por base aquilo que poderemos denominar por ―Conceito 

Biológico‖, o qual visa apenas a conservação do subsistema biótico, enquanto a noção de Estrutura 

Ecológica segue o que poderemos designar por ―Conceito Ecológico‖, o qual considera a relação 

entre o subsistema biótico e o subsistema físico.  

 Magalhães define Estrutura Ecológica como sendo a ―estrutura espacial da paisagem, 

constituída pelas componentes terrestres dos ecossistemas que são indispensáveis ao seu 

funcionamento‖ (Magalhães et al, 2007, p.32). A sua delimitação tem por objectivo a reunião de todos 

os espaços essenciais à conservação dos recursos naturais, sob uma perspectiva holística da 

ecologia, em que estes estão interligados entre si através de processos dinâmicos da Paisagem.  

A Estrutura Ecológica representa assim o subconjunto natural da paisagem, constituído, tanto 

pelos elementos de natureza física (litológicos, geomorfológicos, hídricos e atmosféricos) como por os 

de natureza biológica (solo vivo, a vegetação natural e semi-natural e os principais habitats 

necessários à conservação da fauna). 

Desta forma, ―a Estrutura Ecológica deve formalizar-se num sistema contínuo que permita o 

funcionamento e desenvolvimento dos ecossistemas naturais e dos agrossistemas, garantindo a 

diversidade e regeneração natural do potencial genético (biodiversidade), a conservação e circulação 

natural da água, a conservação do solo vivo, a regulação das brisas locais e do conforto bio-climático, 

a protecção da vegetação natural e semi-natural, em suma a estabilidade ecológica do território, 

aquilo que genericamente se designa por ―presença da natureza‖ (Cabral, 1980 in Magalhães et al, 

2007, p.33). 

2.2 Enquadramento Legislativo da Estrutura Ecológica 

Na década de 70, o Prof. Ribeiro Telles, então Secretário de Estado do Ambiente, introduziu a 

componente ecológica no ordenamento do território. Graças às suas propostas, é criado o DL nº. 357/ 

75, de 8 de Julho, que evita a destruição sistemática do ―relevo natural, do solo arável e do 

revestimento vegetal‖. É também legislada a publicidade na paisagem e substituída a Lei nº 9/70 pelo 

DL nº. 613/76, que regulamenta, para além das Áreas Protegidas e de Áreas Ecológicas e Florestais 

Especiais, os Sítios e Lugares de Interesse Cultural (Raichande, 2000). 

Mais tarde, na década de 80, surge o DL nº 451/82, que cria a Reserva Agrícola Nacional (RAN), 

e no ano seguinte, o DL nº 321/83, de 5 de Julho, que institui a Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Estas, em conjunto com o Domínio Público Hídrico (DL nº. 468/71, de 5 de Novembro), constituem as 
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Restrições de Utilidade Pública que abriram caminho à introdução da Estrutura Ecológica na 

legislação (Magalhães et al, 2007). 

A RAN, como o próprio nome indica é constituída pelos solos de maior aptidão agrícola, proibindo 

todas as acções que comprometam as suas potencialidades, excepto as previstas nos PDM e PU 

aprovados. O DL nº. 451/82, entretanto revogado, previa a sua delimitação em qualquer Instrumento 

de Gestão Territorial (IGT) (Raichande, 2000). Actualmente o DL nº. 73/2009, de 31 de Março, que 

aprova o regime transitório da RAN, determina que ―a delimitação da RAN ocorre no âmbito da 

elaboração, alteração ou revisão de plano municipal ou especial de ordenamento do território‖ (artigo 

13º - 1).  

As críticas que têm surgido quanto à aplicação desta legislação residem na delimitação dos solos 

de acordo com uma Classificação de Capacidade de Uso do Solo, a qual tem por base as 

necessidades e limitações das culturas ―usuais‖. Aquando da delimitação inicial destes solos, o país 

tinha como principal objectivo aumentar a cultura do trigo, pelo que esta limitação condiciona os solos 

da RAN a um certo tipo de agricultura, dominada pelas culturas arvenses de sequeiro. O regime 

define que as áreas da RAN devem ser afectas à actividade agrícola. Porém o solo deveria ser 

considerado como um recurso em si próprio e ser preservado pelas suas potencialidades, mesmo 

que não possa ter o preferível uso agrícola ou outros tipos de uso biológico (Cortez, 2007). 

O DL nº 73/2009 parte de uma noção mais abrangente, admitindo que o solo tem uma 

multiplicidade de funções para além da agrícola, tais como: regular o ciclo da água, constituir um 

suporte de biodiversidade, ter um papel na redução das emissões de carbono, e na produção de 

energia (biocombustíveis), considerando assim o solo como um ―recurso escasso e indispensável à 

sustentabilidade dos nossos ecossistemas” (DL nº 73/2009). No entanto, esta noção acaba por não 

se reflectir numa alteração profunda do carácter da RAN, já que esta continua a ter por base o 

conceito de aptidão agrícola e a sua delimitação continua a ser feita com base numa classificação de 

capacidade de uso do solo.  

Segundo o artigo 10º do DL nº 73/2009 não são delimitados pela RAN os solos que ―integrem o 

perímetro urbano identificado em plano municipal de ordenamento do território como solo urbanizado, 

solos cuja urbanização seja possível programar ou solo afecto a estrutura ecológica‖. Exclui-se assim, 

a preservação do recurso solo nas áreas urbanas e na sua periferia (áreas de possível expansão do 

solo urbano existente), o que compromete a sustentabilidade futura destas áreas. Para além disso, no 

artigo 20º as áreas de RAN são consideradas áreas non aedificandi. No entanto a RAN prevê a 

possibilidade de reclassificação de áreas integradas na RAN como solo urbano, tais como, situações 

fundamentadas no interesse público, em que se justifique a não existência de outras áreas possíveis 

de expansão. Este tipo de permissões demonstra que ainda existe um longo caminho a percorrer no 

sentido de se garantir a salvaguarda do recurso solo. 

A REN surgiu em 1983, com o objectivo de contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do 

território. Após anos de alterações do seu regime, fundamentadas no carácter demasiado rígido, a 

última alteração deu-se com o DL nº. 166/2008, de 22 de Agosto, que institui o Novo Regime Jurídico 

da REN.  
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Os objectivos da REN passam por ―proteger os recursos naturais água e solo e salvaguardar 

sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre que asseguram 

bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades humanas; prevenir e 

reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de 

cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa de vertentes, contribuindo para a 

adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a 

segurança de pessoas e bens‖ (DL nº. 166/2008, artigo 2º - 3). 

Assim, a REN integra áreas de protecção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do 

ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais, segundo as diferentes tipologias 

descritas no capítulo II, artigo 4º do referido DL. 

A REN é delimitada a dois níveis: Estratégico - relativo ao âmbito nacional e regional; e Operativo 

- relativo ao âmbito municipal. A delimitação em carta de âmbito municipal deve ter por base as 

orientações estratégicas de âmbito nacional e regional. 

As orientações estratégicas de âmbito nacional são definidas em coerência com o modelo 

territorial do PNPOT, e as de âmbito regional, em coerência com as Estruturas Regionais de 

Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) dos PROT. Ambas compreendem as directrizes e os 

critérios para a delimitação das áreas da REN a nível municipal e são acompanhadas de um 

esquema nacional de referência, que inclui a identificação gráfica das principais componentes. 

O artigo 9º estipula a obrigatoriedade da delimitação da REN a nível municipal. Porém, 

considera a possibilidade de exclusão de áreas ―com edificações legalmente licenciadas ou 

autorizadas, bem como das destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, actividades económicas, equipamentos e infra-estruturas‖. O mesmo artigo define que 

estas áreas de REN deverão fazer parte das Estruturas Ecológicas Municipais. 

Após sucessivas alterações ao regime da REN, têm sido dados passos atrás no seu carácter non 

aedificandi - inicialmente definido para uma salvaguarda e melhor gestão dos recursos naturais - ao 

instituir um regime de exclusão de áreas ao dispor da constante alteração das necessidades 

socioeconómicas do país. 

A Lei de Bases do Ambiente (LBA87), Lei nº 11/87 de 7 de Abril, constitui um instrumento 

fundamental na articulação entre o ordenamento do território e o ambiente. A LBA87 regula os usos 

nas componentes ambientais naturais (art. 6º) - o ar, a luz, a água, o solo vivo e o sub-solo, a flora e a 

fauna - e também na Paisagem.  

O Capítulo IV da LBA87 define como instrumentos da política do ambiente: a) A estratégia 

nacional de conservação da Natureza integrada na estratégia europeia e mundial; b) O plano 

nacional; c) O ordenamento integrado do território a nível regional e municipal, incluindo a 

classificação e criação de áreas, sítios ou paisagens protegidas sujeitos a estatutos especiais de 

conservação; d) A reserva agrícola nacional e a reserva ecológica nacional; e) Os planos regionais de 

ordenamento do território, os planos directores municipais e outros instrumentos de intervenção 

urbanística; k) A regulamentação selectiva e quantificada do uso do solo e dos restantes recursos 

naturais; r) A fixação de taxas a aplicar pela utilização de recursos naturais e componentes 

ambientais, bem como pela rejeição de efluentes. 
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Através da LBA87 os PROT são considerados como instrumentos da política do ambiente e é 

também referida a importância do ordenamento integrado do território a nível regional e municipal, o 

qual viria a ser mais tarde consagrado através do RJIGT.  

A importância da delimitação da Estrutura Ecológica nos instrumentos de gestão territorial é 

finalmente reconhecida no RJIGT (DL nº 380/99, de 22 de Setembro), ao aparecer pela primeira vez 

sob esta designação, no artigo 10º: ―Os Instrumentos de Gestão Territorial identificam d) a Estrutura 

Ecológica‖. A Estrutura Ecológica é entendida no artigo 14º como a ―reunião das áreas, valores e 

sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, 

designadamente as áreas de reserva ecológica‖ (DL nº 380/99). 

Considerando a sexta alteração ao RJIGT (DL nº 46/2009 de 20 de Fevereiro), no artigo 53º, 

relativamente ao conteúdo material de âmbito regional, o RJIGT determina que os PROT devem 

conter: ―d) A política regional em matéria ambiental, incluindo a delimitação da Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental, bem como a recepção, ao nível regional, das políticas e das 

medidas estabelecidas nos planos especiais de ordenamento do território. No mesmo artigo o 

decreto-lei define que, nos PROT, deverão estar presentes as ―e) Directrizes relativas aos regimes 

territoriais definidos ao abrigo de lei especial, designadamente áreas de reserva agrícola, domínio 

hídrico, reserva ecológica e zonas de risco‖.  

O facto de, no mesmo DL, a Estrutura Ecológica surgir sob diferentes designações, como é o 

caso da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA), vem demonstrar que o 

conceito de Estrutura Ecológica não está ainda bem assimilado na legislação. Por outro lado, 

constata-se que, ainda que o artigo 14º do DL 380/99 refira que a Estrutura Ecológica deve integrar 

―as áreas, valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços 

rurais e urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica‖, não estão explicitadas quais as 

componentes a constituir a Estrutura Ecológica para todos os IGT. Relativamente ao facto de a 

Estrutura Ecológica dever integrar ―as áreas de reserva ecológica‖, a nível regional, o RJIGT define 

apenas que os PROT deverão definir as directrizes relativas aos regimes da RAN, DPH, REN e zonas 

de risco (artigo 53º - e) do DL 380/99).  

O RJIGT determina a integração da Estrutura Ecológica em qualquer IGT. Uma vez que existem 

três âmbitos de gestão territorial, esta deve ser delimitada nos respectivos níveis Nacional, Regional e 

Municipal. Todavia, já se verificou que a Estrutura Ecológica surge nos IGT sob diversas 

designações, pelo que esta não tem o mesmo conteúdo nas diferentes escalas de planeamento. A 

criação de uma Estrutura Ecológica Nacional, que reunisse os objectivos da REN, RAN, DPH e Rede 

Natura, e que dependesse apenas do MAOT (Magalhães, 2001), seria um ponto de partida para a 

definição das Estruturas Ecológicas Regionais, que por sua vez se traduziriam na Estrutura Ecológica 

Municipal. Desta forma a Estrutura Ecológica seria uma só entidade, garantindo a coerência entre as 

diferentes escalas de planeamento. A Estrutura Ecológica Regional teria assim um papel fundamental 

na articulação entre o nível nacional e o municipal.  

Os níveis nacional e regional dos instrumentos de gestão territorial são fundamentais para a 

coordenação das diversas políticas sectoriais e para a visão do território como um todo, contrariando 

assim as assimetrias regionais. A inexistência de uma figura intermédia, de nível regional, durante 
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muitos anos, permitiu que se criassem os PDM sem quaisquer articulações de estratégias a nível 

regional. O artigo 97º do RJGIT (DL nº 46/2009) vem determinar a alteração dos PMOT que sejam 

incompatíveis com a ERPVA delimitada em PROT posteriormente aprovado: ―1 — A alteração por 

adaptação dos instrumentos de gestão territorial decorre: c) Da incompatibilidade com a estrutura 

regional do sistema urbano, das redes, das infra-estruturas e dos equipamentos de interesse regional 

e com a delimitação da estrutura regional de protecção e valorização ambiental definidas em plano 

regional de ordenamento do território posteriormente aprovado, no caso dos planos municipais de 

ordenamento do território‖. Tomando o facto de os PROT só serem vinculativos às entidades públicas 

e de os PMOT serem vinculativos às entidades privadas, então este artigo torna fulcral a forma como 

a ERPVA é elaborada nos novos PROT, pois esta irá condicionar a revisão dos PMOT, tendo sido a 

maioria aprovados antes dos PROT e estando muitos em processo de revisão.  

A relação entre a Estrutura Ecológica com as diversas figuras jurídicas de protecção não se 

encontra bem definida, o que torna difícil a sua aplicação nos planos. Magalhães (2001) refere que a 

dificuldade de integração das diversas figuras jurídicas de protecção (RAN, REN e DPH) advém da 

sua competência de delimitação e gestão se dispersarem por vários organismos. Mais recentemente, 

o DL nº 142/2008 de 24 de Julho, vem englobar a REN, RAN, DPH e as áreas classificadas, numa só 

Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), prevista na Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB), adoptada pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 152/2001, de 11 de Outubro. O DL nº 142/2008 considera a RFCN, como uma infra-

estrutura básica de conservação da natureza, tendo como principais objectivos ―garantir a 

conservação dos valores naturais e promover a sua valorização e uso sustentável e promover a 

conservação da natureza e da biodiversidade como dimensão fundamental do desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente pela integração da política de conservação da natureza e da 

biodiversidade na política de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais‖. Segundo 

o artigo 2º do referido DL, a RFCN é aplicável ao âmbito nacional. 

Tendo em conta que a delimitação da RFCN é feita através de ―corredores ecológicos cuja função 

primordial é estabelecer ou salvaguardar a ligação e os fluxos génicos entre as diferentes áreas 

nucleares de conservação‖ (RCM nº 152/2001, capítulo II – 14), de certa forma pode-se afirmar que a 

RFCN ainda tem por base o Conceito Biológico. Assim, a RFCN estrutura-se em: 1. Corredores 

ecológicos, constituídos pela REN, a RAN e o DPH e 2. Áreas nucleares, as quais englobam o 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). O SNAC compreende: a) Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; b) Rede Natura 2000
2
 e c) outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais.  

Não obstante a sua importância na conservação da natureza e biodiversidade e na integração 

das diversas figuras jurídicas de protecção, a RFCN ainda segue o Conceito Biológico e vem 

introduzir uma outra designação para representar a figura da Estrutura Ecológica. Por esta razão se 

considera necessário o esclarecimento dos papéis definidos pelas várias figuras responsáveis pela 

                                                
2 A Rede Natura 2000 inclui as Zonas de Protecção Especial (ZPE) e as Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC). As ZPE garantem a conservação de espécies de aves, e seus habitats. As ZEC 

destinam-se à conservação dos habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna 

selvagens, considerados ameaçados. 
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sustentabilidade do território e o esclarecimento da sua inter-relação a nível da estratégia de 

desenvolvimento regional.  

2.3 Composição da Estrutura Ecológica (Perspectiva do Sistema-Paisagem)  

O presente trabalho adopta o método de delimitação da Estrutura Ecológica apresentado pela 

metodologia ―Sistema - Paisagem‖ (Magalhães et al, 2007). Esta metodologia parte dos conceitos de 

Contínuo Natural e Aptidão Ecológica e acrescenta outros como o de Pensamento Sistémico e o de 

Complexidade. O Sistema-Paisagem é constituído por vários subsistemas que correspondem às três 

grandes componentes da Paisagem: ecologia, cultura e semiótica. A Paisagem é assim encarada 

como um sistema de sistemas.  

O subsistema que garante a componente ecológica é representado pela Estrutura Ecológica, ao 

passo que a componente cultural é assegurada pela Estrutura Cultural. A Estrutura Ecológica é assim 

constituída por materiais naturais (vivos ou inertes), que asseguram o funcionamento dos 

ecossistemas. A Estrutura Cultural, por outro lado, é resultante das intervenções do Homem e 

engloba os sistemas construídos, tanto por materiais inertes (as vias e a edificação), como por 

materiais vivos (a Estrutura Ecológica Urbana ou a Estrutura Ecológica Rural, que neste caso 

pertencem simultaneamente aos dois subsistemas).  

Estas duas estruturas não devem ser encaradas como o negativo uma da outra, já que o conjunto 

das duas não esgotam o Sistema-Paisagem e ambas se influenciam mutuamente. A abordagem 

sistémica permite ter uma visão integrada da paisagem ao relacionar as duas estruturas por 

sobreposição. A metodologia da Sobreposição, parte do conceito de Complexidade de Edgar Morin, 

segundo o qual esta resulta da integração da noção de sistema aberto que permite a entrada de nova 

informação e complexificação do sistema. Desta sobreposição de sistemas resulta que a paisagem 

será constituída por estruturas (definidas através de áreas e linhas), pelos nós resultantes do 

cruzamento das estruturas e pelas áreas complementares às estruturas e que têm menor significado 

ecológico (Magalhães et al, 2007). 

A Estrutura Ecológica e a Estrutura Cultural constituem assim dois subsistemas da Paisagem que 

representam o que deve ser assegurado como fundamental para o seu bom funcionamento, enquanto 

as Áreas Complementares representam o que pode ser encarado por um planeamento mais flexível 

relativamente aos usos da paisagem. Esta possibilidade de introduzir alguma flexibilidade no 

planeamento deve-se à capacidade das áreas complementares suportarem múltiplos usos, o que 

contraria os modelos de planeamento modernistas baseados no ―uso dominante‖, que partem de uma 

visão de paisagem estática. As figuras de ordenamento do território deveriam possuir esta referida 

flexibilidade que permitisse a adaptação ao carácter dinâmico da paisagem, não descurando a 

salvaguarda das suas componentes fundamentais (Magalhães, 2001). 

Segundo a metodologia ―Sistema-Paisagem‖, constituem as componentes da Estrutura Ecológica 

Fundamental: 1. o sistema húmido (linhas de água e zonas contíguas); 2. os solos de elevado valor 

ecológico; 3. as áreas declivosas; 4. as áreas de máxima infiltração e 5. a vegetação natural e semi-

natural (Magalhães et al, 2007).  

1. Sistema Húmido: O sistema húmido corresponde a uma das situações ecológicas da 

Morfologia do Terreno. Por Morfologia do Terreno entende-se ―a forma global do terreno, 
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caracterizada pelas principais estruturas físicas que constituem um importante indicador do 

comportamento dos processos ecológicos.‖ (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). A morfologia 

do terreno, nas suas três situações ecológicas - sistemas secos, vertentes e sistemas húmidos - 

condiciona a distribuição do solo, da água, dos microclimas e da vegetação. A interpretação das três 

situações ecológicas possibilita a análise do funcionamento ecológico de uma paisagem, tornando-se 

um elemento essencial durante o processo projectual. Cada situação ecológica apresenta 

determinadas aptidões às actividades a implantar.  

O Sistema Húmido é constituído pelas áreas mais ou menos aplanadas onde se acumulam a 

água e o ar frio. Este inclui as linhas de água, as zonas contíguas (leitos de cheia e valeiros) e as 

bacias de recepção. As zonas contíguas às margens das linhas de água são zonas mais ou menos 

planas. Caso se situem a jusante, denominam-se por leitos de cheia devido a serem áreas mais 

largas, onde os níveis de humidade são maiores e o nível freático está mais próximo da superfície, 

contribuindo assim para o aumento do risco de cheia. Quando localizada a montante da bacia 

hidrográfica esta situação ecológica designa-se por valeiro e o nível de humidade aí existente 

depende das escorrências das vertentes. O declive é um factor determinante na delimitação das 

zonas adjacentes. Porém este depende do declive médio da Unidade de Paisagem em questão 

(Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). 

Para além do elevado grau de humidade, estas zonas caracterizam-se pela presença de 

aluviossolos ou coluviossolos, resultantes da acumulação de materiais transportados pelas águas. 

São solos com elevada capacidade de produção de biomassa e a sua permeabilidade, depende do 

teor de argila. O microclima nos sistemas húmidos é de carácter continental, pois apresenta grandes 

amplitudes térmicas diurnas, devido à acumulação de ar frio durante a noite. Assim, devido à 

presença de aluviossolos, elevado grau humidade e microclima continental, o sistema húmido 

constitui uma situação ecológica apta à produção de biomassa e desfavorável à implantação de 

edificação, agravada pelo risco de cheias (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). 

2. Solos de Elevado Valor Ecológico: O Solo corresponde à ―camada delgada de material não 

consolidado que cobre a superfície da crosta terrestre, a qual é composta, em diversas proporções, 

por ‗matéria mineral‘ e ‗matéria orgânica‘, que se encontram mais ou menos ligadas formando 

conjuntos de partículas que designados por ‗aglomerados‘, mas deixando também espaços vazios 

(poros) que são preenchidos por água e ar, constituindo aquilo a que se chama a ‗estrutura‘ do solo.‖ 

(Cortez, 2007, p. 54) O solo constitui assim um sistema vivo e dinâmico que desempenha funções 

importantes ao nível de: regulação dos ciclos biogeoquímicos e hidrológico; filtragem, depuração e 

armazenamento da água; funções de suporte físico e químico da vida; tamponamento face a 

situações de poluição ambiental. O recurso solo tem sido sujeito a diversos processos de degradação 

– erosão, poluição, compactação, salinização, acidificação, contaminação por metais pesados. Tendo 

em conta o facto de ser um recurso natural não renovável, com uma lenta taxa de formação, o solo 

deve ser preservado pela política de ordenamento do território. A sua classificação deverá ter em 

conta as propriedades intrínsecas do solo, e não as classes de uso do solo dominante, como tem 

vindo a ser feito (Cortez, 2007). Procedendo-se à classificação do solo com base no seu valor 

ecológico considera-se, não só a aptidão à agricultura, como também as características intrínsecas 
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dos solos, tais como as condições de formação que permitem a ocorrência de ecossistemas 

especiais. 

3. Áreas Declivosas - Os declives são um factor a considerar no ordenamento do território pois 

estes condicionam: a escorrência das águas pluviais, a maior ou menor erosão do solo, a adaptação 

da vegetação e a implementação das actividades humanas no território. Referem-se algumas classes 

de declives definidas por Magalhães (2001): os declives até aos 3% podem ser considerados planos, 

ou até 5% no caso de o relevo ser bastante acentuado; até declives de 12% é possível edificar sem 

recorrer a terraceamento; a partir de declives de 12-25% tanto a edificação como a agricultura 

necessitam de terraceamento; os declives superiores a 25 % são áreas extremamente susceptíveis à 

erosão, pelo que é desaconselhável qualquer uso, a não ser por mata e por matos. 

4. Áreas de Máxima Infiltração – Sendo Portugal, um país de clima mediterrâneo, em que a 

precipitação ocorre naturalmente nos meses de Inverno e escasseia no Verão, desde sempre houve 

a necessidade de reter a infiltração das águas pluviais no Inverno, para utilização no Verão 

(Magalhães, 2007). Contudo, a expansão urbana e as más práticas agrícolas têm vindo a contribuir 

para a impermeabilização do solo, agravando as cheias no Inverno e as secas no Verão. Nas 

cidades, a impermeabilização do solo reflecte-se na menor disponibilidade de água no subsolo e 

menores teores de humidade na atmosfera, o que contribui para o aumento do efeito de ―ilha de 

calor‖ (Magalhães, 2001). 

Pena (2008) refere que ―as Áreas de Máxima Infiltração são importantes nas suas funções de 

manutenção da continuidade do ciclo hidrológico, diminuição do escoamento superficial 

desorganizado e dos respectivos processos erosivos, podendo contribuir para o aumento das 

reservas de água doce‖. É ao nível do ordenamento do território que se torna fulcral garantir a 

existência de áreas de máxima infiltração, o que só poderá ser feito através do estudo da 

permeabilidade do sub-solo e do solo.  

5. Vegetação: Magalhães (2001) afirma que ―o conhecimento da ecologia da vegetação, e 

particularmente da vegetação espontânea, é indispensável numa intervenção da paisagem, em 

termos integrados‖. De facto, ao intervir na paisagem sabemos que em situações de cabeços deverá 

ser proposta floresta ou mata e em situações de sistema húmido deverá ser proposta vegetação 

ripícola, como o choupo e o freixo. Ao nível da cidade a introdução da vegetação contribui para a 

melhoria do microclima urbano, pois regula a temperatura do ar, aumenta a humidade do ar e acelera 

as brisas de convecção (Magalhães, 2001), tornando-se assim um factor de qualidade de vida.  

A protecção da vegetação contribui também para a protecção do recurso água, solo e atmosfera 

(Arsénio, 2007 in Magalhães et al, 2007), já que a vegetação detém um papel essencial na regulação 

do ciclo hidrológico, evita a erosão dos solos em situações muito declivosas (dependendo do tipo de 

vegetação), contribui para o aumento de teor de matéria orgânica nos solos e regula os níveis de 

humidade e de temperatura da atmosfera. Pena (2008) refere o conjunto dos três estratos arbóreo, 

arbustivo e herbáceo como sendo a cobertura que melhor promoverá a máxima conservação do solo 

e da água. Mais especificamente, a mata mista de folhosas e cupressáceas, os matos ou os prados 

permanentes promoverão a infiltração das águas pluviais (Magalhães et al, 2007). 
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Assim, a Estrutura Ecológica, ao salvaguardar todos os recursos naturais, deveria constituir o 

ponto de partida para o planeamento regional. Esta deveria integrar os diversos regimes jurídicos de 

protecção (RAN, REN, DPH) e ser representada nas suas diferentes formas - Estrutura Ecológica 

Rural e Estrutura Ecológica Urbana - estabelecendo o contínuo natural entre áreas urbanas e áreas 

rurais, segundo o conceito de Paisagem Global.  

3. Os PROT  

Com a LBOTU98 estabeleceu-se a articulação entre os três âmbitos de gestão territorial. O 

PNPOT07 (Lei nº 58/2007) define o Enquadramento Estratégico Nacional dos PROT - PNPOT, 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), ENCNB e planos de estratégias 

sectoriais - e o Enquadramento Estratégico Regional – o quadro de referência regional que segue as 

orientações estabelecidas no PNPOT para cada região.  

O PNPOT07 propõe um modelo policêntrico subdivido em: principais aglomerações 

metropolitanas (Arco Metropolitano do Porto, o Sistema Metropolitano do Centro Litoral, o Arco 

Metropolitano de Lisboa e o Arco Metropolitano do Algarve) e sistemas urbanos sub-regionais 

constituídos pelas cidades de pequena e média dimensão. A nível do sistema de transportes o 

PNPOT07 cria uma rede de infra-estruturas de conectividade internacional, na qual se enquadram as 

propostas da rede ferroviária de alta velocidade e a construção do Novo Aeroporto Internacional de 

Lisboa. Para além disso são definidos eixos interiores e eixos transversais litoral-interior de forma a 

contrariar as assimetrias regionais e promover o desenvolvimento do interior do país. 

Os PROT devem traduzir o modelo territorial do PNPOT em cada região. A nível do sistema 

ambiental, a RFCN constitui o enquadramento nacional dos PROT. Desta forma os PROT seguem o 

esquema da RFCN, representado por áreas - Sistema Nacional de Áreas Classificadas - e por 

corredores ecológicos. 

3.1 Norte – PROTN09 

O PROT da Região Norte (PROTN09) foi mandado elaborar pela Resolução de Conselho de 

Ministros nº 29/2006, de 23 de Março e, tendo sido concluído em Julho de 2009, encontra-se 

actualmente sujeito à aprovação pelo Governo.  

A equipa de elaboração do PROTN09 foi constituída pelas instituições académicas da região 

(Universidade do Porto – UP, Universidade do Minho – UM, Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro - UTAD), por serviços desconcentrados da Administração (IGESPAR, Direcção Regional de 

Economia, INETI) e por técnicos da CCDR-Norte (CCDRN, 2009). A Estrutura Regional de Protecção 

e Valorização Ambiental ficou a cargo da Prof. Arquitecta Paisagista Teresa Andresen, da 

Universidade do Porto (CCDRN, 2008).  

A Região Norte apresenta um grande contraste entre um litoral denso, urbanizado e industrial 

e um interior despovoado, de matriz rural. Tendo em conta a diversidade da Região, o plano 

considera três espaços de características diferenciadas, nomeadamente a Área Metropolitana do 

Porto, a sub-região de Entre Douro e Minho e a sub-região de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

designadas por ―enfoques sub-regionais‖ (CCDRN, 2009).  
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O Modelo de Desenvolvimento Territorial enfrenta desafios ao desenvolvimento da Região, 

tais como: o modelo de urbanização difusa no litoral; os défices ambientais resultantes do modelo de 

industrialização; a sub-dotação e a dispersão de equipamentos colectivos; o desenvolvimento das 

cidades do interior limitadas pelas dinâmicas regressivas da população e a forte concorrência 

internacional a que está exposta a estrutura económica.  

Por outro lado, a Região oferece diversas potencialidades de desenvolvimento, como por 

exemplo, a forte orientação exportadora assente na produção de bens (industriais) e serviços 

transaccionáveis, a aglomeração metropolitana do Porto, a presença de importantes pólos de 

transporte internacionais (o Porto de Leixões e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro); o património 

cultural e paisagístico (exemplo do Alto Douro Vinhateiro, do Parque do Côa e áreas protegidas, 

como o Parque Nacional da Peneda-Gerês) e a importância dos recursos hídricos no contexto 

nacional (CCDRN, 2009). 

O Modelo de Desenvolvimento Territorial 

(Figura 3) considera como principal estratégia de 

desenvolvimento da região a melhoria contínua 

da produtividade regional e também a expansão 

das relações com o resto da Europa e com a 

AML, ao nível do desenvolvimento dos 

transportes (CCDRN, 2009). Este modelo resulta 

da articulação dos vários sistemas: sistema 

urbano, sistema de conectividades, sistema 

energético, sistema biofísico e sistema de 

recursos produtivos. 

 

Figura 3. Modelo de Desenvolvimento 
Territorial, PROTN09 (CCDR-N, 2009) 

O Sistema Urbano desenvolve-se num modelo policêntrico que se divide em aglomerações 

urbanas de diversos níveis: Aglomeração Metropolitana do Porto; Cidades de Equilíbrio Territorial 

(Braga, Vila Real e Bragança); Cidades Regionais e Conjuntos Regionais de Cidades; Centros 

Estruturantes Sub-Regionais e Centros Estruturantes Municipais (CCDRN, 2009). Ao nível do 

Sistema de Conectividades, o modelo prevê a criação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade com 

percurso Porto - Guarda - Valença, a criação da Plataforma Logística do Porto de Leixões, a melhoria 

das condições do aeroporto de Bragança, a expansão do metro no Porto e a possível criação da rede 

de metro em Braga (CCDRN, 2009). 

O Sistema de Recursos Produtivos engloba os sectores: base produtiva regional; recursos 

geológicos e hidrogeológicos; agricultura, floresta e desenvolvimento rural; estratégia de 

desenvolvimento do turismo. Quanto ao potencial agro-florestal, o modelo divide a região em quatro 

zonas: Interior - Produção extensiva; Litoral - Produção Intensiva; Sistemas de Montanha; Alto Douro 

Vinhateiro (CCDRN, 2009).  

A ERPVA prevê a criação de uma rede de parques naturais metropolitanos, que inclua áreas 

de maior interesse para a conservação da natureza e biodiversidade e as articule com outros 

corredores ecológicos da área metropolitana do Porto (CCDRN, 2008). Esta surge enquadrada no 

sistema biofísico e patrimonial, a par do sistema hídrico, da zona costeira, do património e dos riscos 
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naturais. A metodologia de elaboração da ERPVA (descrita no estudo sectorial relativo à ERPVA) 

partiu da delimitação das áreas classificadas na região: Rede Nacional de Áreas Protegidas (Figura 

4) e Rede Natura 2000 (Sítios Natura 2000 e ZPE‘s) (Figura 5), incluindo também a Lista do 

Património Mundial (Parque Arqueológico do Côa e Alto Douro Vinhateiro) (Quadro2) (CCDRN, 

2008).  

Quadro 2. Componentes da ERPVA PROTN09 

Componentes Descrição Bases 
cartográficas  

Á
re

a
s
 n

u
c
le

a
re

s
 

 Peneda-Gerês; Montesinho; Douro Internacional; 
Alvão; Albufeira do Azibo; Corno do Bico; Lagoa de 
Bertlandos e S. Pedro de Arcos; Litoral de Esposende 

Rede Nacional de 
Áreas Protegidas 

Sítios: Alvão/Marão; Corno do Bico; Douro 

Internacional; Litoral Norte Sítio Minas de Stº Adrião; 
Montesinho/Nogueira; Rio Lima Sítio Rio Paiva; Barrinha de 
Esmoriz; Morais; Peneda/Gerês; Rio Minho; Rios Sabor e 
Maçãs; Romeu; Serra de Montemuro; Serra de Arga; Samil; 
Serras da Freita e Arada; Valongo 
ZPE: Vale do Côa; Estuário Rios; Minho Coura; Douro 

Internacional e Vale do Águeda; Serra do Gerês; Rios Sabor 
e Maçãs; Montesinho/ Nogueira 

Rede Natura 2000                                   

Parque Arqueológico do Côa;                                    
Alto Douro Vinhateiro 

Lista do Património 
Mundial             

Á
re

a
s
 d

e
 c

o
n
ti
n
u

id
a
d
e

 Terras altas      
(cota mínima 
700m) 

Sistemas de montanha                                             
Principais cabeceiras de linhas de água e zonas 
estratégicas de reserva de água 

Declives  

+  

Altimetria 

 

Terras baixas 
(cota máxima 
< 50 m) 

Principais áreas aluvião/solos agrícolas, Territórios de 
baixa altitude e orla costeira 

Corredores 
ecológicos  

Rede hidrográfica principal  
Não identificada 

 

  

Figura 4.Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(CCDRN, 2008) 

Figura 5.Rede Natura 2000 (CCDRN, 2008) 
 

 

Numa segunda fase, analisaram-se e incluíram-se as componentes do relevo: declives 

(Figura 6) e hipsometria (Figura 7). Desta análise constatou-se que 3/4 do território corresponde a 

declives inferiores a 15%, 1/5 apresenta um declive entre 15 e 30% e 8% um declive superior a 30%. 

Os declives até 15% equivalem às zonas costeiras e zonas planálticas, separadas entre si pelo arco 
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montanhoso, constituído pelas Serras da Freita, de Montemuro, do Marão, do Alvão, do Gerês, da 

Peneda e do Soajo (CCDRN, 2008).  

   
Figura 6. ―O Relevo‖ (CCDRN, 

2008) 
Figura 7. ―Os territórios de 

baixa e alta altitude‖ (CCDRN, 
2008) 

Figura 8. ―O relevo nos 
territórios de baixa e alta 
altitude‖ (CCDRN, 2008) 

Em relação à análise da hipsometria verificou-se que os ―territórios de baixa altitude‖ 

equivalem à faixa costeira, onde se localizam a maior parte dos aluviões e terrenos agrícolas da 

região. Quanto aos territórios de alta altitude constatou-se que os que se situam acima dos 700m 

correspondem a zonas planálticas, com uma rede de linhas de água encaixadas, ocupados por matos 

e pastagens e algumas pontuações de núcleos florestais. Estas áreas abrangem a maior parte das 

cabeceiras das linhas de água (CCDRN, 2008). 

A ERPVA (Figura 9) foi assim delimitada em: Áreas Nucleares, constituídas pelas áreas 

classificadas; e Áreas de Continuidade, constituídas por territórios de baixa e de alta altitude, 

considerando os 50m como a cota máxima para os territórios de baixa altitude e os 700m como a 

cota mínima para os territórios de alta altitude.  

As Terras Altas asseguram a conservação de sistemas de montanha e principais cabeceiras 

de linhas de água e zonas estratégicas de reserva de água que incluem, no contexto da Aglomeração 

Metropolitana do Porto, o sistema de serras de altitudes entre os 200 e os 400m; as Terras Baixas 

asseguram a conservação das principais áreas aluvião/solos agrícolas, territórios de baixa altitude e 

orla costeira. Por último, faz parte constituinte da ERPVA os Corredores Ecológicos, que 

correspondem à rede hidrográfica principal (CCDRN, 2008). 

 

 
Figura 9. ERPVA do PROTN09 (CCDRN, 2009) 

O modo de tradução da ERPVA a nível dos planos municipais é explicado nas Normas 

Orientadoras. Segundo a directriz D21.02 (CCDRN, 2009), esta faz-se ―através da adaptação da 
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delimitação das suas componentes, à escala municipal, e do estabelecimento do adequado regime de 

protecção, que promova: 

a) A tradução territorial na Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN), designadamente 

através dos regimes de protecção e salvaguarda da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola 

Nacional e Domínio Hídrico; (…) 

f) A salvaguarda da funcionalidade da ERPVA e das componentes da RFCN na concepção da 

Estrutura Ecológica Municipal (EEM) (…)‖ (CCDRN, 2009, p. 173-174). 

 Da análise do exposto acima, verifica-se que a delimitação da REN, RAN e DPH se 

concretiza apenas a nível municipal. Estas figuras jurídicas de protecção não são delimitadas a nível 

regional, pelo que a salvaguarda das suas componentes não são asseguradas neste âmbito 

territorial.  

Relativamente à metodologia utilizada neste PROT, verifica-se que as únicas bases 

cartográficas utilizadas correspondem a: altimetria, rede hidrográfica principal e declives. Por esta 

razão, ficaram por delimitar componentes como: algumas zonas adjacentes das linhas de água, solos 

(para além dos aluviossolos), áreas de máxima infiltração e algumas áreas declivosas. Acresce ainda 

o facto da área de delimitação do Alto Douro ser insuficiente. 

 

3.2 Centro – PROTC10 

  A Resolução de Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de Março determinou a elaboração 

do PROT Centro, o qual se encontra actualmente em fase de aprovação.  

  A elaboração do PROTC10 contou com uma equipa técnica constituída por serviços da 

Administração e outros, Instituições de Ensino Superior, Instituições de Investigação Científica e 

Tecnológica e Instituições de Investigação e Desenvolvimento. Destas importa mencionar o Centro de 

Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto (CEAU/FAUP) responsável pela 

elaboração do Modelo de Desenvolvimento Territorial e o Instituto do Ambiente e Desenvolvimento 

(IDAD Ambiente) responsável pela delimitação da ERPVA (CCDRC, 2010). 

 À semelhança do que sucede no território nacional, a Região Centro caracteriza-se pela 

dicotomia entre os territórios do litoral e o interior. No litoral verifica-se um contraste entre uma 

paisagem ecologicamente sensível (areias do litoral, as rias de Aveiro e Baixo Vouga, do Baixo 

Mondego e Pinhal Litoral e as planícies aluviais), onde se verificam as maiores extensões de terrenos 

agrícolas, e um padrão de povoamento denso e difuso, que se estrutura em volta das principais 

aglomerações: Coimbra e Figueira da Foz, ao longo do corredor do IP1/A1 e do IC2 (CCDRC, 2010). 

 O interior caracteriza-se pela presença de serras e planaltos e por um crescente 

despovoamento, à excepção dos três aglomerados: Guarda, Covilhã/Fundão e Castelo Branco. Das 

serras da Cordilheira Central (Sicó, Lousã, Alvelos, Muradal, Gardunha, Açor e Estrela) partem os 

principais rios da região (Mondego e Zêzere), ao passo que das serras do Montemuro, Leomil e Lapa, 

as águas correm para os rios Douro e Vouga. A serra da Malcata separa a bacia do Côa (que corre 

para o Douro), do Ponsul que corre para o Tejo (CCDRC, 2010). Relativamente à floresta, predomina 

o pinhal com forte carácter de exploração económica, sendo também uma causa do elevado risco de 

incêndio da região. No sector agrícola, predomina a agricultura intensa na Beira Litoral (planície 



A Estrutura Ecológica Regional e os Planos Regionais de Ordenamento do Território 
Caso de Estudo - Área Metropolitana de Lisboa 

 

28 
 

aluvial do Baixo Mondego e com a urbanização no Baixo Vouga). Na Cova da Beira e na Beira Baixa 

predomina a agricultura de regadio, enquanto na Beira Transmontana, nos vales do Côa e do Tejo, as 

culturas mediterrâneas como a associação entre vinha, oliveira, amendoeira e sequeiro, marcam o 

território (CCDRC, 2010). 

O PROT define uma ―geo-estratégia territorial‖ (CCDRC, 2010, p. 25), que tem como objectivo 

afirmar a autonomia da região Centro face às regiões urbanas de Lisboa e do Porto e a afirmação da 

Cidade de Coimbra. O Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 10) desenvolve-se na 

articulação dos sistemas estruturantes: Sistemas Produtivos (Prospectiva económica e inovação, 

Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-florestais, Turismo, Património Cultural); Sistema Urbano; 

Sistema de Acessibilidades e Transportes; Sistema de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA / 

unidades de paisagem / espaços Físicos) e Sistema de riscos naturais e tecnológicos (CCDRC, 

2010). 

O modelo policêntrico, que define o 

sistema urbano, segue uma hierarquia de centros 

urbanos de 1º a 3º nível. A forte articulação entre 

os centros urbanos de 1º nível (centros urbanos 

regionais - Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, 

Leiria, Viseu, Guarda, Covilhã e Castelo Branco), 

vistos como ―factores de amarração e organização 

territorial‖, constituem a base de todo o sistema 

urbano (CCDRC, 2010, p.52).  

 

Figura 10. Modelo de Desenvolvimento 
Territorial do PROTC10 (CCDRC, 2010) 

Os centros urbanos de 2º nível (centros urbanos estruturantes) e os centros urbanos de 3º 

nível (centros urbanos complementares - as restantes sedes de concelho) completam o modelo 

policêntrico. 

      A estratégia no sector dos transportes, parte da constatação de que a região constitui um 

―espaço-canal‖ na articulação entre o Norte e o Sul do país, mas que importa superar este mero 

papel. Por esta razão, aposta, não só no reforço das articulações estruturantes, mas também na infra-

estruturação da região. As principais propostas neste sector passam pela conclusão da rede de 

Itinerários Complementares do PRN2000 e com algumas Estradas Nacionais, operacionalização de 

sistemas intermunicipais de transporte público e desenvolvimento de novas formas de transporte 

público em áreas de baixa densidade (CCDRC, 2010). O desenvolvimento da rede de transportes 

públicos ferroviários passará pela possível criação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade (com 

percurso entre Aveiro, Coimbra e Leiria e articulando-se com as vias e transportes existentes), a 

valorização da linha do Oeste, a electrificação da linha da Beira Baixa e o reforço de condições e 

modelo de funcionamento da linha da Beira Alta. Quanto às infra-estruturas portuárias que se 

localizam na região (Porto de Aveiro e Porto da Figueira da Foz), a principal prioridade reside na 

elaboração dos Planos de Estratégia e Exploração de ambos os portos de acordo com as 

Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo – Portuário (CCDRC, 2010). 
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 O modelo propõe a criação das Plataformas Logísticas do Porto de Aveiro, Plataforma 

Logística da Guarda e Plataforma Logística do Porto da Figueira da Foz, incluindo, neste caso, a 

valorização do ramal ferroviário Figueira da Foz - Pampilhosa da Serra (CCDRC, 2010). 

Relativamente ao sector do Desenvolvimento Rural e Actividades Agro-florestais, o modelo 

distingue três áreas que se diferenciam pela sua homogeneidade de potencial produtivo e para as 

quais se definem as fileiras mais relevantes, onde se deverá apostar:  

1. Área Agrícola e Florestal Litoral: horticultura, viticultura, culturas de regadio e floresta de produção, 

bem como a produção pecuária intensiva de suínos e bovinos de leite. 

2. Área Agrícola e Florestal Central: floresta de produção; produção de pequenos ruminantes, aves, 

olival e os produtos de qualidade reconhecida 

3. Área Agrícola e Florestal da Cova da Beira: fruticultura, vinha e produção pecuária, principalmente 

a exploração de pequenos ruminantes. 

4. Área Agrícola e Florestal Interior: olival, pequenos ruminantes e floresta multifuncional. 

A ERPVA estrutura-se numa rede de Áreas Nucleares (ou Áreas de Mais Valia Ambiental) e 

Corredores Ecológicos (Quadro 3). No Modelo de Desenvolvimento Territorial a ERPVA insere-se no 

Sistema de Protecção e Valorização Ambiental e aparece delimitada apenas nas suas estruturas 

primárias: as áreas classificadas e os corredores ecológicos estruturantes.  

As Áreas Nucleares correspondem às áreas classificadas, que englobam a Rede Nacional de 

Áreas Protegidas e a Rede Natura 2000 (Figura 11), e outras derivadas de convenções internacionais 

(IBA‘s, sítios RAMSAR e Reservas biogenéticas de áreas diplomadas - Conselho da Europa).  

Para além das áreas classificadas, foi delimitada a classe das ―Outras Áreas Sensíveis‖, que 

reúne todas as áreas que, apesar de não terem estatuto de protecção, têm interesse para a 

conservação da natureza (Figura 12). Neste grupo incluem-se as formações florestais de folhosas 

autóctones (incluem os povoamentos de sobreiro e azinheira, assim como outras espécies de 

Carvalhos), os matos esclerofíticos, as zonas húmidas (estuários, lagunas litorais, pauis, salinas e 

sapais) e os sistemas dunares e arribas costeiras. A delimitação destas áreas partiu das bases 

cartográficas relativas ao uso do solo - carta de ocupação do Solo de 1990 e Corine Land Cover 

2000, utilizadas nos estudos sectoriais da Conservação da Natureza, efectuados pela Equipa do 

Quadro de Referência Ambiental (CCDRC, 2007).  

 

  
Figura 11. Rede Nacional de Áreas Protegidas e 

Rede Natura 2000 (CCDRC, 2007) 
Figura 12. Outras áreas importantes do ponto de 

vista da conservação dos valores naturais 
(CCDRC, 2007) 
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Quadro 3. Componentes da ERPVA do PROTC10  

Componentes Descrição Bases cartográficas  

Á
re

a
s
 n

u
c
le

a
re

s
 (

á
re

a
s
 d

e
 m

a
is

 v
a

lia
) 

Áreas 
Classificadas  

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; 
Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto; 
Reserva Natural do Paul de Arzila;                  
Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor; 
Parque Natural do Douro Internacional;              
Parque Natural da Serra da Estrela;                  
Parque Natural do Tejo Internacional;                 
Reserva Natural da Serra da Malcata 

Rede Nacional de Áreas 
Protegidas  
  

Sítios: Paúl de Arzila; Serras d‘Aire e Candeeiros; 

Barrinha de Esmoriz; Rio Vouga; Azabuxo – Leiria; 
Dunas de Mira, Gândara e Gafanha; Cambarinho; 
Montemuro; Serras da Freita e Arada; Rio Paiva; 
Carregal do Sal; Complexo do Açor; Sicó/Alvaiázere; 
Serra da Lousã; Malcata; Serra da Estrela; Douro 
Internacional; Serra da Gardunha. 
ZPE: Ria de Aveiro; Paul de Arzila; Paul da Madriz; 

Paul do Taipal; Serra da Malcata; Douro Internacional 
e Vale do Rio Águeda; Vale do Côa; Tejo 
Internacional, Erges e Ponsul 

Rede Natura 2000 

Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos; Ria de 
Aveiro; Paul do Taipal; Paul de Arzila; Paul da Madriz; 
Estuário do Mondego; Douro Internacional e Vale do 
Águeda; Vale do Côa; Serra da Malcata; Serra da 
Estrela; Serra de Penha Garcia e Campina de 
Toulões; Tejo Internacional; Portas de Ródão e Vale 
Mourão 

Áreas importantes para as 
Aves (IBA) 

 

Estuário do Mondego; Paul de Arzila; Paul da Madriz; 
Paul do Taipal; Planalto superior da Serra da Estrela e 
Troço superior do rio Zêzere 

Sítios da Convenção de 
RAMSAR 

Paul de Arzila; Mata da Margaraça; Planalto Central 
da Serra da Estrela; Serra da Malcata 

Reservas biogenéticas de 
áreas diplomadas 
(Conselho da Europa) 

Outras Áreas  
Sensíveis                     

Povoamentos de folhosas autóctones  

COS 90 
+ 

Corine Land Cover 2000  

Matos esclerofíticos  

Zonas húmidas (estuários, lagunas litorais, 
pauis, salinas e sapais) 

Sistemas dunares e arribas costeiras 

C
o
rr

e
d
o
re

s
 

E
c
o
ló

g
ic

o
s
  

Estruturantes  
Rede Hidrográfica Principal   Não identificadas 

Zona Costeira 

Secundários  Corredores Ecológicos dos PROF 
PROF's da região Centro 
(2006) 

 
Os corredores ecológicos, responsáveis pelo estabelecimento da conectividade entre as 

áreas nucleares e pela continuidade dos fluxos genéticos, dividem-se em dois tipos: Corredores 

Ecológicos Estruturantes e Corredores Ecológicos Secundários. Os primeiros são definidos pela rede 

hidrográfica principal e pela zona costeira e os segundos correspondem à rede de corredores 

ecológicos dos PROF de 2006 (Planos Regionais de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte, 

Beira Interior Sul, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, Dão-Lafões, Centro-Litoral) (Figura 13).  
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Para além da identificação das áreas essenciais à conservação, foram ainda demarcadas as 

áreas que detêm reconhecidos problemas ambientais e para as quais são atribuídos três níveis 

prioritários de intervenção (Figura 14), relativamente aos domínios: ar, água, solo, biodiversidade e 

zona costeira classificada. O nível de prioridade foi estabelecido consoante o número de problemas 

ambientais que se verifiquem numa área (CCDRC, 2007). 

  

Figura 13. Corredores ecológicos dos PROF da 
Região Centro (CCDRC, 2007) 

Figura 14. Zonas de conflito/problema (CCDRC, 
2007) 

 

Assim, a ERPVA do PROTC10 (Figura 15), é representada pelos corredores ecológicos 

estruturantes, os corredores ecológicos secundários, as zonas de mais-valia ambientais (áreas 

classificadas e outras áreas sensíveis), em conjunto com as áreas de intervenção prioritária. O 

sistema Ambiental inclui ainda as Unidades de Paisagem, derivadas do estudo da Universidade de 

Évora (2004), e organizadas nos seguintes Grupos de Unidades de Paisagem (GUP): Beira Alta; 

Beira Interior; Beira Litoral; Maciço Central; Pinhal do Centro; Maciços Calcários da Estremadura. 

 
 

Figura 15. Componentes da ERPVA do PROTC10 (CCDRC, 2010) 

Relativamente às normas, analisando a forma como o PROT assegura a transposição desta 

estrutura para os planos municipais, verifica-se pela directriz 171, que a estrutura ecológica municipal 

deverá integrar “as áreas nucleares e os corredores ecológicos, assim como, as áreas de RAN, REN, 

Domínio Público Hídrico‖ (CCDRC, 2010, p.111). Estas definem ainda que a tradução dos corredores 

ecológicos nos PMOT deve seguir uma determinada largura mínima. Veja-se a directriz I76 que 

determina que os corredores secundários deverão ser delimitados à escala dos PEOT e PMOT e que 

―estes corredores devem ter 500 m de largura mínima para cada lado a partir do eixo do rio‖ (CCDRC, 

2010, p.113). A DI77 acrescenta que ―com excepção do corredor do litoral (alínea a, n.2, DI75), a 
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largura mínima dos corredores ecológicos é a largura mínima que deve ser objecto dos estudos atrás 

referidos, podendo a largura final dos corredores ser superior ou inferior‖ (CCDRC, 2010, p.113). 

No caso da ERPVA do PROTC10 as bases cartográficas utilizadas correspondem ao COS‘90 

e ao CLC2000, acabando por não ser delimitadas as seguintes componentes: solos de elevado valor 

ecológico, áreas de máxima infiltração e áreas declivosas (apenas as arribas). Para além do facto de 

as linhas de água estarem insuficientemente representadas, o sistema húmido é apenas delimitado à 

escala municipal segundo uma largura pré-definida através das normas, a qual poderá não 

corresponder à realidade.  

A forma de representação da ERPVA é demasiado esquemática e a sua tradução no Modelo 

de Desenvolvimento Territorial é insuficiente, pois apenas são representadas as áreas classificadas e 

os Corredores Ecológicos Estruturantes. Já em relação à designação utilizada – ―áreas de mais-valia 

ambiental‖ – esta denuncia uma visão da Estrutura Ecológica como uma estrutura acessória e não 

como uma estrutura fundamental. 

3.3 Oeste e Vale do Tejo – PROTOVT09 

 À data da criação do documento PROT2006 que delineou as orientações para os novos 

PROT, a Região de Lisboa e Vale do Tejo já tinha um PROT em vigor, o PROTAML02. Por esta 

razão, a RCM nº 30/2006, de 23 de Fevereiro, mandou elaborar o novo PROTOVT09, prevê a 

existência de dois PROT para a região, cuja articulação ficou ao encargo da CCDR Lisboa e Vale do 

Tejo. 

 Aprovado em 2009 pela Resolução de Conselho de Ministros nº 64-A/2009, de 25 de Junho e 

publicado a 6 de Agosto em Diário da República, o PROTOVT09 foi elaborado por uma equipa 

técnica composta por membros também responsáveis pela elaboração do PROTAML2010. A 

coordenação da equipa sectorial da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental ficou à 

responsabilidade do Arq. Pais. Hipólito Bettencourt e a coordenação do sector do Sistema Urbano e 

Equipamentos ficou ao encargo da Prof. Teresa Sá Marques (Geógrafa). O Prof. Pedro Beja foi o 

coordenador do sector da Conservação da Natureza e Biodiversidade (CCDRLVT, 2009b).  

A área do Oeste e Vale do Tejo situa-se numa posição de charneira da AML, sendo 

fortemente influenciada pelas dinâmicas de alteração da área metropolitana. Assim, o modelo de 

desenvolvimento territorial teve em conta as propostas contempladas no PROTAML, como o Novo 

Aeroporto de Lisboa, que inevitavelmente irão criar novas dinâmicas de organização do território. Se 

por um lado a região está bastante condicionada e vulnerável à lógica de expansão metropolitana da 

AML, por outro, tem ao seu dispor uma quantidade significativa de recursos estratégicos (CCDRLVT, 

2009). Desta forma, a região é considerada no modelo como uma charneira de articulação, na 

medida em que, não só beneficia da disponibilidade de recursos da grande cidade, como também ela 

própria se torna fornecedora de produtos agrícolas a uma área metropolitana fortemente 

consumidora. A região OVT é considerada neste PROT como a ―coroa verde‖ da Área Metropolitana 

de Lisboa, constituindo o alvo das ―procuras de uma nova geração de urbanitas que desejam o 

retorno à paisagem rural‖ (CCDRLVT, 2009b, p. 37). 

O PROT encara as novas infra-estruturas que estão previstas para a AML - o Novo Aeroporto 

de Lisboa, a terceira travessia do Tejo e o TGV – como uma oportunidade para a criação de novas 
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actividades produtivas e logísticas. O modelo está também vocacionado para um reforço da 

internacionalização da economia da região, através de incentivos às actividades e produções 

agrícolas da região, que se caracterizam por ser economicamente competitivas e ecologicamente 

sustentáveis – hortícolas, frutas, outras culturas de regadio, vinho, azeite, cortiça e outros produtos 

agrícolas e florestais de qualidade e energias renováveis (CCDRLVT, 2009b).  

Assim, o Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 16) organiza-se segundo três 

sistemas estruturantes: Sistema Urbano e de Competitividade, Sistema Ambiental, Sistema de 

Mobilidade.  

O Sistema Urbano e de Competitividade estrutura-se à volta de um modelo policêntrico 

subdividido em Centros Urbanos Regionais (Torres Vedras, Santarém, Caldas da Rainha), Centros 

Urbanos Estruturantes e Centros Urbanos Complementares (CCDRLVT, 2009b). 

O sistema de Mobilidade prevê a 

passagem da Rede Ferroviária de Alta 

Velocidade com percurso de Lisboa a Leiria. 

Esta articula-se com o Novo Aeroporto de 

Lisboa. No sector da logística estão previstas as 

plataformas logísticas do Porto de Aveiro, do 

Porto de Figueira da Foz e a da Guarda.  

O PROT considera que a região Oeste e 

Vale do Tejo oferece uma grande potencialidade 

turística, sendo que a estratégia do turismo 

apresenta-se descriminada neste modelo e 

integrada no Sistema Urbano e de 

Competitividade.  

 

Quanto ao desenvolvimento agrícola e florestal este especifica-se por áreas: Horticultura e 

Floresta de Produção; Fruticultura e Viticultura; Floresta de Produção e Olivicultura; Viticultura e 

Olivicultura; Agricultura de Regadio; Viticultura e Horto-fruticultura; Floresta Multifuncional e Pecuária 

Extensiva (CCDRLVT, 2009b). 

A ERPVA surge no modelo enquadrada no Sistema Ambiental, representada pela sua rede 

primária. O Sistema Ambiental inclui a ERPVA e ainda os recursos hídricos, o litoral, o solo e a 

paisagem, bem como a temática da energia e as áreas de risco. 

A metodologia de delimitação da ERPVA partiu da contribuição dos seguintes estudos 

sectoriais: Padrões de Ocupação de Uso do Solo - POS (coord. Arq. Pais. Joana Sena Rêgo); 

Conservação da Natureza e Biodiversidade (coord. Prof. Biólogo Pedro Beja); Identificação e 

descrição das principais Unidades de Paisagem (realizada a partir da Carta de POS); Estrutura e 

organização territorial do povoamento e das actividades agrícola e florestal; Contributos das áreas 

sectoriais da energia, riscos e recursos hídricos. 

A elaboração da Carta de Padrões de Ocupação do Solo teve como fontes cartográficas as 

fotografias aéreas digitais, à escala 1:5000 (pixel 0,5m) do IGP relativas aos anos 2005 e 2006, em 

 

Figura 16. Modelo de Desenvolvimento 

Territorial do PROTOVT09 (CCDRLVT, 

2009b) 
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conjunto com os limites administrativos, a toponímia, a rede hidrográfica principal e o COS‘90 

(CCDRLVT, 2008).  

Da carta de POS foram seleccionadas as áreas com interesse para conservação da natureza, 

designadamente as ―Áreas Florestais‖, ―Áreas Silvestres‖, ―Planos de Água‖ e ―Baixas Aluvionares‖, 

que constituíram a informação base para a delimitação da ERPVA (Figura 17) (CCDRLVT, 2007). 

 

 

 

Figura 17. Áreas a integrar a ERPVA do PROTOVT09 (CCDRLVT, 2007) 
 

    A ERPVA (Figura 18) organiza-se em três níveis: a Rede Primária, Rede Secundária e Rede 

complementar, segundo o grau de importância que possuem na estruturação ambiental do território 

regional. A Rede Primária é constituída pelas Áreas Nucleares Estruturantes (ANE), que incluem as 

áreas classificadas com estatuto de protecção, e os Corredores Ecológicos Estruturantes (CEE) 

(Quadro 4).  

Quadro 4. Componentes da Rede Primária da ERPVA do PROTOVT09 

Componentes  Descrição Bases cartográficas  

R
e
d
e
 P

ri
m

á
ri

a
 

Áreas 
Nucleares 
Estruturantes 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; Reserva 
Natural do Estuário do Tejo; Reserva Natural do Paúl do 
Boquilobo; Reserva Natural das Berlengas; Paisagem 
Protegida da Serra de Montejunto; Sítio Classificado dos 
Açudes de Monte da Barca e Agolada; Monumento 
Natural das 
Pegadas de Dinossáurio de Ourém – Torres Novas 

Rede Nacional de Áreas 
Protegidas 

Sítios: 

Sintra-Cascais; 
Arquipélago da Berlenga;                                             
Serras de Aire e Candeeiros; 
Sicó-Alvaiázere;                                                                              
Serra de Montejunto;                                                                      
Peniche-Santa Cruz   
ZPE: Estuário do Tejo  

Rede Natura 2000 

Corredores 
Ecológicos 
Estruturantes 

Corredor vale do Rio Tejo                                       
Corredor vale do Rio Sorraia Corredor Litoral                                           
Corredor Serrano  

Padrões de Ocupação 
do Solo                    
Rede hidrográfica 
principal (base 
cartográfica não 
identificada) 
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Foram consideradas as seguintes áreas classificadas: Rede Nacional de Áreas Protegidas e 

os ―Sítios de Importância Comunitária‖ e ―Zonas de Protecção Especial‖, incluídas na Rede Natura 

2000. Os corredores ecológicos estruturantes subdividem-se em:  

1. Corredor do vale do Tejo e o Corredor do vale do Sorraia, delimitados a partir da rede hidrográfica 

principal e compreendem os vales aluvionares dos rios com importância nacional (Tejo e Sorraia);  

2. Corredor Litoral, correspondente à faixa litoral atlântica, inclui áreas de vegetação natural e semi-

natural, e áreas de elevado interesse paisagístico;  

3. Corredor Serrano, constituído por formações de vegetação natural e semi-natural que, embora 

fragmentadas, ainda apresentam alguma continuidade e assim estabelece ligações entre as 

áreas classificadas da Serra de Montejunto, Aire e Candeeiros e o Sítio de Sicó-Alvaiázere. 

A Rede Secundária (Quadro 5) organiza-se em Áreas Nucleares Secundárias (ANS) e 

Corredores Ecológicos Secundários (CES). As primeiras incluem áreas com relevância regional e 

intermunicipal com interesse para a conservação da natureza, apesar de não estarem legalmente 

protegidas, como os matos e matagais. As ANS incluem ainda áreas que possuem valores ecológicos 

associados aos recursos hídricos como as áreas húmidas mais significativas, baixas aluvionares, 

recursos hídricos subterrâneos. Para a identificação destas áreas partiu-se dos estudos do sector 

POS. Os corredores ecológicos secundários foram delimitados segundo duas formas: através das 

principais linhas de água da região e os seus vales aluvionares e troços com galerias ripícolas; e a 

partir dos POS, através da delimitação dos eixos de continuidade de vegetação natural e semi-natural 

(bosquetes, matagais e matos mediterrânicos, formações ripícolas); e de zonas declivosas (CDRLVT, 

2009b). 

Quadro 5. Componentes da Rede Secundária da ERPVA do PROTOVT09  

Componentes Descrição Bases cartográficas  

R
e
d
e
 S

e
c
u

n
d
á
ri

a
 

Áreas 
Nucleares 
Secundárias 

Matos, matagais e as zonas húmidas mais 
significativas 

Padrões de ocupação do solo 
(POS)  

Áreas húmidas, baixas aluvionares, recursos 
hídricos subterrâneos  

Rede hidrográfica (base 
cartográfica  não identificada)                          
POS 

Corredores 
Ecológicos 
Secundários 

Linhas de água com maior importância  
(vales aluvionares e galerias ripícolas 
significativas)  

Rede hidrográfica (base 
cartográfica não identificada)        

Eixos de continuidade de vegetação natural e 
seminatural    

(bosquetes, matagais e matos 
mediterrânicos, e formações ripícolas); zonas 
declivosas e com afloramentos rochosos; 

Padrões de ocupação do solo  
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Figura 18. ERPVA do PROTOVT09 (CCDRLVT, 2009b) 

  A rede complementar (Figura 19) não surge delimitada na ERPVA, por não ter escala e 

dimensão relevante. No entanto o PROT considera que a sua identificação deve ser aferida a nível 

municipal inter-municipal e integrada nos instrumentos de gestão territorial. Esta rede abrange o 

conjunto de valores naturais associados às actividades agrícola e florestal e a paisagens muito 

humanizadas com elevado valor paisagístico (CCDRLVT, 2009b). As Áreas Ecológicas 

Complementares (AEC) englobam Paisagens Agrícolas de Elevado Interesse (Olivais extensivos dos 

terrenos calcários e policulturas em mosaicos do Oeste), Paisagens Florestais de Elevado Interesse 

(Montados, matos, matagais e carvalhais) e Paisagens notáveis (áreas únicas do ponto de vista 

agrícola, silvestre, geomorfológico) (CCDRLVT, 2009b). Os Corredores Ecológicos Complementares 

(CEC) assentam em linhas de água associadas a vales aluvionares, troços com galerias ripícolas 

significativas e eixos de continuidade de vegetação natural e semi-natural. 

  

Figura 19. Rede Complementar da ERPVA, PROTOVT09 (CCDRLVT, 2009b) 

 

Por último, também no PROTOVT09 a tradução da ERPVA na estrutura ecológica municipal 

faz-se através da inclusão das suas componentes e dos regimes de protecção REN, RAN e DPH, 

como está explícito na directriz 1.2 relativa à ERPVA. A delimitação dos corredores ecológicos à 

escala municipal deve seguir a largura mínima estabelecida nas normas. No caso dos corredores 
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secundários, a largura mínima é de 2 km, contados a partir do eixo da linha de água (CCDRLVT, 

2009b, p. 155).  

Como já referido, considera-se que delimitação do sistema húmido apenas a nível municipal e 

seguindo larguras pré-estabelecidas constitui um método insuficiente e que a delimitação da REN, 

RAN e DPH também deveria ser realizada a nível regional. 

 Quanto às componentes delimitadas na ERPVA do PROTOVT09: a delimitação da rede 

hidrográfica é insuficiente; falta a delimitação de solos de elevado valor ecológico para além dos 

aluviossolos e não são delimitadas as áreas de máxima infiltração.  

Se por um lado o Modelo de Desenvolvimento Territorial é mais discriminado na estratégia de 

desenvolvimento económico, por outro lado, é insuficiente na estratégia ambiental. O modelo só inclui 

a rede primária da ERPVA e de uma forma esquemática, não sendo a ERPVA delimitada ao nível do 

sistema urbano.  

   3.4 Área Metropolitana de Lisboa – PROTAML10 

 Na Área Metropolitana de Lisboa encontra-se ainda em vigor o PROTAML02, aprovado pela 

RCM nº 68/2002, de 8 de Abril. No entanto, devido às alterações nas dinâmicas territoriais dos 

últimos anos e ao facto do PROT ser anterior à nova legislação, a RCM nº 92/2008, de 05 de Junho 

determinou a sua alteração. No ano de 2010 foi concluída a elaboração do novo PROTAML10 e 

tendo sido terminada a fase de discussão pública a 31 de Janeiro de 2011, está sujeito a aprovação 

pelo governo. 

Relativamente à equipa de elaboração do PROT, referem-se o coordenador da equipa do 

Modelo Territorial - Prof. Jorge Gaspar, o coordenador da equipa da Estrutura Regional de Protecção 

e Valorização Ambiental - Arq. Pais. Hipólito Bettencourt e o coordenador da equipa de Conservação 

da Natureza e Biodiversidade - Prof. Pedro Beja (CCDRLVT, 2010). 

 As razões subjacentes à alteração do PROTAML02 estão relacionadas com: as recentes 

opções a nível de grandes infra-estruturas; as principais dinâmicas territoriais ocorridas; as 

transformações no quadro legal (PNPOT07); e as novas orientações ao nível do desenvolvimento 

regional. O novo PROT considera as recentes orientações a nível nacional - PNPOT e QREN, e a 

nível regional - a Estratégia Regional de Lisboa (CCDRLVT, 2010). 

 O PROTAML02 não conseguiu conter algumas dinâmicas territoriais como o processo de 

fragmentação e dispersão urbanas que comprometeu algumas áreas incluídas na ERPVA 

(CCDRLVT, 2010).  

 O novo PROT tem em conta estes processos que entretanto se verificaram e também os que 

se prevêem ao nível das grandes infra-estruturas como o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) no 

concelho de Montijo, a Rede de Alta Velocidade e a Terceira Travessia do Tejo, conjugadas com a 

construção da Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo e da Plataforma Logística do 

Poceirão. O PROT prevê ainda o estudo da possibilidade de uma 4ªtravessia do Tejo.        

O Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 20) estrutura-se na articulação entre os 

seguintes sistemas: Sistema Urbano, Sistema de Mobilidade e Acessibilidades, Sistema Logístico, 

Sistema Económico, Sistema Ambiental.  



 A Estrutura Ecológica Regional e os Planos Regionais de Ordenamento do Território 
                                                                 Caso de Estudo - Área Metropolitana de Lisboa 

 

 

38 
 

O Sistema Urbano é representado pelos 

aglomerados urbanos de nível 1 a 4 definidos 

com base na sua dimensão, coesão e função, 

sendo o nível 1 correspondente à cidade de 

Lisboa. O Sistema Económico engloba diversas 

actividades económicas, pólos turísticos e as 

Áreas de Desenvolvimento Agrícola e Florestal. 

Estas últimas incluem: a Área Agrícola e 

Florestal a Norte da AML; a Área de Agricultura 

de Regadio da Lezíria do Tejo; a Área Florestal 

da Península de Setúbal e da Serra da Arrábida; 

a Área Agrícola e Florestal a Nascente da AML, 

que se especificam pelo tipo de produção 

dominante (CCDRLVT, 2010).  

 

 

Figura 20. Modelo de Desenvolvimento 
Territorial do PROTAML (CCDRLVT, 
2010) 

Estão ainda delimitadas as unidades territoriais, para as quais o PROT apresenta orientações 

específicas. 

O Sistema Ambiental inclui a rede primária da ERPVA, representada pelas suas áreas e 

corredores estruturantes primários. O PROTAML2010 considera válido o modelo da ERPVA de 2002 

e afirma que a consolidação desta estrutura deve constituir um objectivo maior do PROT. Assim, a 

nova ERPVA não difere muito da anterior, excepto nas situações em que ―algumas Áreas e 

Corredores Vitais de pequena dimensão foram eliminados, enquanto outros foram integrados na 

Rede Secundária, assumindo, assim, funções mais importantes na REM.‖ (CCDRLVT, 2010, p.126). 

A eliminação de áreas e corredores vitais deu-se principalmente no concelho de Lisboa, nas áreas 

onde o PROT não conseguiu conter os processos de especulação urbana.  

O PROTAML10 refere que ―a concretização da ERPVA no território metropolitano é efectuada 

através da Rede Ecológica Metropolitana (REM), incluindo o Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

e pelas áreas incluídas na Reserva Agrícola Nacional, na Reserva Ecológica Nacional e no Domínio 

Público Hídrico executando assim, ao nível regional, a Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza da AML.‖ (CCDRLVT, 2010, p.118). 

 A Metodologia utilizada na construção da ERPVA em 2002, teve por base o estudo realizado 

na Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental (EMPVA), que passou pelas 

seguintes fases de análise: Inventário Territorial – Padrões de Ocupação do Solo; Conservação da 

Natureza; Solos; Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Sector Agro-Florestal; 

Unidades de Paisagem; Saneamento Básico, Recursos Hídricos e poluição Hídrica; Poluição e 

Qualidade do Ar; Acústica do Ambiente. 

Os estudos sectoriais desenvolvidos no âmbito do novo PROT e que estiveram na base da 

reformulação da REM foram essencialmente o dos Padrões de Ocupação do Solo e a Estrutura 

Regional de Protecção e Valorização Ambiental (POS/ERPVA) e o da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade. 
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À semelhança do PROTOVT, a metodologia de delimitação da REM partiu de uma primeira 

fase de elaboração da carta de Padrões de Ocupação do Solo (POS), que neste caso ficou ao 

encargo da equipa responsável pelo sector POS/ERPVA. Esta nova carta actualizou os estudos feitos 

em 2002, a partir de informação mais recente, contribuindo para uma avaliação das principais 

transformações territoriais que decorreram nos últimos 10 anos na AML e constituindo um apoio para 

a reformulação do modelo e actualização da ERPVA (CCDRLVT, 2009a). 

A elaboração da Carta de POS foi elaborada em ambiente SIG, tendo como base cartográfica 

as fotografias aéreas digitais de 2007, à escala 1:5000 do Instituto Geográfico Português. 

Complementarmente foi utilizada informação auxiliar em formato vectorial: os limites administrativos, 

a rede hidrográfica e a toponímia (CCDRLVT, 2009a).  

Assim, a REM (Figuras 21 a 24) foi estruturada nas redes Primária, Secundária e 

Complementar (Quadro 6).  

Quadro 6. Componentes da REM do PROTAML10 

Componentes   Descrição Bases cartográficas  

R
e
d

e
 P

ri
m

á
ri

a
 

Áreas 
Estruturantes 
Primárias  

Parque Natural Sintra-Cascais; Reserva Natural do 
Estuário do Tejo; SC Campo de Lapiáz de Negrais; MN 
Carenque; RN Estuário do Sado; PP Arriba Fóssil da 
Costa da Caparica; SC Campo de Lapiás da Granja dos 
Serrões; MN Pedreira do Avelino; PNT Arrábida; PNT 
Arrábida (área marítima); SC Gruta do Zambujal;  

Rede Nacional de Áreas 
Protegidas                                    

Sítios: Estuário do Tejo; Sintra / Cascais; Estuário do 

Sado; Arrábida / Espichel; Fernão Ferro / Lagoa de 
Albufeira  ZPE: Estuário do Sado; Lagoa Pequena; Cabo 

Espichel; Açude da Murta; Estuário do Tejo 

Rede Natura 2000 

Corredores 
Estruturantes 
Primários  

Litoral – Estuário do Tejo  

Vale do Tejo                                      

Estuário do Tejo – Estuário do Sado 

Rede hidrográfica (base 
cartográfica não 
identificada) 

R
e
d

e
 S

e
c
u

n
d

á
ri

a
 

Áreas 
Estruturantes 
Secundárias  

Áreas florestais;                                                                    
Áreas agrícolas,                                                     
Baixas aluvionares e  áreas estuarinas 

Padrões de Ocupação 
do Solo;                              
Conservação da 
natureza e 
biodiversidade 

Corredores 
Estruturantes 
Secundários  

Vales e linhas de água, permanentes ou 
temporárias, e respectivas margens, com maior 
importância regional 

Rede hidrográfica (base 
cartográfica não 
identificada) 

R
e
d

e
 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
r 

Áreas vitais  Espaços livres de ocupação edificada integrados no 
interior de áreas urbanas compactas ou 
fragmentadas 

Padrões de Ocupação 
do Solo (Espaços Vazios 
sem Construção)  

Corredores 
vitais  Ligações e espaços lineares parcialmente ou ainda 

livres de ocupação edificada 

Rede Hidrográfica                     
(linhas de água ou de 
drenagem natural, de 
menor nível hierárquico) 
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A rede primária é constituída por Áreas Estruturantes Primárias, que incluem a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas e a Rede Natura 2000, e por Corredores Estruturantes Primários subdivididos 

em: corredor Litoral – Estuário do Tejo; corredor Vale do Tejo; corredor Estuário do Tejo – Estuário do 

Sado. 

A Rede Secundária organiza-se em Áreas Estruturantes Secundárias e Corredores 

Ecológicos Secundários. As primeiras equivalem a áreas de elevado valor ecológico, resultantes dos 

estudos dos Padrões de Ocupação do Solo e da conservação da natureza e biodiversidade, 

correspondendo a áreas florestais, agrícolas, baixas aluvionares e áreas estuarinas. Para estas áreas 

foram realizadas fichas de caracterização, mas o estudo do seu valor ecológico e a definição dos 

seus limites deverá ser aprofundado a nível municipal (CCDRLVT, 2010). A delimitação dos 

Corredores Estruturantes Secundários foi feita a partir da rede hidrográfica, considerando as linhas de 

água, os vales e respectivas margens, com maior importância regional.  

   

Figura 21. REM PROTAML - 
Rede Primária                   

(CCDRLVT, 2010) 

Figura 22. REM PROTAML - 
Rede Secundária               
(CCDRLVT, 2010) 

Figura 23. REM PROTAML - 
Rede Complementar 
(CCDRLVT, 2010) 

 

  

Figura 24. REM do PROTAML10 (CCDRLVT, 2010) 

A Rede Complementar engloba todos os espaços que têm uma função determinante na 

qualificação das áreas urbanas compactas ou fragmentadas. Esta rede decompõe-se em Áreas 

Vitais, ―espaços livres de ocupação edificada integrados no interior de áreas urbanas compactas ou 

fragmentadas‖ (correspondendo aos Espaços Vazios sem Construção na classificação dos Padrões 
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de Ocupação do Solo) e Corredores Vitais, ―ligações e espaços lineares parcialmente ou ainda livres 

de ocupação edificada, de dimensão crítica ou residual‖ (linhas de água ou de drenagem natural, de 

menor nível hierárquico na rede hidrográfica) (CCDRLVT, 2010). 

O Sistema Ambiental inclui ainda as Unidades de Paisagem que derivaram do estudo dos 

Padrões de Ocupação do Solo (POS) e surgem representadas na cartografia ―Paisagens Notáveis da 

AML‖. 

No caso do PROTAML10, também são definidas larguras mínimas para a delimitação dos 

corredores ecológicos. Na Rede Primária os corredores estruturantes deverão ter 2km, sendo este 

um valor ajustável (CCDRLVT, 2010). Na rede secundária, no caso de corredores associados a 

cursos de água, estes deverão ter ―para além da largura da margem legalmente estabelecida, um 

valor mínimo de 20metros em cada margem, extensível sempre que os estudos paisagísticos, 

hidrológicos e geomorfológicos o justifiquem” (CCDRLVT, 2010, p.222-223). Nos restantes corredores 

ecológicos secundários a largura de referência será de 200 metros, também sujeita a alterações caso 

os estudos as justifiquem (CCDRLVT, 2010). 

As Normas Orientadoras definem ainda que a REM deverá traduzir-se nos PMOT integrando 

à escala municipal as áreas incluídas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza, a qual 

inclui o Sistema Nacional de Áreas Classificadas e a REN, RAN e DPH (CCDRLVT, 2010).  

Como mencionado anteriormente, o PROTAML10 determina a delimitação da REN, a RAN e 

o DPH, concretizando a RFCN no âmbito regional. Contudo, o novo PROTAML e os seus estudos 

sectoriais não apresentam a delimitação destas figuras jurídicas de protecção a nível regional, não 

ficando assegurada a salvaguarda das suas componentes neste âmbito territorial. 

 A REM não delimita algumas zonas adjacentes a linhas de água, áreas declivosas e áreas de 

máxima infiltração. Relativamente aos solos estudados no diagnóstico do PROTAML02, nem todos 

são representados na REM. À semelhança dos anteriores PROT, o Modelo de Desenvolvimento 

Territorial inclui apenas a rede primária da REM, segundo uma representação esquemática e 

apresentando comparativamente um maior desenvolvimento da estratégia económica.  

3.5 Alentejo – PROTA10 

O PROT Alentejo, mandado elaborar pela Resolução de Conselho de Ministros nº 28/2006, 

de 23 de Fevereiro de 2006, foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 53/2010, de 16 

de Julho de 2010. A sua aprovação revoga os anteriores PROT da região: PROTALI, PROZEA e 

PROZOM. A Prof. Teresa Sá Marques (Geógrafa) e o Dr. Josué Caldeira (Economista) foram os 

técnicos coordenadores da elaboração deste PROT (CCDRA, 2006). 

 A região do Alentejo abrange as NUTIII Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central e 

Baixo Alentejo, constituindo assim o PROT de maior âmbito territorial. Também nesta região se 

verifica um enorme contraste entre um litoral mais atractivo ao turismo e ao desenvolvimento das 

actividades económicas, e um interior com uma baixa densidade demográfica, onde se observa o 

modelo de povoamento concentrado. A presença das grandes propriedades e dos sistemas agro-

florestais extensivos marcam a paisagem alentejana. O carácter rural desta paisagem encontra-se em 

fase de transição, já que as estruturas agrícolas perderam influência na base produtiva regional, 
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deixando de contribuir para a estruturação da sociedade e do seu modo de vida e reflectindo-se numa 

alteração dos padrões de uso do solo (CCDRA, 2010). 

O PROT Alentejo procura dar resposta às novas dinâmicas socioeconómicas que têm vindo a 

marcar a região nos últimos anos. O Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 25) estrutura-se 

nos seguintes sistemas: Sistema Ambiental e Riscos; Sistema de Base Económica Regional; Sistema 

Urbano e de Suporte à Coesão Territorial; Sistema de Acessibilidades e de Conectividade 

Internacional (CCDRA, 2010). O modelo territorial sublinha a posição da região relativamente às 

regiões vizinhas (AML) e, particularmente, às relações com Espanha e o resto da Europa. O 

PROTA10 tem em conta a influência exercida nos limites Norte da região, pela proposta do novo 

aeroporto de Lisboa e considera que este aspecto deverá ser estrategicamente aproveitado (CCDRA, 

2010). 

O Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial dá particular relevo aos principais 

Centros Urbanos Regionais, pela sua função estratégica e estruturante – Évora, Portalegre, Beja, 

Elvas - Campo Maior, Sines - Santiago do Cacém - Santo André. Subdivide-se posteriormente em 

Centros Urbanos Estruturantes e Centros Urbanos Complementares. A nível do modelo urbano, o 

PROTA10 incentiva o desenvolvimento urbano compacto, funcional e economicamente diversificado, 

evitando a edificação fora dos aglomerados (CCDRA, 2010). 

As ligações entre os principais centros 

urbanos do Alentejo e Espanha são 

estabelecidas, no Sistema das Infra-estruturas 

de Mobilidade e de Conectividade Internacional, 

através de um corredor central rodo - ferroviário 

Lisboa – Madrid, o corredor rodoviário a Sul, 

que liga Sines, Beja e Andaluzia, e, ainda, a 

criação do corredor rodoviário a Norte, ligando a 

zona do novo aeroporto de Lisboa a Portalegre 

e Espanha (CCDRA, 2010).  

Figura 25. Modelo de Desenvolvimento 

Territorial do PROTA (CCDRA, 2010) 

No domínio da logística é proposto o desenvolvimento da plataforma portuária de Sines, 

como factor importante nas relações internacionais da região. A acrescentar a este processo de 

internacionalização da região está a criação do novo Aeroporto de Beja (actualmente já em 

funcionamento). A linha de Alta Velocidade Ferroviária é outro elemento estratégico que se enquadra 

no reforço das ligações entre Portugal e Espanha (Lisboa e Madrid) (CCDRA, 2010).  

Relativamente aos recursos agro-florestais destaca-se a exploração e valorização do 

montado e da indústria da cortiça. Surge ainda como potencial de modernização do modelo agrícola a 

expansão das áreas de regadio e a valorização das áreas de produção do olival e da vinha. Quanto 

aos recursos geológicos, a região apresenta potencial no contexto dos mercados mundiais e constitui 

assim um outro elemento do modelo territorial (CCDRA, 2010). 
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No PROTA10 a componente ecológica insere-se no Sistema Ambiental e Riscos, o qual 

engloba o Subsistema Ambiental e o Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos. O Subsistema 

Ambiental subdivide-se nos domínios: Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Gestão de Resíduos; 

Litoral; Unidades de Paisagem e, por fim, na ERPVA. A ERPVA do PROTA10 (Figura 26), à 

semelhança das restantes, decompõe-se em Áreas Nucleares, correspondentes às áreas 

classificadas para a conservação da natureza e da biodiversidade, e Corredores Ecológicos, 

designados também por Áreas de Conectividade Ecológica (Quadro 7).  

Quadro 7. Componentes da ERPVA do PROTA 

 

A delimitação das áreas de 

conectividade ecológica derivou da 

identificação das seguintes componentes: rede 

hidrográfica, dunas e arribas costeiras, sapais 

e outras zonas húmidas, matos naturais ou 

semi-naturais e alguns habitats, 

nomeadamente: os sistemas florestais e silvo-

pastoris de elevado valor ecológico (montados, 

florestas de quercíneas), os habitats de pinhal 

manso na área sob influência marítima, em 

substrato arenoso, com funções determinantes  

  

Figura 26. ERPVA do PROTA10 (CCDRA, 2010) 

de fixação do solo e de protecção das culturas (CCDRA, 2010).  

Nas áreas de conectividade ecológica o PROTA10 prevê a possibilidade de se manter ou 

desenvolver actividades agrícolas ou florestais, como a agricultura de regadio, culturas extensivas de 

Componentes Descrição Bases 
cartográficas  

Á
re

a
s
 n

u
c
le

a
re

s
 

PNT Vale do Guadiana; PNT Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina; PNT Serra de S. Mamede; RN Lagoas de Sto André e 
Sancha; RN Estuário do Sado 

Rede Nacional de 
Áreas Protegidas                        

Sítios: São Mamede; Nisa /Lage da Prata; Caia e Parque Natural 

de S. Mamede; Cabeção; Moura-Barrancos; Monfurado; Cabrela; 
Guadiana; Cabeção; Comporta Galé; Estuário do Sado; Costa 
Sudoeste; Caldeirão; Monchique                                                      
ZPE: Campo Maior; Torre da Bolsa; São Vicente; Monforte; 

Veiros; Vila Fernando; Moura-Mourão-Barrancos; Reguengos; 
Évora; Cuba; Vale do Guadiana; Piçarras; Estuário do Sado; 
Castro Verde; Costa Sudoeste; Lagoa de Sto André; Lagoa de 
Sancha; Açude da Murta; Monchique; Caldeirão 

Rede Natura 2000 

Á
re

a
s
 d

e
 

c
o
n
e
c
ti
v
id

a
d

e
 

e
c
o
ló

g
ic

a
 

Rede hidrográfica                                                                        
Dunas e arribas costeiras                                                           
Sapais e outras zonas húmidas                                                  
Matos naturais ou semi-naturais                                               
Sistemas florestais e silvo-pastoris                                      
(montados, florestas de quercíneas, habitats de pinhal 
manso em substrato arenoso) 

Bases cartográficas     
não identificadas 
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cereais ou culturas permanentes, por contribuírem para a manutenção do mosaico de paisagens 

rurais. 

O subsistema ambiental considera ainda as Unidades de Paisagem do Alentejo definidas no 

estudo da Universidade de Évora (2004) ―Contributos para a identificação e caracterização da 

paisagem em Portugal Continental‖, no entanto não existem descrições relativas a cada unidade.  

Segundo as normas relativas à ERPVA, a delimitação da estrutura ecológica municipal no 

âmbito dos PMOT deve incluir: a totalidade ou parte das áreas classificadas (―definindo diferentes 

graus de protecção de acordo com os valores naturais em presença‖); a rede hidrográfica, os 

povoamentos de montado, de azinhal, de sobreiral e outras formações de quercíneas (segundo 

critérios de dimensão e estrutura de povoamento), que constituem os corredores ecológicos (CCDRA, 

2010, p.87). Os PMOT devem ainda ―delimitar as áreas da estrutura ecológica municipal em solo 

urbano, que correspondem à estrutura ecológica urbana‖ e ―delimitar as áreas da estrutura ecológica 

municipal integrando-as em categorias de espaços compatíveis com a protecção dos valores e dos 

recursos naturais (nomeadamente, agrícolas, florestais e conservação da natureza)‖ (CCDRA, 2010, 

p.88).  

 Ao contrário dos anteriores PROT, as normas desenvolvidas no PROTA não apresentam 

referências à delimitação da REN, RAN e DPH. Como já referido, através do RJIGT (DL nº 380/99), 

os PROT deverão conter as ―e) Directrizes relativas aos regimes territoriais definidos ao abrigo de lei 

especial, designadamente áreas de reserva agrícola, domínio hídrico, reserva ecológica e zonas de 

risco‖ (artigo 53º). A ERPVA representa principalmente: rede hidrográfica, áreas classificadas e áreas 

de montado. Não são delimitados os sistemas húmidos, solos, áreas declivosas (apenas as arribas) e 

áreas de máxima infiltração.  

3.6 Algarve – PROTAL07  

O PROTAL07, aprovado pela RCM, nº 102/2007, de 24 de Maio, e publicado a 3 de Agosto 

de 2007 no Diário da República, revogou o anterior PROTAL91. O actual PROTAL estava já a ser 

elaborado quando a SEOT lançou o documento referente às orientações estratégicas para os novos 

PROT. Contudo, este facto não comprometeu a conclusão do PROT já que a DGOTDU considerou 

que este se enquadrava nas novas orientações. 

O PROTAL07 tem presente as assimetrias entre um Litoral sempre sujeito a pressão 

urbanística, decorrente de uma forte procura turística, e um Interior, cada vez mais despovoado e 

marcado pela desertificação. O Turismo continua a ser a aposta de desenvolvimento da região, sendo 

um dos principais objectivos do PROT qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer, mas seguindo 

um ―modelo mais integrado que traga benefícios a toda a Região‖ (CCDRALG, 2007, p.54). A 

estratégia do Turismo estende-se para o interior da região, procurando reverter o processo de 

despovoamento, ao potenciar o desenvolvimento económico destas áreas. 

O PROTAL07 estabelece orientações a nível de cada sub-unidade territorial e a nível dos 

sistemas que compõem o Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 27): Sistema Urbano, 

Sistema de Turismo, Sistema do Litoral, Sistema Ambiental e Sistema de Acessibilidade e 

Mobilidade. O Modelo policêntrico é constituído por Sedes de Concelho, Sedes de Freguesia e 

Outros Centros.  
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O modelo territorial prevê a passagem 

da Rede Ferroviária de Alta Velocidade na 

região, com a possível localização da estação 

junto à aglomeração urbana de Faro. As 

ligações ferroviárias serão feitas por Norte, 

pelo corredor central de entrada no Algarve 

(S. Marcos da Serra) e por Nascente, ligando 

à rede espanhola, em direcção a Huelva e 

Sevilha. ‖ (CCDRALG, 2007). 

 

Figura 27. Modelo de Desenvolvimento Territorial 
do PROTAL07 (CCDRALG, 2007) 

As unidades territoriais correspondem às Unidades de Paisagem definidas no estudo dos 

Padrões de Ocupação e Ocupação Edificada no Espaço Rural, elaborado com base em imagens 

ortorectificadas de 2003 (CCDRALG, 2004b). São definidas orientações de gestão por unidade 

territorial: Litoral Sul e Barrocal, Baixo Guadiana, Serra e Costa Vicentina, divididas em sub-unidades 

territoriais. 

O sistema ambiental compreende a ERPVA (Figura 28), o Sistema Hidrográfico Fundamental 

e Recursos Hídricos e as estruturas complementares, contando que estes devem ser interpretados 

em conjunto. 

A ERPVA do PROT Algarve é também constituída por Áreas Nucleares e Corredores 

Ecológicos, em que as áreas nucleares compreendem a Rede Nacional de Áreas Protegidas e a 

Rede Natura 2000 (Quadro 8).  

Quadro 8. Componentes da ERPVA do PROTAL07 

Componentes Descrição Bases cartográficas  

Á
re

a
s
 n

u
c
le

a
re

s
 RN do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António; PN 

da Ria Formosa e do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; 
Sítios Classificados da Rocha da Pena e da Fonte Benémola  

Rede Nacional de 
Áreas Protegidas 

Sítios: Costa Sudoeste; Ria Formosa/Castro Marim;  Guadiana; 

Monchique; Ribeira de Quarteira; Barrocal; Serro da Cabeça; 
Arade/Odelouca; Caldeirão; Ria de Alvor                                    
ZPE: Costa do Sudoeste; Ria Formosa; Sapais de Castro Marim 

Rede Natura 2000 
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Unidades ecológicas:                                                             
Arribas                                                                                  
Azinhais + sobreirais + castinçais                                
Bosques ripícolas + cursos de água                                            
Estuários + lagunas + sapais                                                 
Matagais + medronhais                                                               
Matos                                                                                    
Pinhais (Pinheiro Manso)                                                        
Pomares de sequeiro                                                                 
Prados + arvenses                                                                      
Praias e sistemas dunares associados                                         
Salinas 

Rede Hidrográfica 
(base cartográfica 
não identificada) 

+ 

COS 90 

 

Os corredores ecológicos compreendem a faixa costeira e os vales fluviais. Definiram-se 

quatro grupos de corredores ecológicos, de acordo com critérios de ―localização geográfica, tipologia 

e funcionalidade ‖ (CCDRALG, 2007, p.98):  
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- Os Corredores fluviais da bacia do Guadiana, que ligam a Serra do Caldeirão ao Vale do Guadiana 

e correspondem às ribeiras da Foupana, Odeleite e Beliche. Compreendem as galerias ripícolas, 

bosques de azinho e sobro e matagais. 

- Os Corredores fluviais serranos, que estabelecem a ligação da faixa costeira ocidental à Serra de 

Monchique e a ligação entre as serras de Monchique e do Caldeirão. Estes corredores assentam nos 

troços do vale do Seixe e das ribeiras do Arade e de Odelouca. 

- Os Corredores fluviais meridionais, que permitem a ligação da faixa costeira meridional às áreas 

nucleares da Serra e do Barrocal, através dos vales fluviais das ribeiras de Alportel, Almargem, Vale 

Barão e Bensafrim e da Ria de Alvor;  

- Os Corredores costeiros, que estabelecem a continuidade dos sistemas naturais e semi-naturais ao 

longo da faixa costeira meridional, salvaguardando os espaços não edificados nesta. 

  

Figura 28. ERPVA do PROTAL07 (CCDRALG, 2007) 

A diferença desta estrutura para as anteriores reside na elaboração de uma carta de 

Unidades Ecológicas (Figura 29), que partiu do estudo sectorial da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (CCDRALG, 2004a).  

 
 

Figura 29. Unidades Ecológicas (CCDRALG, 2004a) 

A metodologia usada para a delimitação das Unidades Ecológicas partiu da reclassificação da 

legenda do COS90, posteriormente complementada por informação biofísica (carta dos solos, 

altimetria, hidrografia, etc.) e informação biogeográfica (regiões naturais). Este trabalho teve por base 

informação cartográfica actualizada da região do Algarve, cartografia do inventário florestal mais 

recente (1995), da Direcção-Regional de Agricultura, e a Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS 

90), à escala 1:25000, do ex-CNIG (CCDRALG, 2004a).   

As Unidades Ecológicas foram classificadas segundo a sua representatividade regional e o 

grau de prioridade de conservação, relativo aos habitats e espécies que as integram. Definiram-se 

cinco graus de prioridade de conservação, sendo o primeiro grau correspondente às unidades mais 

raras ou de maior valor, e o quinto grau equivalente às unidades abundantes no território ou de menor 

valor. A classificação por prioridades de conservação serviu de base à definição de normas 
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orientadoras. O PROTAL07 acrescenta que a distinção das unidades ecológicas pelo seu valor ou 

raridade, não deve comprometer a continuidade dos corredores (CCDRALG, 2007). 

A delimitação destes corredores em plano municipal deve seguir as orientações gerais para 

as áreas nucleares e corredores ecológicos. Estas definem que a delimitação dos corredores 

ecológicos nos PMOT deverá garantir a ―integração do leito e respectivas margens, galeria ripícola, 

vales e várzeas (no caso de existirem) e encostas adjacentes até à linha de cumeada, numa faixa 

mínima de 500 m medidas a partir do leito, para ambas as margens; faixa essa extensível às 

situações fisiográficas em que a demarcação da linha de cumeada não se afigure clara‖ (CCDRALG, 

2007, p.166). Estas orientações prevêem ainda a ―delineação, caso a caso, de uma área 

complementar de corredor, decorrente da avaliação das potencialidades e condicionantes associadas 

aos valores em presença (bosques e matagais mediterrâneos, outras formações vegetais 

significativas, formações geológicas notáveis, solos férteis, espécies classificadas)‖ (CCDRALG, 

2007, p.166). São ainda estabelecidas orientações de gestão para cada Unidade Ecológica e 

orientações específicas para as Unidades Ecológicas, por grau de prioridade de conservação. 

No caso da ERPVA do PROTAL07, foram primeiro delimitados os corredores ecológicos, a 

partir de critérios de localização geográfica, dimensão e função e só posteriormente foram integradas 

as unidades ecológicas, dentro dos limites dos corredores. Considera-se que esta metodologia, feita 

numa perspectiva estritamente de conservação biológica, deixa de parte outras possíveis 

componentes ecológicas com interesse para conservação, por não estarem integradas nos 

corredores ecológicos. Constata-se ainda que os estudos relativos à informação biofísica, como o 

caso dos solos, que terão sido integrados nas unidades ecológicas, não surgem na representação 

final da ERPVA. Como se pode observar na figura abaixo (Figura 30), os solos de elevada aptidão 

agrícola (a verde escuro) não estão incluídos na ERPVA. 

 

 

Figura 30. Comparação entre a cartografia referente aos solos (CCDRALG, 2002) e a ERPVA do 
PROTAL07 (CCDRALG, 2007) 

 

Por fim, o PROT sublinha a necessidade da conjugação da ERPVA com a Estrutura 

Hidrográfica Fundamental e Recursos Hídricos (rede hidrográfica, albufeiras de águas públicas e 

sistemas aquíferos) e acrescenta que estas devem ser complementadas com a identificação à escala 

municipal e supra-municipal de outras áreas enquadradas em figuras legislativas: áreas de REN, 

solos delimitados na RAN e formações vegetais dominadas pelo sobreiro e azinheira. 
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4. Análise Comparada dos PROT e Considerações 

4.1 A Nível da Metodologia da ERPVA 

 

Quadro 9. Comparação entre as bases cartográficas utilizadas na delimitação das ERPVA  
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s
 c

la
s
s

if
ic

a
d

a
s

 

Rede 

Nacional de 

Áreas 
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Sítios 

Natura 2000 

e ZPEs 

 

Lista do 

Património 

Mundial 

Rede 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

 

Sítios Natura 

2000 e ZPEs 

Sítios da 

Convenção 

de RAMSAR 

IBA's 

(Important 

Bird Areas) 

Reservas 

biogenéticas 

de áreas 

diplomadas 

(Conselho da 

Europa) 

Rede Nacional de 

Áreas Protegidas 

 

Sítios Natura 

2000 e ZPEs 

Rede Nacional 

de Áreas 

Protegidas 

 

Sítios Natura 

2000 e ZPEs 

Rede 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

 

Sítios Natura 

2000 e ZPEs 

 

IBA's 

(Important 

Bird Areas) 

Rede 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas 

 

Sítios Natura 

2000 e ZPEs 

Outras áreas 

(Territórios 

que venham 

a ser 

classificados 

como áreas 

protegidas de 
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local) 

O
u
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a
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Declives  

+  

Altimetria 

+ 

Rede 

hidrográfica 

principal 

COS 90  

+  

Corine Land 

Cover 2000 

+ 

Rede 

hidrográfica 

principal 

+ 

PROF's da 

região Centro 

Padrões de 

ocupação do 

solo: 

Fotografias 

aéreas digitais, 

1:5000 

(pixel 0,5m), IGP 

(2oo5/06) 

+  

Limites 

administrativos+ 

toponímia +rede 

hidrográfica 

principal + 

COS90 

Padrões de 

ocupação do 

solo: 

Fotografias 

aéreas digitais, 

1:5000 

(pixel 0,5m), 

IGP (2oo7) 

+  

Limites 

administrativos 

+ toponímia 

+rede 

hidrográfica 

principal 

+ POS2002 

(P/análise 

comparativa) 

Bases 

cartográficas 

não 

identificadas 

Unidades 

Ecológicas: 

 

COS 90 

+ 

Carta dos 

solos, 

altimetria, 

hidrografia 

+ 

Regiões 

naturais 

+ 

Cartografia 

do Inventário 

florestal de 

1995 
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A elaboração das ERPVA parte, na generalidade dos PROT, dos contributos do sector da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade. Isto explica a existência de uma perspectiva de 

conservação biológica por detrás da metodologia de delimitação da ERPVA. Esta perspectiva 

reflecte-se na definição de Áreas Nucleares a partir das áreas classificadas. A Rede Nacional de 

Áreas Protegidas e a Rede Natura estão delimitadas em todos os PROT. À parte destas áreas 

classificadas, surgem outras como Important Bird Areas (IBA‘s) e Sítios da Convenção RAMSAR. 

Há que ter em conta que as áreas classificadas correspondem apenas a limites 

administrativos, que nem sempre equivalem aos limites efectivos das áreas com valor ecológico para 

conservação, e que deixam de fora outras áreas relevantes para conservação.  

Relativamente aos corredores, estes foram delimitados com a função de unir as áreas 

nucleares, de forma a manter a continuidade dos habitats necessários aos fluxos de espécies, 

segundo o conceito inicial de continuum naturale. Assim, estes não são definidos a partir da aptidão 

do território, mas sim a partir de critérios como: localização geográfica, dimensão (muitas vezes 

estipulada através de normas) e tipos de habitats. 

Para além das áreas classificadas, as bases cartográficas para a definição de áreas a integrar 

a ERPVA correspondem a cartas de uso do solo como os Padrões de Ocupação do Solo (POS), o 

COS‘90 e o Corine Land Cover 2000, bases cartográficas que não são actuais. Considera-se que 

este conceito de uso do solo é limitativo e efémero, já que constitui apenas um zonamento de 

características que não são inerentes ao território mas sim eventualmente transitória e que podem 

advir duma aptidão do território ou não. Este tipo de cartografia pode constituir um ponto de partida 

para a análise e descrição do território, no entanto não permite estudar aprofundadamente a aptidão 

do território 

Os PROT OVT e AML elaboraram cartas de Padrões de Ocupação do Solo com base em 

fotografias aéreas digitais recentes (anos 2005 a 2007), do IGP. Essa cartografia foi utilizada na 

delimitação de algumas componentes da ERPVA, na constituição de unidades de paisagem e de 

unidades territoriais. O PROTAL também realizou o estudo dos Padrões de Ocupação do Solo, que 

serviu de base para a delimitação das unidades de paisagem e unidades territoriais. No entanto, as 

componentes da ERPVA advêm das unidades ecológicas, definidas também a partir de cartografia de 

uso do solo (reclassificação do COS90).  

 

4.2 A Nível das Componentes  

Procede-se a uma análise comparada da metodologia utilizada na delimitação das diferentes 

ERPVA, tendo por base as componentes da Estrutura Ecológica da metodologia ―Sistema-Paisagem‖, 

referidas no segundo capítulo. 
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Quadro 10. Comparação entre as componentes das ERPVA  
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"Corredores 

ecológicos 

estruturantes" 

Corredores dos 

PROF's 

"Corredores 

ecológicos 

secundários" 
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Z
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s
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m

p
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Aluviossolos                                  

"Terras baixas"  
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aluvionares"                 

"Vales aluvionares" 

Aluviossolos                                    
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aluvionares" 
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F
o

n
te

 Declives + Altimetria  POS,             
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Á
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a
s
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e
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o

s
a
s
 

C
o
m

p
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"Arribas 
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o

n
te
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2008      
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Não identificada Unidades 
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M
á

x
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a
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n
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Morfologia – Sistema Húmido  

A rede hidrográfica foi considerada na delimitação da ERPVA dos vários PROT. No entanto, 

utilizam apenas a rede hidrográfica principal. Considera-se que o nível de detalhe da rede 

hidrográfica poderia ser aprofundado na maioria das ERPVA, constituindo assim um ponto de partida 

mais rigoroso para a delimitação do sistema húmido nas áreas urbanas e para a constituição da 

estrutura ecológica urbana nos PMOT. 

As zonas adjacentes às linhas de água, constituindo com estas o sistema húmido, não são 

delimitadas em nenhum PROT, sendo, no entanto, definida nas normas orientadoras uma largura 

mínima (com excepção dos PROT Norte e Alentejo), a qual varia entre os vários PROT. Contudo este 

tipo de valor é apenas indicativo, não advém de uma realidade do território, podendo não 

corresponder à área do sistema húmido, acabando por se tornar uma largura excessiva ou redutora.  

Como já referido, o sistema húmido corresponde a uma situação ecológica apta à produção 

de biomassa e inapta à edificação, devido à presença de aluviossolos, ao elevado grau humidade, ao 

microclima continental e a estar sujeita a risco de cheias. A não delimitação deste a nível regional 

compromete a sua salvaguarda, pois é à escala do PROT que se estabelecem as grandes opções de 

desenvolvimento regional, as que mais fortemente imprimem a sua marca no território. A localização 

das grandes infra-estruturas, deveria estar condicionada a priori pela localização do sistema húmido. 

Solos de elevado valor ecológico 

Apesar da existência de estudos sectoriais referentes à temática dos solos em alguns PROT, 

como o PROTAL07 e o PROTAML10 (nos estudos sectoriais de 2002), as ERPVA não asseguram a 

delimitação do recurso solo. Este é ainda na maioria dos PROT considerado pela sua capacidade 

agrícola, o que se reflecte nas classes de solos delimitadas, essencialmente aluviossolos. A Carta de 

Ocupação do Solo (COS90) e os Padrões de Ocupação do Solo (POS AML e OVT) constituem a 

fonte cartográfica para a delimitação dos aluviossolos, incluídos na classe das ―baixas aluvionares‖, 

dos PROTOVT09 e PROTAML10 e na classe ―Terras Baixas‖ do PROTN09. . 

Esta metodologia, a partir de uma visão da ―fertilidade‖ dos solos, torna-se limitativa ao não 

contemplar outras classes de solos de elevado valor ecológico que representam um enorme potencial 

a nível de aptidão para a agricultura ou outros usos biológicos, para além de contribuírem para a 

regulação do ciclo hidrológico e constituírem o suporte de biodiversidade. Em relação a este último 

ponto, se, por um lado, as ERPVA seguem um conceito relacionado com a conservação da 

biodiversidade, não se compreende que o recurso solo não seja inteiramente salvaguardado, já que 

este constitui a parte da sua base e suporte.  

Áreas declivosas / Riscos de Erosão 

A ponderação dos declives na ERPVA torna-se essencial, já que estes influenciam a 

drenagem e infiltração das águas e contribuem para a erosão do solo, no caso de declives 

acentuados. Assim, o declive condiciona os usos possíveis, sendo desfavorável a edificação em 

mancha nas áreas declivosas. 

Na ERPVA, o PROTN09 elaborou uma carta de declives, contudo esta não foi utilizada na 

delimitação de todas as áreas declivosas, tendo sido apenas considerados alguns declives mais 

acentuados. O PROTOVT09 assegura a delimitação de ―zonas declivosas e afloramentos rochosos‖, 
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a partir da carta de POS. Os restantes PROT não ponderam os declives e o risco de erosão, com 

excepção da consideração das arribas costeiras nos PROT Centro, Alentejo e Algarve, delimitadas 

também a partir da cartografia do uso do solo, assegurando apenas a salvaguarda das áreas com 

risco de erosão litoral. Contudo, a cartografia do uso do solo, feita a partir de imagens 

ortorrectificadas, não garante a delimitação com eficácia das áreas declivosas, pelo que esta deveria 

ser feita a partir de cartografia que permita analisar o relevo. 

Áreas de Máxima Infiltração  

A importância da salvaguarda do recurso água está presente nos PROT nos estudos relativos 

aos recursos hídricos e na representação cartográfica dos sistemas aquíferos e albufeiras. Contudo, 

o sector dos recursos hídricos tem-se focado na construção de albufeiras, ignorando que os planos 

de ordenamento do território detêm um papel fulcral na manutenção da permeabilidade do solo e do 

subsolo, já que esta condiciona a capacidade de infiltração e conservação da água, e, por outro lado, 

o escorrimento superficial e as consequentes cheias e erosão do solo (Magalhães, 2007). A 

ocorrência de cheias e da não infiltração da água reflecte-se mais tarde, no verão, na falta de água e 

na inevitável seca (Magalhães, 2007).  

Desta forma, considera-se que os PROT deveriam conter o estudo da permeabilidade do solo 

e do subsolo, essenciais na delimitação das áreas de máxima infiltração. Os planos de ordenamento 

deveriam integrar os estudos e conclusões do Plano Nacional da Água, impedindo a 

impermeabilização total destas áreas, condicionando a edificação e propondo o revestimento vegetal 

adequado.   

Vegetação 

A utilização de cartografia de uso do solo na delimitação das classes de vegetação traduz-se 

numa visão simplificada, que não permite avaliar a diversidade e valor natural do património vegetal 

da região. Classes como a dos Matos incluem uma diversidade de formações vegetais lenhosas que 

podem ter, ou não, valor ecológico, dependendo de enumeras características, que vão desde o porte 

ao tipo de folha (Arsénio, 2007 in Magalhães et al, 2007).  

Assim, a delimitação das classes de vegetação com interesse para conservação deveria partir 

de estudos relativos à caracterização da diversidade da paisagem vegetal e identificação das 

comunidades vegetais existentes, ao diagnóstico do estado de degradação da paisagem, à atribuição 

do valor natural através de um sistema de valoração e, por fim, à identificação das comunidades 

vegetais sobre as quais recaem estatutos de protecção legal (Arsénio, 2007 in Magalhães et al, 

2007). Não sendo possível a realização destes estudos, considera-se então essencial utilizar as 

fontes cartográficas de uso do solo mais recentes e mais descriminadas, o que não se verificou.  

4.3 A Nível das Normas e da Tradução da ERPVA nos PMOT  

Articulação com a REN 

Segundo o RJIGT as áreas de REN devem ser parte integrante das estruturas ecológicas dos 

IGT. No entanto esta não foi delimitada em nenhum PROT.  

Por outro lado, o Novo Regime Jurídico da REN (DL nº 166/2008) estabelece que as CCDR 

deverão elaborar orientações estratégicas de âmbito regional, acompanhadas por um esquema 

nacional de referência e que as áreas de REN só são obrigatoriamente delimitadas com carácter 
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operativo a nível municipal. Por esta razão, os PROT não delimitam as áreas de REN, sendo esta 

apenas referida nas normas relativas à tradução da ERPVA nos PMOT. 

Considera-se que existe alguma discrepância entre estes regimes jurídicos e que esta se 

reflecte na discordância entre a ERPVA e a Estrutura Ecológica Municipal, pois a primeira não integra 

as áreas de REN ao passo que a Estrutura Ecológica Municipal integra estas áreas. Neste caso a 

Estrutura Ecológica Regional e a Estrutura Ecológica Municipal não representam uma entidade única, 

definidas a diferentes escalas, mas sim entidades com componentes distintas.  

No PROTA10 e no PROTAL07 não existe qualquer referência à tradução da REN nos PMOT. 

No entanto estes últimos são obrigados a delimitar esta figura, com base na legislação do RJIGT e do 

Regime da REN. 

Articulação com a RAN  

Embora a RAN continue a ser uma fraca figura de protecção ao recurso solo e seja 

necessária a sua revisão, por apresentar as limitações já referidas, não se compreende que esta nem 

chegue a ser considerada nos PROT. A salvaguarda deste recurso torna-se extremamente 

importante a ter em consideração num país como o nosso, em que apenas cerca de 25% dos solos 

foram classificados como classes de Capacidade de Uso Agrícola A, B e Ch. A não inclusão destes 

solos a nível do planeamento regional permite o prosseguimento dos processos de edificação nestes 

terrenos, como se tem vindo a fazer nos últimos anos, sobretudo nas periferias urbanas e no litoral do 

país. Veja-se o caso da Campina de Faro, cujos solos, que nem sequer estão incluídos na ERPVA, 

apesar de serem considerados nos estudos sectoriais como solos de elevada aptidão agrícola 

(CCDRALG, 2002), estão a sofrer uma forte especulação urbanística, tendo-se vindo a discutir a 

possibilidade de serem excluídos da RAN (Revez, 2011).  

4.4 A Nível das Unidades de Paisagem 

No estudo sectorial da ERPVA do PROTN09 é apresentada a cartografia referente às 

unidades de paisagem, decorrentes do estudo da Universidade de Évora (2004) ―Contributos para a 

identificação e caracterização da paisagem em Portugal Continental‖, mas não são apresentadas no 

documento fundamental do PROT descrições, nem normas relativas às unidades de paisagem. 

No PROTC10, são descriminadas normas relativas às unidades de paisagem definidas no 

estudo da Universidade de Évora (2004) ―Contributos para a identificação e caracterização da 

paisagem em Portugal Continental‖, mas não é apresentada a cartografia referente, nem as 

respectivas descrições.  

No PROTOVT09 não são definidas unidades de paisagem, mas a componente paisagem está 

incluída na rede complementar, através da delimitação de paisagens notáveis e sítios de interesse 

paisagístico, paisagens agrícolas de elevado valor ecológico e paisagens florestais de elevado valor 

ecológico, para as quais são implementadas normas de gestão.  

No PROTAML10 foram identificadas as principais unidades de paisagem e representadas na 

cartografia ―Paisagens Notáveis da AML‖, resultante do estudo dos POS. Para cada unidade são 

apresentadas a sua descrição e orientações genéricas. Das normas constam algumas directrizes 

relativas à gestão das paisagens. 
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O PROTA10 apresenta a cartografia das Unidades de Paisagem do estudo da Universidade 

de Évora (2004), mas não apresenta descrições, nem orientações ou normas.  

Por último, o PROTAL07 faz equivaler as unidades de paisagem descritas no estudo dos 

POS às unidades territoriais apresentadas no documento do PROT. As unidades territoriais dividem-

se em sub-unidades territoriais, para as quais existem normas específicas. 

Considera-se que não existe um consenso entre os PROT relativamente à abordagem ao 

tema da Paisagem. O estudo da paisagem deveria estar presente em todos os PROT, com a sua 

respectiva representação cartográfica, descrição e orientações de gestão.  

4.5 A Nível da ERPVA no Modelo de Desenvolvimento Territorial 

A ERPVA surge nos modelos de desenvolvimento territorial sob uma representação esquemática, 

muitas vezes apenas representada através da rede primária, a qual se reduz às áreas classificadas e 

aos principais corredores ecológicos. Por um lado, este tipo de representação resulta em 

interpretações ambíguas, já que não concretiza a localização das áreas essenciais à conservação; 

por outro, este nível simplificado de representação cartográfica não permite que a ERPVA seja 

traduzida ao nível das áreas urbanas. Tudo isto reflecte o pouco peso que é dado à Estrutura 

Ecológica nos Modelos de Desenvolvimento Territorial e demonstra como esta é encarada sob uma 

perspectiva de conservação biológica ou de ―valorização ambiental‖, a ser considerada à parte da 

estratégia de desenvolvimento regional e muitas vezes, até encarada como restritiva a este. 

Expressões como ―mais-valia ambiental‖ e ―valorização ambiental‖ vêm reforçar esta ideia. 

Relativamente às propostas constata-se que, no geral, a Estratégia surge antes do território e não 

o contrário. As propostas mais descriminadas estão relacionadas com determinados sectores, como o 

dos transportes, principalmente nas ligações ao resto da Europa (ex. Aeroportos e TGV), e dos 

grandes equipamentos (plataformas logísticas). Este tipo de macro-opções, acabarão por beneficiar 

localmente os grandes pólos, mas pouco contribuirão para um modelo territorial equilibrado, visto que 

os equipamentos e vias propostas para os aglomerados de menor dimensão acabam por não 

constituir prioridade nos PROT. Ao apostar maioritariamente nos pólos estruturantes, que se 

localizam no litoral, estes modelos contribuem para a crescente ―litoralização‖ do país e o aumento 

das assimetrias regionais. 

 Não se verificam estratégias que garantam a limitação da expansão urbana nas periferias, 

com base na definição de intercalações ―verdes‖ entre os pólos urbanos e entre os eixos de expansão 

urbana, como já era referido no PDRL64. Também se ignora o papel da agricultura junto às áreas 

urbanas, ignorando que esta surge no PNUD (Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas) como 

indispensável ao desenvolvimento urbano, por poder constituir o abastecimento das áreas 

metropolitanas e das cidades (Telles, 2007). 

Relativamente às áreas rurais, e à salvaguarda da relação destas com as áreas urbanas, não 

se verificam grandes avanços na procura de uma nova definição para estas relações. Aliás, os 

modelos remetem a conservação da natureza para as áreas de baixa densidade, veja-se o exemplo 

do PROTC10, que afirma que as áreas nucleares são ―áreas fundamentais para ‗suster o declínio da 

biodiversidade‘, oferecendo um elevado leque de oportunidades que, se bem aproveitadas, poderão 

constituir um motor de desenvolvimento de regiões economicamente mais desfavorecidas‖ (CCDRC, 
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2010, p.60). Estas são necessárias não só nas áreas desfavorecidas, mas também e essencialmente, 

nas áreas urbanas. 

  Por outro lado, a estratégia de desenvolvimento relativa às áreas rurais está também 

relacionada com o desenvolvimento do Turismo (como é o caso do Algarve). Todavia, os 

aglomerados rurais não podem depender apenas do desenvolvimento turístico, visto este depender 

fortemente de factores externos. Tome-se como referência a alusão do Prof. Ribeiro Telles ao 

―desaparecimento de aldeias votadas algumas a serem cenários mortos para um turismo efémero e 

falsificado‖ (Telles, 2007, p.18). Considera-se que a atribuição das reservas de conservação da 

natureza e do turismo às áreas rurais só poderão ser factor de desenvolvimento nestas, se estiverem 

conciliadas com uma paisagem já por si diversificada e forte numa população que mantenha o valor 

ecológico do território. 

Quanto à estratégia relativa aos sistemas produtivos nos espaços rurais (agricultura, floresta, 

recursos geológicos e hidrogeológicos), considera-se que falta um estudo mais aprofundado das 

aptidões do território (e não com base nos usos actuais), nomeadamente o estudo do potencial 

ecológico dos solos, de forma a aproveitar os recursos endógenos e definir formas de incentivar a sua 

produção e exportação. 

Tendo em vista a amplitude das estratégias propostas nos PROT e a impossibilidade de 

algumas câmaras alcançarem estes objectivos, considera-se que uma forma de assegurar a 

aplicação a nível dos municípios poderia passar por definir áreas prioritárias de intervenção, em 

consenso com estes. Para isso, estas áreas de intervenção deveriam ser delimitadas com base nos 

recursos naturais (geologia, solo, água e vegetação), sociais e económicos da região. O conceito de 

aptidão ecológica ainda não se encontra traduzido nos PROT. Este conceito deveria estar na base da 

definição de todas as estratégias de desenvolvimento regional. 

Conclui-se com a definição do Prof. Caldeira Cabral sobre a profissão da Arquitectura Paisagista: 

―Profissão do nosso tempo, bem marcada com a preocupação do bem comum, defende a primazia 

dos valores espirituais sobre os económicos, das soluções permanentes sobre a estreita visão do 

actual, sem antes nem depois‖ (Cabral, 2003,p. 35) Considera-se que a correcta delimitação da 

Estrutura Ecológica no Ordenamento do Território, nomeadamente nos PROT, constitui uma 

ferramenta base para a defesa das soluções permanentes sobre as soluções baseadas em factores 

sócio - económicos transitórios.   

Justifica-se assim a necessidade da delimitação nos PROT de uma Estrutura Ecológica Regional 

segundo uma visão holística, que parta da aptidão ecológica do território e não da visão sectorial da 

conservação da natureza, cujo principal objectivo se foca na conservação do subsistema biológico da 

paisagem.  
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5. Caso de Estudo – Área Metropolitana de Lisboa  

A Área Metropolitana de Lisboa situa-se no centro de Portugal, junto ao Estuário do Tejo, o 

qual divide a região em duas penínsulas, a de Lisboa e a de Setúbal (Figura 31). Com uma área de 

cerca de 300.000 ha, representa 3,2% do território nacional (CCDRLVT, 2009c), distribuída pelos 

seus 18 municípios: Alcochete,   Almada,  Amadora,  Barreiro, Cascais,  Lisboa,  Loures,  Mafra, 

 Moita,  Montijo,  Odivelas,  Oeiras,  Palmela,  Sesimbra, Setúbal,  Seixal,  Sintra e Vila Franca de 

Xira (Figura 32; Anexo 1A). 

Concentrando quase ¼ da população portuguesa, cerca de 3 milhões de habitantes, a AML 

regista a maior densidade populacional do país, 959 hab./km². A AML constitui o maior pólo 

económico do país, ao reunir cerca de 27% da população activa, 30% das empresas nacionais, 33% 

do emprego e contribuir com 37% do PIB nacional (CCDRLVT, 2009c). A localização de dois portos 

de projecção internacional na AML, o de Lisboa e o de Setúbal, contribui para o desenvolvimento 

económico da região. 

 

  

Figura 31. Enquadramento 
Geográfico da AML em Portugal 

Figura 32. A Área Metropolitana de Lisboa  

A AML situa-se na transição entre as duas paisagens portuguesas: a Paisagem 

Compartimentada, típica do Norte do País e a Paisagem da Árvore Dispersa Mediterrânica, que se 

verifica a Sul do Tejo (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). No caso da Paisagem 

Compartimentada, a introdução da sebe assegura o papel da mata, ainda que com uma menor 

dimensão, quando se procede à abertura da mata de forma a criar uma clareira para uso agrícola. Na 

margem Norte, a primeira divide-se na Paisagem Compartimentada da Fachada Atlântica e na 

Paisagem Compartimentada da área Noroeste de Loures. São exemplos deste tipo de paisagem os 

mosaicos rurais nas freguesias situadas a Norte do concelho de Sintra (Figura 33) e o mosaico rural 

de Bucelas, concelho de Loures (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). 

 Na margem Sul a Paisagem da Árvore Dispersa Mediterrânica traduz-se nas duas manchas 

de Montado ainda existentes (Figura 34). Neste tipo de paisagem, cada árvore cumpre o papel da 

mata, o que constitui uma adaptação às condições de secura, temperaturas altas e pobreza do solo, 
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em que a abertura de clareira não é viável. O espaçamento entre as árvores é feito de forma a 

garantir a entrada da radiação solar e ao mesmo tempo contribuir para a protecção do solo das 

temperaturas elevadas e para reduzir a velocidade de destruição da matéria orgânica (Magalhães et 

al, 2003 in Tenedório, 2003). 

 

  

Figura 33. Paisagem Compartimentada 
(Freguesia de São João das Lampas)                 

(Google Maps, 2011) 

Figura 34. Paisagem da Árvore Dispersa 
Mediterrânica (Concelho de Palmela)                     

(Google Maps, 2011) 

 

Relativamente à paisagem da margem Norte da AML, esta caracteriza-se pela presença da 

cidade de Lisboa e sua extensa área de influência, onde se localizam algumas manchas de 

vegetação relevantes como o Parque de Monsanto e o Estádio do Jamor. São ainda elementos 

marcantes desta paisagem as Serras de Sintra, Carregueira, Montemor e da Alrota, as áreas 

agrícolas do litoral e várzea de Loures, a Costa Atlântica com os seus 150 km de extensão e uma 

frente ribeirinha com aproximadamente 200 km. Na serra de Sintra atinge-se o ponto mais alto da 

AML, chegando a alcançar os 528 m na Pena (Pereira, 2003 in Tenedório, 2003). Por constituir uma 

paisagem única na AML e no País, a serra de Sintra integra o Parque Natural Sintra-Cascais. 

Na margem Sul são elementos caracterizadores da paisagem as Arribas de Almada e Trafaria 

e a Arriba Fóssil da Costa da Caparica, as praias da Costa da Caparica, a Lagoa de Albufeira, o Cabo 

Espichel, a Serra da Arrábida, o Estuário do Sado e também as margens do Estuário do Tejo, as 

áreas agrícolas e áreas de Montado. A área urbana da margem Sul concentra-se sobretudo nos 

concelhos de Almada e nos restantes concelhos junto ao estuário do Tejo. A Serra da Arrábida 

representa a maior elevação na margem Sul, chegando a atingir a cota de 501 m no Formosinho 

(Pereira, 2003 in Tenedório, 2003) e está classificada como Parque Natural da Arrábida.  
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5.1 Interpretação Cultural  

O conceito de Área Metropolitana não existe senão a partir de 1991, com a criação da Área 

Metropolitana de Lisboa e da Área Metropolitana do Porto através da Lei nº 44/91. Segundo esta lei 

―as áreas metropolitanas são pessoas colectivas de direito público de âmbito territorial e visam a 

prossecução de interesses públicos das populações da área dos municípios integrantes‖ (artigo 2º da 

Lei nº 44/91). Posteriormente a Lei nº 46/2008, que estabelece o regime jurídico das áreas 

metropolitanas de Lisboa e do Porto, define o conceito de área metropolitana da seguinte forma: ―As 

áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto são pessoas colectivas de direito público e constituem 

uma forma específica de associação dos municípios abrangidos pelas unidades territoriais definidas 

com base nas NUTS III (…)‖ (artigo 2º, da Lei nº 46/2008).  

A actual AML teve a sua origem no antigo ―termo‖ de Lisboa, conceito usado desde a Idade 

Média e que se referia ao território circundante ao concelho do qual este dependia. Existia uma 

relação indissociável entre o termo e o povoado. O termo, para além de contribuir para a 

sustentabilidade económica da cidade, fornecendo o alimento que esta não produzia, funcionava 

como a sua base de defesa (Marques, 2003 in Tenedório, 2003). Sobre esta relação entre Lisboa e o 

seu termo, já se referia Luís Mendes de Vasconcelos, em 1608: ―É tão grande a quantidade de 

cargas que entra em cada dia em Lisboa, só deste espaço, de toda a sorte de mantimentos, que não 

é possível dizer número certo; (…) E não trazem um só mantimento, mas todos os que usamos para 

sustento e regalo, trazendo trigo, cevada, vinho, azeite, hortaliças, frutas de todas as sortes, e de 

todos os tempos, leite, nata e manteiga todo o ano, cabritos, coelhos, perdizes, e como um perene 

rio, está tudo isto continuamente correndo (…)‖(Mattoso et al, 2011, p. 527-528).   

Contudo, interessará sobretudo analisar o crescimento da cidade de Lisboa e dos concelhos 

circundantes a partir da segunda metade do século XIX, altura em que Lisboa viu aumentar o seu 

número de habitantes, como resultado da industrialização e do êxodo rural que a acompanhou. O 

processo de crescimento da capital expandiu-se aos concelhos circundantes que se encontravam 

mais próximos da cidade ou junto ao mar ou rio, como foi o caso de Oeiras, Cascais, Sintra e Vila 

Franca. Mais a Norte, os concelhos de Mafra, Arruda e Sobral já não acompanharam este 

crescimento. Na margem Sul o crescimento deu-se principalmente em Almada, Barreiro, Sesimbra e 

Setúbal. A criação da linha ferroviária de Sul e Sueste em 1861, com terminal no Barreiro, contribuiu 

para o desenvolvimento desta área. Os concelhos mais periféricos, como Alcochete, Montijo e 

Benavente mantiveram um crescimento lento (Marques, 2003 in Tenedório, 2003). 

Em meados do século XX ocorreu novamente um aumento significativo do número de 

habitantes na maioria das áreas junto a Lisboa. O prolongamento da edificação para Oeste, nos 

concelhos junto ao mar, e para Este, junto ao rio, criou assim uma cidade praticamente contínua de 

Lisboa a Cascais, Sintra, Loures e Vila Franca. Outro factor de crescimento da AML prende-se com a 

construção da ponte sobre o Tejo em 1966, a qual contribuiu para o aumento da proximidade entre as 

duas margens, iniciando-se um processo de transformação profundo dos concelhos a Sul do Tejo 

(Marques, 2003 in Tenedório, 2003). Mais tarde, com a construção da ponte Vasco da Gama em 

1998, a expansão urbana chegou aos concelhos de Alcochete e Montijo. 
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Relativamente à actual ocupação do solo e às tendências de evolução da AML, o estudo 

referente aos Padrões de Ocupação do Solo (POS), efectuado no âmbito do PROTAML10, permite 

retirar algumas conclusões importantes. O estudo constata que as áreas edificadas ocupam 

actualmente cerca de 18% do território da AML, como se pode observar através da Carta de POS do 

PROTAML10 (CCDRLVT, 2009a). Na análise efectuada pelo PROTAML10 foram distinguidas as 

áreas edificadas compactas, correspondentes a uma estrutura urbana organizada, das áreas 

edificadas fragmentadas, que resultam de um crescimento urbano não planeado. As primeiras 

correspondem a 8,93% do território e as segundas a 8,90%, distribuindo-se ambas ao longo dos 

principais eixos urbanos na margem Norte (Lisboa-Odivelas-Amadora, Lisboa-Cascais, Lisboa-Sintra, 

Lisboa-Vila Franca de Xira) e junto às principais aglomerações urbanas da margem Sul (Almada, 

Seixal, Setúbal e Barreiro).  

Quadro 11. POS AML 2007 - Percentagens das Classes de Uso do Solo                                             

(adaptado de CCDRLVT, 2009a) 

Classe Subclasse Percentagem na área total da AML 

Áreas edificadas  

Áreas edificadas 
compactas 8,93% 

Áreas edificadas 
fragmentadas 8,90% 

Espaços vazios sem construção 4% 

Áreas agrícolas  27% 

Áreas florestais 22% 

Matos  8%. 

Outras 29,17% 

 

Importa salientar que, segundo este estudo, 4% do território corresponde ainda a espaços 

vazios sem construção, terrenos vagos inseridos no interior das áreas edificadas compactas ou 

fragmentadas. Estes espaços situam-se precisamente nas áreas sujeitas a maior pressão urbanística 

e são essenciais à definição de uma estrutura verde que contribua para a sustentabilidade e 

qualificação urbana destas áreas.  

As áreas agrícolas ocupam uma área considerável do território, cerca de 27%, as áreas 

florestais correspondem a 22% do território e as áreas de matos, a 8%. A representação territorial das 

áreas agrícolas na AML remete para a necessidade de reflectir sobre o futuro papel destas áreas no 

ordenamento da AML. A memória da cidade de Lisboa envolvida pelo antigo termo que a abastecia, a 

presença de solos com aptidão à agricultura nos arredores de Lisboa e a noção de um futuro próximo 

em que se prevê o aumento da concentração demográfica nas áreas metropolitanas (Telles, 2007), 

reforça a urgência de garantir a produção agrícola a uma distância próxima da capital. Por esta razão, 

importa conhecer as tendências de evolução da área urbana da AML, de forma a salvaguardar estas 

áreas agrícolas e outras áreas de elevado valor ecológico que se encontram desde já comprometidas 

pelos processos de transformação do território. 

 O PROTAML10 identifica as tendências de evolução do território da AML, com base no 

estudo dos POS 2007. As principais tendências negativas traduzem-se na dispersão das actividades 
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económicas, no crescimento urbano fragmentado e na ocupação de algumas áreas incluídas na 

ERPVA do PROTAML02, devido à não adaptação dos PMOT a este último. O PROTAML10 

considera que se mantêm, no geral, as tendências de evolução identificadas em 2002, com a 

consolidação das áreas compactas, o preenchimento de vazios urbanos e a expansão urbana para as 

áreas marginais, ocupando espaços agrícolas e florestais (CCDRLVT, 2009a). 

Na margem Norte (Figura 35; Anexo 1B) são identificadas como principais áreas críticas: o 

eixo Lisboa-Cascais e o eixo Lisboa-Sintra; os eixos CREL-Malveira e Mafra-Ericeira; o pólo industrial 

do nó IC16/IC19; a área agrícola de Sintra e Mafra. Na margem Sul (Figura 36; Anexo 1C) são 

indicados como maiores problemas a encarar: a extensão dos núcleos ribeirinhos para o interior, ao 

longo dos esteiros e das suas margens e a edificação dispersa ao longo dos eixos associados à 

Ponte Vasco da Gama, na ligação Lisboa-Alcochete-Palmela-Setúbal (CCDRLVT, 2009a).  

Apesar das tendências de dispersão urbana detectadas na ligação Lisboa-Alcochete-Palmela-

Setúbal, é possível prever que as propostas do Modelo de Desenvolvimento Territorial (Figura 20) - o 

Novo Aeroporto de Lisboa, localizado no concelho de Montijo; a Linha de Alta Velocidade que passa 

nos concelhos de Palmela e Montijo; e a Plataforma Logística no Poceirão, concelho de Palmela - 

irão acentuar estas dinâmicas para os concelhos de Montijo e Palmela.   

 

 

  

Figura 35. Ocupação urbana da margem Norte Figura 36. Ocupação urbana da margem Sul 
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5.2 Proposta de Estrutura Ecológica 

O caso de estudo está enquadrado no projecto da FCT ―EEN - Uma proposta de delimitação 

e regulamentação‖, a decorrer no Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista (PTDC/AUR-

URB/102578/2008). O trabalho realizado utiliza alguns dados processados a nível nacional, tendo 

sido posteriormente aferidos à escala regional. A cartografia foi trabalhada em Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), nomeadamente através do programa Arcgis10. Relativamente ao sistema de 

coordenadas, foi utilizado o sistema europeu: ETRS89 PT-TM06. O SIG permite trabalhar por 

sobreposição de layers, o que facilita a inter-relação de dados provenientes de diferentes fontes. Este 

programa torna-se, assim, uma ferramenta essencial na identificação das potencialidades do 

território, ao permitir realizar uma interpretação ecológica do território de forma aprofundada e 

transversal. 

A Estrutura Ecológica é composta por: sistema costeiro, sistema húmido, solos de elevado 

valor ecológico, áreas declivosas, áreas de máxima infiltração e vegetação com interesse para 

conservação (Figuras 37 e 38; Anexos 3A e 3B).  

 

 
 

Figura 37. Estrutura Ecológica AML Figura 38. Figuras da Estrutura Ecológica 

 

Referem-se na Figura 39 as componentes da Estrutura Ecológica e a sua respectiva 

descrição, assim como as bases cartográficas que serviram de suporte à elaboração das bases de 

trabalho utilizadas na delimitação da estrutura ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Estrutura Ecológica Regional e os Planos Regionais de Ordenamento do Território 
Caso de Estudo - Área Metropolitana de Lisboa 

 

62 
 

 

 

 
Componentes  Descrição   Bases de Trabalho         Bases Cartográficas 

        

1 
Sistema 
Costeiro 

 
Dunas, Praias, 
Sapais e outras 
áreas alagadas 

 
 

COS'90   

  
 

  

        

2 
Sistema 
Húmido 

 

Linhas de água 
 
Zonas contíguas 
às linhas de 
água com 
declives até 5% 

 

Morfologia 
do Terreno 

 

Hidrografia                                                                          

 
Linhas de Água 
(INAG)             

  
 

   

 

Sub-bacias 
Hidrográficas (INAG)                                   

   
MDT Pixel 25m (INAG) 
           

 

 

    

 
 

Declives                               
 

MDT Pixel 25m (INAG) 
  

        

3 
Solos de 
Elevado Valor 
Ecológico 

 
 

 
Solos de elevado 
e muito elevado 
valor ecológico          
(valores 4 e 5) 

 

Solos de 
Elevado 

Valor 
Ecológico 

   

   
Carta de Solos de 
Portugal                
Escala 1:50.000 
(SROA, 1965)   

 

 

    

        

4 
Áreas 
Declivosas 

  Áreas com            
declives > 16% 

  
MDT Pixel 25m (INAG) 

    

          

5 
Áreas de 
Máxima 
Infiltração 

 

Áreas com 
PERM potencial 
alta (valor 5) 

 

PERM 
Potencial 

 PERM 
Geológica 

 Carta Geológica AML                
Escala 1: 50.000        

    

   
PERM 
Solos 

 
Carta de Solos de 
Portugal                          
Escala 1:50.000                
(SROA, 1965) 

    

 

 

    

 
 

Declives 
 

MDT Pixel 25m (INAG) 
  

          

6 

Vegetação 
com Interesse 
para 
Conservação 

 
Áreas florestais e 
Matas, Áreas de 
Montado 

 
 

COS'90   

  
 

  

 

Figura 39. Metodologia de Elaboração da Estrutura Ecológica para a AML 
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5.2.1 Sistema Costeiro 

Araújo (1987) esclarece que o ―litoral pode identificar-se com uma estreita faixa de território 

onde se concentra um conjunto de raros e preciosos ecótopos e biótopos que só aparecem na linha 

de contacto dos três meios – terrestre, marítimo e aéreo – ou na sua proximidade.‖ (Araújo, 1987, 

p.5).  

 Neste trabalho, para a delimitação do sistema costeiro da AML (Figura 40; Anexo 4) foram 

consideradas as classes de praias, dunas e sapais e outras áreas alagadas, da carta COS‘90.  

Na AML, o aumento da pressão urbanística sobre o litoral tem vindo a comprometer este 

sistema de interface mar-terra, o qual desempenha o papel de defesa em relação ao avanço do mar. 

Veja-se o caso da Costa da Caparica (Figura 41.) na qual, desde a construção da Ponte 25 de Abril, a 

proliferação de construções ilegais e a criação de esporões contribuíram para a impermeabilização 

das dunas e para a alteração dos processos naturais de formação dunar e das praias, já que os 

esporões alteram a deposição das areias trazidas ao longo da costa.   

 

 

Figura 40. Sistema Costeiro da AML (COS‘90) Figura 41. Pressão urbanística no 
litoral (Costa da Caparica)                 
(CEAP, 1998) 

5.2.2 Sistema Húmido 

O sistema húmido é constituído pelas linhas de água e zonas contíguas às linhas de água e 

resultou da carta de Morfologia do terreno, a qual foi elaborada a partir das bases de trabalho: 

Hidrografia e Declives.  

A elaboração das linhas de água da AML partiu do trabalho realizado a nível nacional 

(PTDC/AUR-URB/102578/2008), no qual se procedeu à classificação hierárquica das linhas de água 

do INAG em quatro níveis: Principais, Secundárias, Terciárias e Quaternárias.  

A nível regional, foram adicionadas às linhas de água do INAG, linhas de água de nível 

inferior, geradas automaticamente a partir do MDT através da ferramenta Hidrology. A hierarquização 

das linhas assim obtidas foi efectuada utilizando o Método de Strahler.                                          

 Nesta primeira fase foi necessário proceder a trabalho de edição, de forma a unir as linhas 

de água provenientes das diferentes fontes (Anexo 5A). 

Posteriormente definiu-se uma nova hierarquia para a escala regional. Assim, as linhas de 

água foram ordenadas em quatro níveis, procedendo-se às correspondências entre o nível nacional e 

o nível regional.        
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Para a elaboração das linhas de festo da AML, utilizou-se como base as Sub-bacias 

Hidrográficas do INAG, tendo sido necessário proceder à edição dos dados. 

 Posteriormente foi estabelecida a hierarquização das linhas de festo, mantendo os mesmos 

critérios utilizados à escala nacional e hierarquizadas em quatro níveis.  

Na carta de Hidrografia (Figura 42; Anexo 5B), é possível observar que o Rio Tejo e o Rio 

Sado correspondem às linhas de água principais. As linhas de água secundárias equivalem ao Rio 

Sorraia, Ribeira de Santo Estevão e Ribeira de Canha e às principais linhas de água de cada bacia 

hidrográfica. Incluem-se nestas últimas os principais rios e ribeiras da AML, como o Rio Trancão, o 

Rio Lisandro, o Rio Jamor, as Ribeiras de Alcântara, das Lages, e a das Vinhas, na margem Norte e 

o Rio Judeu, o Rio Coina e Ribeira da Apostiça e a Ribeira da Marateca, na margem Sul. As linhas de 

água quaternárias incluem as restantes linhas, geradas automaticamente e correspondentes às linhas 

de água de menor expressão.  

As linhas de festo principais separam as linhas de água principais (Rio Tejo e Rio Sado), 

correspondendo à linha de divisão das águas que drenam para o oceano Atlântico, das águas que 

drenam para o estuário do Tejo. As linhas de festo secundárias separam as linhas de água 

secundárias correspondentes ao Rio Sorraia, Ribeira de Santo Estevão e Ribeira de Canha e as 

linhas de festo terciárias estabelecem a separação das restantes linhas de água secundárias da AML. 

Por fim, o nível 4 corresponde às restantes linhas de festo de menor expressão.  

   

Figura 42. Hierarquia Hidrográfica   

A Carta de Declives (Anexo 5C) foi gerada automaticamente a partir do MDT, tendo sido 

posteriormente reclassificada em 8 classes de declives: 0-1,5%; 1,5-3%; 3-5%; 5-8%; 8-12%; 12-

16%; 16-25%; ˃25%. A escolha das três primeiras classes teve como objectivo permitir a 

diferenciação dos declives mais baixos da margem Sul.  

A carta da Morfologia do Terreno em anexo (Anexo 5D) constitui o primeiro resultado do 

trabalho realizado no âmbito do projecto à escala nacional (PTDC/AUR-URB/102578/2008). Apesar 

de esta consistir num esboço ainda a ser aferido, já representa um resultado bastante próximo do 

pretendido. Segundo o modelo de Cunha 2008, a metodologia utilizada teve por base a hidrografia 

(Figura 42; Anexo 5B) e os declives (Anexo 5C).  
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Para a delimitação dos sistemas húmidos e dos sistemas secos foi considerada a classe de 

declives dos 0-5%. Os sistemas húmidos correspondem às linhas de água e às zonas contíguas às 

linhas de água com declives até 5% e os sistemas secos são constituídos pelas linhas de festo, os 

cabeços largos (zonas contíguas às linhas de festo, com declives até 5%), os cabeços estreitos e as 

vertentes, que equivalem às restantes áreas.  

A morfologia do terreno da AML difere significativamente da margem Norte para a margem 

Sul, residindo a principal explicação para esta diferença, as diferenças de litologia: a margem Norte é 

constituída maioritariamente por calcários e a margem Sul, por areias, apresentando as primeiras 

uma dureza superior às segundas. A morfologia na margem Norte da AML caracteriza-se pela 

alternância entre vales estreitos e encaixados, onde correm ribeiras de regime torrencial, e cabeços 

relativamente estreitos (Magalhães et al, 2003 in Tenedório 2003), acentuando-se estas 

características para Norte, no concelho de Mafra. Os cabeços largos predominam nos concelhos de 

Sintra, Cascais e Lisboa. Os Sistemas Húmidos (Figura 43; Anexo 5E) são representados pela lezíria 

ribatejana (concelhos de Vila Franca de Xira e Loures) e pelos sistemas ribeirinhos interiores: várzea 

de Loures (Figura 44) e várzea de Bucelas associadas ao Rio Trancão e baixas da Granja e de Pêro 

Pinheiro e a várzea de Colares, no Concelho de Sintra (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). 

A margem Sul apresenta um relevo menos acidentado, comparativamente à margem Norte. 

Ainda assim, é possível a distinção entre duas zonas: a Oeste, onde o relevo ainda permite a 

existência de vertentes e onde se localizam as zonas declivosas, e a Este, onde o relevo quase plano 

não permite a existência de vertentes, pelo que o limite dos cabeços coincide com o limite dos 

sistemas húmidos. As baixas de Almada, do Seixal, do Coina, da Moita e Barreiro constituem os 

sistemas húmidos da margem Sul.  

 
  

Figura 43. Sistema Húmido  Figura 44. Várzea de Loures                
(CEAP, 2000)  

5.2.3 Solos de Elevado Valor Ecológico  

A Carta de Valor Ecológico do Solo (Anexo 6B) é o resultado do trabalho realizado à escala 

nacional, o qual utilizou como base cartográfica a Carta de Solos de Portugal do S.R.O.A, à escala 

1:50000 (Cardoso, 1965; 1974) (Anexo 6A).  

Na atribuição do valor ecológico dos solos foram consideradas as seguintes classes: 1 - Muito 

Reduzido; 2 – Reduzido; 3 – Variável; 4 – Elevado; 5 - Muito Elevado. À escala nacional foi atribuído 
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o valor ecológico dos solos relativamente às unidades pedológicas dominantes (código 1 de cada 

unidade de solo) e com base nos seguintes critérios: espessura do perfil, natureza do material 

originário, teor de argila e de matéria orgânica, estrutura, pH, capacidade de troca catiónica, grau de 

saturação em bases e propriedades específicas de alguns solos, que permitem a ocorrência de 

ecossistemas com interesse para conservação.  

Para a escala regional foi calculado o valor ecológico ponderado, considerando o código 1 e o 

código 2 de cada unidade de solo. O cálculo do valor ecológico ponderado considera as respectivas 

percentagens de cada código: (V_ECO1 × PER1 + V_ECO2 × PER2) / 10; considerando que 

V_ECO1 = Valor ecológico atribuído ao código 1; V_ECO2 = Valor ecológico atribuído ao código 2; 

PER1 = Percentagem correspondente ao código 1; PER2 = Percentagem correspondente ao código 2  

Incluíram-se na classe de Muito Elevado Valor Ecológico (valor 5) e na Classe de Elevado 

Valor Ecológico os solos:  

Quadro 12. Critérios Utilizados na Atribuição da Classe de Solos de Muito Elevado Valor Ecológico e 

na Classe de Solos de Elevado Valor Ecológico (valor 4) 

Muito Elevado (5) 

Aluviossolos - resultam da sedimentação de materiais provenientes de horizontes superficiais de 

outros solos e, por esta razão, apresentam espessuras consideráveis, elevados teores de minerais 

secundários e de matéria orgânica 

Coluviossolos - espessuras consideráveis, elevados teores de minerais secundários e de matéria 

orgânica 

Solos Mólicos - solos com elevados teores de matéria orgânica e espessuras consideráveis 

Solos Orgânicos Hidromórficos - solos com elevados teores de matéria orgânica e espessuras 

consideráveis 

Barros - solos evoluídos, com elevada percentagem de minerais de argila expansíveis (esmectites) 

que lhes imprime características especiais de estrutura e de capacidade de retenção de água e de 

nutrientes 

Elevado (4) 

Sub-Grupos de Para-Barros dos Solos Calcários e dos Solos Mediterrâneos - devido a 

apresentarem uma percentagem considerável de minerais de argila. Destes solos não foram 

incluídos os que se apresentam em fase delgada ou em fase delgada e pedregosa. 

Solos Mediterrâneos, em geral (excepto os que se encontram em fase delgada), devido a 

apresentarem uma percentagem considerável de minerais de argila  

Solos Halomórficos e Solos Hidromórficos - solos com características particulares que permitem 

o desenvolvimento de ecossistemas ou utilizações agrícolas específicas. Consideram-se 

características particulares destes solos: as situações especiais de topografia; a formação em 

áreas ribeirinhas; a existência de toalhas freáticas próximas da superfície, salobras ou de água 

doce (Cortez, 2003, in Tenedório, 2003).  

 

Foram ainda incluídos na classe de Elevado Valor Ecológico (4) alguns solos, com base em 

critérios relativos ao uso que lhe é atribuído ou a características específicas do solo. De notar que 
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apenas foram incluídas algumas unidades de solo e não toda a classe de solo em que se inserem. 

Apresentam-se de seguida os solos considerados e os critérios conducentes à sua inclusão: 

Quadro 13. Critérios Utilizados na Atribuição da Classe de Elevado Valor Ecológico a alguns casos 

específicos 

Alguns Solos Podzolizados - Os Podzóis são solos ácidos, arenosos e pobres em matéria 

orgânica - o horizonte A2 dos Podzóis é constituído essencialmente por quartzo - porém, os solos 

incluídos correspondem a uma especial adaptação às condições de floresta de protecção (Cortez, 

2003, in Tenedório, 2003).  

Dos solos podzolizados com surraipa foram apenas incluídos os que apresentam um horizonte A2 

bem desenvolvido e os que correspondem a solos hidromórficos, o que se traduz numa maior 

disponibilidade de água. Nestes solos a toalha freática encontra-se temporária ou permanente a 

uma certa profundidade e o horizonte A2 apresenta às vezes apreciável teor de húmus (Cardoso, 

1965). 

Alguns Solos Litólicos Húmicos - apesar de serem solos pouco evoluídos, em que a formação 

de argila é pequena ou praticamente nula, a presença de matéria orgânica mais ou menos 

humificada no horizonte superficial (Cardoso, 1965) associada à adição de matéria orgânica pelo 

uso agrícola, pode contribuir para o aumento da capacidade agrícola destes solos  

Alguns Regossolos Psamíticos Húmidos Cultivados - Os Regossolos Psamíticos são solos 

bastante arenosos, mais ou menos ácidos e pouco ou nada diferenciados. Contudo os Regossolos 

Psamíticos, Para-Hidromórficos Húmidos Cultivados são solos em que a toalha freática está a 

menos de um metro de profundidade durante a maior parte do ano e apresentam um horizonte 

superficial normalmente com maior percentagem de matéria orgânica e mais espesso, por acção 

das culturas (Cardoso, 1965). 

Alguns Solos Calcários - Associados a sistemas agrícolas tradicionais, os quais contribuem para 

aumentar a capacidade de produção de biomassa do solo. 

Na Carta de Solos de Elevado Valor Ecológico (Figura 45; Anexo 6C) foram incluídas as 

classes de Muito Elevado Valor Ecológico (valor 5) e de Elevado Valor Ecológico (valor 4).  

   

Figura 45. Solos de Elevado Valor Ecológico  Figura 46.Aluviossolos e Coluviossolos; 
Solos Calcários na encosta (Tojal – 
Concelho de Loures) (CEAP, 2000) 
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Os Barros predominam na margem 

Norte, associados às formações geológicas 

do complexo vulcânico de Lisboa e 

distribuem-se desde o Concelho de Lisboa 

ao Concelho de Oeiras e do Concelho de 

Loures (Figura 47), a Sintra e Mafra.   

Figura 47. Barros associados a outros solos 
(Lousa - Concelho de Loures) (CEAP, 2000) 

Os Podzóis predominam na margem Sul, encontrando-se alguns ao longo do litoral dos 

concelhos de Sintra e Mafra. Cardoso (1965) considera a presença de podzóis na margem Sul uma 

excepção, visto que a formação destes solos ocorre preferencialmente em zonas de clima frio ou 

húmido. Contudo, refere como factores conducentes à podzolização destes solos a natureza da rocha 

de origem (material permeável, silicioso e pobre em alcalinos e alcalino-terroso) e a vegetação 

(Pinheiros, Ericáceas e gramíneas acidófilas). Em relação ao clima refere que a podzolização ocorre 

no semestre de temperatura mais baixa em que caiem entre 400 e 700 mm de chuva (Cardoso, 

1965). Relativamente aos solos Litólicos Húmidos, as unidades de solo incluídas constituem uma 

mancha de expressão reduzida, no concelho de Mafra. Foram apenas incluídos alguns Regossolos 

Psamíticos presentes na margem Sul. Os Solos Calcários considerados predominam no concelho de 

Sintra (como por exemplo, em São João das Lampas) e na Serra da Arrábida.  

A carta de solos de elevado valor ecológico aqui apresentada poderá constituir uma proposta 

de Reserva Agrícola Nacional para a Área Metropolitana de Lisboa, pois inclui todos os solos que 

apresentam aptidão à agricultura para além de outros solos com elevado valor ecológico. 

Desta forma, foi realizada uma 

comparação entre a RAN proposta -

RAN CEAP2011 - e a RAN 

apresentada na Carta de Solos de 

Elevado Valor Ecológico do Atlas da 

AML - RAN AML2002 (Figura 48; 

Anexo 6D). Esta última resultou da 

junção das RAN delimitadas no âmbito 

dos PDM existentes à data da 

elaboração do Atlas da AML.  

 

  
Figura 48. Comparação entre a RAN CEAP 
2011 e a RAN AML 2002 

 

Da comparação efectuada pôde-se observar que as áreas incluídas na RAN AML2002 e não 

incluídas na RAN CEAP2011 englobam solos de valor ecológico muito reduzido, como é o caso dos 

Litossolos. Considera-se que a classificação destes solos como solos de elevada capacidade 

agrícola, feita meramente com base no uso dominante, apresenta-se incorrecta. Desta forma, a carta 

agora proposta, tendo em conta as características intrínsecas do solo, constitui uma representação 

mais exacta.  
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5.2.4 Áreas Declivosas 

Da carta de declives elaborada (Anexo 5C) foram consideradas como áreas declivosas, todas 

as áreas com declives superiores a 16%. 

Da interpretação da carta de áreas declivosas (Figura 49) observa-se que na margem Norte 

os declives acentuam-se nas Serras de Sintra e da Carregueira, e novamente a Norte nas Serras de 

Montemor e da Alrota, dos concelhos de Mafra e Loures. Estas Serras constituem uma linha de 

declives mais acentuados, que conteve a expansão urbana para Norte (Magalhães et al, 2003 in 

Tenedório, 2003).      

 Na margem Sul os declives acentuados reduzem-se às áreas da Costa de Almada e Trafaria, 

Arriba fóssil da Costa da Caparica (Figura 50), Cabo Espichel, Sesimbra e Serra da Arrábida, sendo o 

restante território considerado plano, com pequenas excepções. As altitudes baixas e o relevo 

aplanado da margem Sul devem-se principalmente à litologia branda das formações recentes da 

Bacia do Tejo-Sado.           

   

Figura 49. Áreas Declivosas                                        Figura 50. Construção junto à arriba 
fóssil da Costa da Caparica                    
(CEAP, 1998) 

5.2.5 Áreas de Máxima Infiltração 

 ―A permeabilidade refere-se à velocidade de circulação da água através dos solos ou rochas‖ 

(Marques, 2007/2008). O estudo da permeabilidade do solo e do subsolo teve como objectivo a 

determinação da permeabilidade potencial, a qual serviu para delimitar as áreas de máxima infiltração 

da AML na Estrutura Ecológica.  

 Para a determinação da permeabilidade potencial seguiu-se o modelo, desenvolvido por Pena 

(2008). Dos factores que determinam a permeabilidade de uma área (físicos, bióticos e climáticos) 

foram considerados apenas os factores físicos – geologia, solos e declives – por serem aqueles que 

mais directa e permanentemente influenciam a permeabilidade. 

A Carta de Unidades Litológico-Estratigráficas da AML, à escala 1:50.000, em anexo (Anexo 

8A), serviu de base à elaboração da Carta de Permeabilidade do Sub-solo (Anexo 8C). 

Foram consideradas as seguintes classes de permeabilidade: 1 - Baixa, 2 - Moderada a 

baixa, 3 - Moderada, 4 - Moderada a alta e 5 - Alta. Não foram realizadas visitas de campo, pelo que 
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os valores atribuídos são o resultado da interpretação das notícias explicativas das respectivas cartas 

geológicas e da comparação com os casos de estudo do CEAP (Sintra, Almada e Lisboa). 

A permeabilidade geológica depende da porosidade e/ou grau de fracturação, que por sua 

vez está relacionada com o tipo de rocha, a sua textura e estrutura e o seu grau de meteorização 

(Pena, 2008). Estas características foram consideradas na atribuição das classes de permeabilidade 

de cada unidade litológico-estratigráfica.  

No caso das rochas sedimentares detríticas, sejam móveis (cascalheiras, areias) ou 

consolidadas (conglomerados, arenitos), a permeabilidade depende da dimensão, forma e arranjo 

dos materiais que as constituem (Pena, 2008). Em geral, as rochas sedimentares detríticas 

conglomeráticas e as rochas sedimentares detríticas arenáceas apresentam permeabilidade alta, 

devido à maior dimensão dos detritos. Apesar de apresentarem menor porosidade, a maior dimensão 

dos poros contribui para a passagem livre da água. Enquanto as rochas detríticas de grão fino 

(constituídas por siltes e argilas), não obstante possuírem porosidades elevadas, apresentam menor 

permeabilidade devido à reduzida dimensão dos poros, o que conduz a uma passagem lenta da 

água. Também importa considerar a heterogeneidade dos detritos que, quanto maior, traduz-se numa 

menor porosidade e, logo, numa menor permeabilidade (Pena, 2008). Veja-se o caso das Aluviões de 

Loures, em que a grande presença de lodos e argilas num meio arenoso, conduz a uma menor 

permeabilidade relativamente às restantes aluviões. 

 Segundo Marques (2007/2008), apesar de os calcários apresentarem permeabilidade baixa 

ao nível de amostras de mão, podem ser consideradas rochas fortemente permeáveis devido ao 

rápido alargamento das diaclases e juntas de estratificação pela dissolução da calcite. Através deste 

fenómeno é criada uma rede de condutas por onde a água circula livremente. Estas considerações 

aplicam-se igualmente aos dolomitos, pois a dolomite (carbonato de cálcio e magnésio) reage de 

forma semelhante à calcite. As margas são também rochas sedimentares detríticas carbonatadas. 

Porém estas apresentam menor permeabilidade comparativamente com os calcários e dolomitos, 

pois, na sua constituição, para além da calcite, estão presentes argilas.  

As rochas magmáticas apresentam em geral permeabilidade baixa, devido à sua forma 

naturalmente compacta. Contudo, a permeabilidade destas rochas aumenta com a existência de 

fracturas, resultantes da acção da tectónica. Neste tipo de rochas a permeabilidade horizontal é 

vulgar, devido à existência de espaços vazios resultantes da sobreposição dos mantos de lava 

(Marques, 2007/2008).  

As rochas magmáticas ácidas (com maior teor de sílica), como é o caso dos granitos, 

apresentam maior permeabilidade relativamente às rochas básicas (gabros e basaltos), devido aos 

diferentes produtos de alteração resultantes dos processos de meteorização. Os granitos são 

constituídos por quartzo, feldspato e mica, pelo que, dos processos de meteorização resultam 

principalmente areias. Por esta razão, os granitos e os sienitos de Sintra incluem-se na classe de 

permeabilidade moderada. As rochas da família dos gabros são constituídas maioritariamente por 

feldspatos do tipo plagióclases calco-sódicas e minerais ferromagnesianos, pelo que da meteorização 

resultam minerais argilosos.  
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Relativamente ao caso de estudo da Área Metropolitana de Lisboa, esta insere-se na Orla 

Mesocenozóica Ocidental e na Bacia Cenozóica do Tejo e Sado, estando a margem Norte integrada 

na primeira unidade, tal como o afloramento calcário da Arrábida e a margem Sul inserida na 

segunda. A primeira unidade é constituída por rochas sedimentares (calcários, margas, arenitos e 

argilitos) e algumas rochas magmáticas intrusivas e extrusivas (Maciços subvulcânicos de Sintra, 

Complexo Vulcânico de Lisboa e filões de rochas básicas e ácidas). A Bacia Cenozóica do Tejo e 

Sado é constituída por bacias de recepção natural - unidades depressionárias onde se dá a 

deposição de materiais detríticos que vêm do Maciço Antigo. As rochas que integram esta unidade 

são rochas formadas por materiais do Terciário e do Quaternário, carbonatados (calcários, calcários 

organogénicos), margas, arenitos (finos e/ou grosseiros), cascalheiras, areias, lodos e aluviões 

(Abreu, 2007/2008)  

Das formações geológicas 

presentes na AML, foram incluídas na 

classe de permeabilidade alta (Figura 51; 

Anexo 8D): as aluviões, as rochas 

sedimentares detríticas conglomeráticas 

(cascalheiras e conglomerados), as 

rochas sedimentares detríticas 

arenáceas (areias, arenitos, arcoses e 

grauvaques) e as rochas sedimentares 

de origem química carbonatadas 

(calcários e dolomitos), excluindo as 

margas.   

 
Figura 51. Permeabilidade do Sub-solo Alta e Sistemas 

Aquíferos  

Na margem Norte as classes de permeabilidade alta localizam-se principalmente nas aluviões 

do Tejo, na base da Serra de Sintra (formações calcárias), serra da Carregueira (formações 

calcárias), dunas do concelho de Sintra, e as aluviões dos demais concelhos. 

Na margem Sul, as áreas de maior permeabilidade geológica correspondem à serra da 

Arrábida (formações calcárias e dolomitos), aos concelhos de Almada e Seixal (dunas e areias, 

conglomerado de Belverde) e nos restantes concelhos correspondem às aluviões. Na AML localizam-

se três sistemas aquíferos: Bacia do Tejo-Sado (Margem Esquerda), Aluviões do Tejo e Pisões-

Atrozela, no concelho de Sintra.  

A permeabilidade do solo é condicionada pelas suas propriedades: textura (dimensão das 

suas partículas), estrutura (tamanho dos agregados), teor de matéria orgânica e teor de água (Pena, 

2008). Foram atribuídas as seguintes classes de permeabilidade: 1- Baixa; 2 - Moderada a baixa; 3 – 

Moderada; 4 - Moderada a alta; 5 – Alta, tendo em consideração as propriedades de cada tipo de 

solo. Foi também tida em conta a fase - agropédica, pedregosa, delgada, espessa, mal drenada e 

inundável - que, não sendo fundamental na classificação de um solo, permite aferir o estado em que 

este se encontra e, portanto, a maior ou menor permeabilidade que apresenta.  

Em geral, na classe de permeabilidade baixa incluíram-se os Barros, por serem solos 

evoluídos de natureza argilosa (a presença de minerais de argila aumenta os processos de 
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capilaridade, que retêm a água). Também apresentam permeabilidade baixa os Solos Hidromórficos, 

por serem solos sujeitos a encharcamentos e os Solos Orgânicos Hidromórficos, pelo elevado teor de 

matéria orgânica que não é oxidada devido ao encharcamento. Os Solos Argiluviados e Solos 

Calcários apresentam em geral permeabilidade moderada ou moderada a baixa. Os solos pouco 

evoluídos, como os Solos Litólicos e os Solos Incipientes – Litossolos, Regossolos Aluviossolos, 

Coluviossolos - apresentam permeabilidade elevada ou permeabilidade moderada a elevada.  

Foram incluídos na classe de permeabilidade alta (valor 5) os seguintes solos: 

Quadro 14. Critérios utilizados na atribuição da classe de permeabilidade do solo Alta (generalizado) 

 

Da carta de Permeabilidade do Solo (Anexo 8E) foi seleccionada a classe de solos de 

permeabilidade alta (Figura 52; Anexo 8F). 

Regossolos  

(excepto os de textura pesada,  

para-hidromórficos ou em fase mal drenada ou 

inundável) 

Estes são solos extremamente permeáveis 

por serem solos pouco ou nada diferenciados e 

constituídos por materiais detríticos arenosos, 

mais ou menos grosseiros. Incluem as dunas e 

formações mais antigas com fraca vegetação 

xerófita (Cardoso, 1965). 

Coluviossolos, em fase pedregosa  

 

Solos pouco diferenciados, com uma toalha 

freática mais ou menos profunda, encontram-se 

geralmente humedecidos e podem apresentar 

uma pequena acumulação de matéria orgânica à 

superfície (Cardoso, 1965). Maioritariamente 

apresentam permeabilidade moderada a alta, 

mas em fase pedregosa apresentam 

permeabilidade alta. 

Solos Litólicos provenientes de material 

coluviado, material inconsolidado, arenitos, grés 

e granitos (excepto os de textura pesada, para-

hidromórficos ou em fase mal drenada ou 

inundável); Solos Litólicos provenientes de 

sienitos, gnaisses e rochas afins, microgranito 

ou rochas cristalofílicas afins, quartzitos, em 

fase pedregosa 

Solos pouco evoluídos, sem horizonte 

A1húmico, e cuja formação derivou de rochas 

não calcárias. A permeabilidade elevada deste 

tipo de solos justifica-se por serem solos 

relativamente delgados, constituídos por 

fragmentos grosseiros de difícil meteorização e 

em que a presença de colóides minerais é 

mínima (Cardoso, 1965).  

Solos Mólicos, em fase pedregosa 

 

Os solos Mólicos apresentam permeabilidade 

moderada a alta, devido à espessura 

considerável e elevados teores de matéria 

orgânica. A matéria orgânica contribui para a 

agregação dos solos, o que, associado a uma 

fase pedregosa, contribui para o aumento da 

permeabilidade. 

Solos Podzolizados, Não Hidromórficos, em 

fase pedregosa  

Solos arenosos e pouco evoluídos, pelo que 

apresentam permeabilidade elevada. 
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Os Regossolos localizam-se principalmente na margem Sul, mas também na margem Norte, 

nos concelhos de Sintra e Cascais. Os Coluviossolos existem apenas na margem Norte, constituindo 

pequenas pontuações nos concelhos de Cascais, Sintra, Mafra e Vila Franca de Xira.  

A maioria da classe de solos de permeabilidade elevada é constituída por Solos Litólicos, 

presentes, tanto na margem Norte, como na margem Sul, mas com maior expressão na margem Sul.  

Os Solos Mólicos presentes na margem Norte têm uma expressão muito reduzida, 

resumindo-se a pequenas manchas nos concelhos de Mafra, Loures e Oeiras. Os Solos Podzolizados 

localizam-se principalmente na margem Sul, mas também no concelho de Sintra.  

A predominância de solos de 

permeabilidade alta (Regossolos, 

Podzóis, Solos Litólicos) na margem 

Sul deve-se ao facto de estes solos 

derivarem, na sua maioria, de rochas 

sedimentares detríticas com baixos 

teores de argila. Na margem Norte, a 

existência de solos de permeabilidade 

moderada, moderada a baixa e baixa é 

maior, comparativamente com a 

margem Sul, devido a constituírem 

solos de alteração derivados de rochas 

  

Figura 52. Carta de Solos de Permeabilidade Alta 

magmáticas e de rochas calcárias margosas e, logo, possuírem apreciáveis teores de argila. Porém é 

considerável a mancha de solos de permeabilidade alta que se estende desde o concelho de Mafra 

ao concelho de Loures, constituída maioritariamente por solos Litólicos Não Húmicos. 

Relativamente aos declives atribuíram-se classes de aptidão à infiltração com base nos 

critérios definidos em Pena (2008): 0-5% Alta; 5-8% Moderada a Alta; 8-15% Moderada; 15-25%; 

Baixa a Moderada; >25% Baixa.   

O cálculo da Permeabilidade Potencial (PP) difere nas áreas planas (declives de 0-5%) e nas 

áreas de vertente. Nas primeiras o declive praticamente não tem influência na infiltração da água, 

pelo que se considera apenas a permeabilidade do solo (Ps) e do subsolo (Pg): PP = 0,5 Pg + 0,5 Ps. 

No caso das vertentes, a água comporta-se de diferentes formas, consoante a classe de 

declives, pelo que o cálculo já pondera a aptidão à infiltração (Ainf): PP = 0,8 (0,5 Pg + 0,5 Ps) + 0,2 

Ainf.  

De referir que no concelho de Lisboa a Permeabilidade Potencial corresponde apenas à 

Permeabilidade Geológica, visto que a carta de solos utilizada não apresenta classificação dos solos 

para a área do concelho.  

As Áreas de Máxima Infiltração (Figura 53; Anexo 8H) correspondem à classe de 

permeabilidade potencial Alta (valor 5) da carta de permeabilidade potencial (Anexo 8G). Estas áreas 

localizam-se na AML principalmente na margem Sul, devido à litologia branda. Na margem Sul pode-

se salientar a mancha que se estende entre os concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, resultado da 
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associação entre a geologia - Areias, Dunas e Dunas Antigas - os solos - Solos Litólicos Não 

Húmicos, Podzóis e Regossolos Psamíticos - e os declives baixos. 

A serra da Arrábida também se destaca na margem Sul como área de máxima infiltração, 

devido à presença de calcários e dolomitos (alguns com elevado grau de fracturação) e dos solos, a 

maioria em fase pedregosa. Há que ter em conta a sobreposição destas áreas de máxima infiltração 

com as áreas declivosas 

Apesar de a vegetação não ter sido considerada no cálculo da permeabilidade potencial, 

convém referir que as manchas de Montado presentes na margem Sul contribuem significativamente 

para o aumento da permeabilidade, tornando-se essencial a sua manutenção para a recarga do 

aquífero da Bacia do Tejo e Sado.  

A margem Norte apresenta 

menos áreas de máxima infiltração, 

pelas razões já apresentadas. 

Destacam-se porém as aluviões, a Serra 

da Carregueira (calcários), a base da 

Serra de Sintra (calcários e 

coluviossolos), importante na recarga do 

aquífero de Pisões-Atrozela, e uma 

extensa mancha em Colares, onde 

predominam regossolos e podzóis em 

dunas.  

  

Figura 53. Áreas de Máxima Infiltração 

5.2.6 Vegetação com Interesse Para Conservação 

As associações de vegetação que se desenvolvem naturalmente no território constituem o 

resultado da interacção entre os diversos factores ecológicos já referidos (Magalhães, 2001). Desta 

forma, a vegetação natural e semi-natural da AML apresenta uma enorme variedade, consequência 

da diversidade, litológica, pedológica, morfológica e climática.  

Como já mencionado, seria desejável a elaboração do levantamento da vegetação natural e 

semi-natural da região. Como tal não foi possível, procurou-se incluir as classes de uso do solo mais 

representativas da vegetação com interesse para conservação. Desta forma, a Carta de Vegetação 

com Interesse para Conservação inclui duas classes definidas na carta de uso do solo COS‘90, 

trabalhadas no âmbito da EE da AML 2003, Atlas da AML: Área Florestal e Mata e Área de Montado 

(Figura 54; Anexo 9).   

Na margem Norte importa conservar as áreas de floresta e matas existentes na Serra de 

Sintra, serra da Carregueira e em áreas de menor dimensão como as Tapadas de Mafra, de Queluz, 

da Ajuda e das Necessidades. A menor escala, interessa incluir o Parque de Monsanto e o Estádio do 

Jamor. Na margem Sul, as áreas a salvaguardar incluem as manchas de Montado (Figura 55) e os 

Pinhais do Rei, dos Medos e de Albufeira (Magalhães et al, 2003 in Tenedório, 2003). 

 A vegetação de sapal apresenta também elevado valor ecológico, encontra-se protegida pela 

Rede Natura 2000 e está delimitada como figura da Estrutura Ecológica. 
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Figura 54. Vegetação com Interesse para 
Conservação (COS‘90) 

 Figura 55. Montado da Margem Sul 
(Tenedório, 2003) 

 

Relativamente à vegetação potencial da margem Norte, esta é representada pelo Carvalho 

cerquinho (Quercus faginea) e o Carvalho negral (Quercus pyrenaica), este último existente na Serra 

de Sintra. O Zambujal constitui a vegetação potencial nos barros de Lisboa, pois o Zambujeiro (Olea 

europea var. sylvestris) desenvolve-se facilmente nos solos argilosos, devido à resistência das suas 

raízes (Capelo, 2011). 

Na margem Sul a vegetação potencial é constituída por Quercus suber e Quercus faginea, 

localizando-se este último na Serra da Arrábida. Nesta, estão também presentes a azinheira e o 

pinheiro.  

Actualmente existe apenas uma mancha de montado na margem Sul, devido à expansão da 

agricultura que contribuiu para a eliminação do sobreiro. As áreas agrícolas da margem Sul incluem 

principalmente a vinha (Palmela), hortícolas e pomar. Nas areias do litoral desenvolve-se o Juniperus, 

constituinte da orla do pinheiro manso. Dentro deste género, é de referir a espécie Juniperus 

turbinata, a ―sabina da praia‖, que se localiza nas areias da Costa da Caparica (Capelo, 2011). 

 

5.3 Discussão dos Resultados 

Da estrutura ecológica proposta, os Sistemas Húmidos apresentam maior expressão 

territorial, equivalendo a 36% da área da AML. Seguem-se os Solos de Elevado Valor Ecológico, 

correspondendo a 25%, e a Vegetação com Interesse para Conservação, com 22%. As Áreas de 

Máxima Infiltração também representam uma parte considerável do território, cerca de 18%.  
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Quadro 15. Percentagem das Figuras da Estrutura Ecológica  (EE) na Área da AML 

Figuras da Estrutura Ecológica Área (ha) 
Percentagem da EE na 

área da AML – 300.600 ha  

Dunas 

Sistema 
costeiro 

700 

5400  

0,24 

2 Praias 
1300 

0,44 

Sapal e outras áreas 
alagadas 

3400 
1,13 

Sistema Húmido 108500 36 

Solos de Elevado Valor Ecológico 76000 25 

Áreas Declivosas 16800 6 

Áreas de Máxima Infiltração 54500 18 

Vegetação com Interesse para 
Conservação 

66800  22 

 

Importa salientar que a proposta aqui apresentada não tem por base uma visão 

fundamentalista, em que todas as figuras da Estrutura Ecológica corresponderiam a áreas non 

aedificandi, mas antes o conceito de Aptidão Ecológica da metodologia ―Sistema – Paisagem‖ 

(Magalhães et al, 2007), que permite distinguir o que é fundamental assegurar, do que pode ser 

flexibilizado em termos de uso. Defende-se que qualquer proposta de ordenamento deveria ter por 

base a aptidão ecológica definida para cada figura da Estrutura Ecológica e deveria apresentar o 

regulamento de utilização relativo a cada figura da Estrutura Ecológica. 

Desta forma, a Estrutura 

Ecológica encontra-se representada em 

duas figuras: a Estrutura Ecológica 

Fundamental (EEF) e a Estrutura 

Ecológica Condicionada (EEC), sendo 

esta última constituída pelas áreas de 

máxima infiltração (Figura 56; Anexo10). 

A EEF corresponde a uma área de 

203.000 ha, aproximadamente 68%, da 

área da AML e a EEC equivale a 18.900 

ha, ou seja, 6 % do território.      

  
Figura 56. EE Fundamental e EE Condicionada 

                

Quadro 16. Percentagens EE Fundamental e EE Condicionada 

 
Área (ha) 

Percentagem na área da 

AML – 300.600 ha (%) 

Estrutura 
Ecológica 

(EE) 

EE Fundamental (EEF) 
221.900 

203.000 
74 

68 

EE Condicionada (EEC) 18.900 6 

Áreas sem EE 78.700 26 
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Sobrepondo o edificado à Estrutura Ecológica (Anexo 11A), verifica-se que a expansão 

urbana já comprometeu algumas áreas da Estrutura Ecológica (Figura 57 e Figura 58; Anexo 11B), 

correspondendo as áreas de conflito a cerca de 10% da área da AML e cerca de 55% do total do 

Sistema Urbano (SU).   

   

Figura 57. Áreas de Conflito entre EE e SU    Figura 58. Perspectiva das Áreas de 
Conflito (margem Norte) 

Quadro 17. Percentagens Relativas às Áreas de Conflito entre Estrutura Ecológica e Sistema Urbano 

  
Área (ha) na área da 

AML (300.600ha) 

% na área da 
AML  

 300.600 ha  

% na área do 
SU (COS’07)  

54.355 ha 
 

Áreas da EE 
em conflito 
com SU 
(COS‘07) 

Áreas de conflito 
entre EEF e SU 
(COS‘07) 

29655 

23021 

10 

8 

55 

42 

 
Áreas de conflito 
entre EEC e SU 
(COS‘07) 

6634 2 12 

 Áreas da EE sem conflito com SU 
(COS‘07) 

192245 64 
- 

 
Áreas sem EE  

Com SU (COS‘07) 
78700 

24700 
26 

8 45 
 Sem SU (COS‘07) 54000 18 - 
  

As áreas de conflito entre a EEF e o SU representam 23021 ha, perto de 8% do território da 

AML e cerca de 42% do total da área do SU.  

Observa-se igualmente que o edificado se sobrepõe às áreas de EEC, em 2% da área da 

AML. Estas áreas localizam-se maioritariamente nos concelhos de Almada e Seixal e deveriam ser 

regulamentadas de modo a garantir um valor mínimo de área permeável. Tendo em conta que 64 % 

da área da AML corresponde a áreas da EE que não se encontram em conflito com o sistema urbano, 

deverão ser promovidos usos que não comprometam a estabilidade ecológica destas áreas. 

O território da AML apresenta cerca de 26% de áreas que não estão incluídas na Estrutura 

Ecológica e cerca de 18% do território não está incluído na EE nem no SU. Para estas últimas áreas 

deveriam ser efectuados estudos de forma a delimitar as áreas com maior aptidão à edificação. A 

título de exemplo, as situações de vertente expostas a Sul constituem áreas com maior aptidão à 

edificação: apresentam solos delgados, bons para as fundações, um microclima temperado e 
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recebem mais radiação ao longo do ano. Quanto às vertentes expostas a Norte, por receberem 

menos radiação ao longo do ano e estarem expostas aos ventos dominantes de Norte (Nortada) 

apresentam menor aptidão à edificação. Já no caso dos cabeços, a edificação pode ser permitida, 

desde que se garanta a existência de faixas arbóreas nos limites dos cabeços.  

Existem áreas intermédias, cuja situação ecológica poderá ser transitável para uma de maior 

valor ecológico: áreas com solos de valor ecológico variável ou de permeabilidade moderada, por 

exemplo. Nestes casos a edificação é desaconselhável, devendo esta localizar-se nas áreas de 

menor valor ecológico.  

5.4 Comparação Entre a REM (PROTAML) e a Estrutura Ecológica (CEAP) 

Da análise comparada entre a REM e a EE ressalta o contraste entre a representação 

esquemática da primeira e a representação detalhada da segunda (Figura 60; Anexo 12B).    

   

 Figura 59. REM PROTAML10 e SU Figura 60. Comparação entre EE AML 
CEAP2011 e REM PROTAML10 

As diferentes representações resultam da existência de diferentes conceitos na base da 

metodologia utilizada. Tomando por exemplo os corredores ecológicos da REM (Figura 59; Anexo 

12A), depreende-se que a escolha da localização destes parte de uma determinada intenção: a 

intenção de estabelecer ligações entre áreas classificadas, que se fundamenta no conceito biológico. 

Tendo por referência os objectivos da conservação da natureza e biodiversidade, a REM 

utiliza como bases cartográficas a Rede Natura 2000, em complementaridade com a carta de padrões 

de ocupação do solo e a rede hidrográfica. A rede primária da REM engloba as componentes da 

Rede Natura 2000, estabelecendo a sua ligação através dos Corredores Estruturantes Primários 

(CEP). Os CEP são entendidos como ―áreas preferenciais para as trocas entre ecossistemas, 

favorecendo a biodiversidade‖ (CCDRLVT 2010, p.122) e assentam sobre áreas florestais e 

agrícolas, matos e baixas aluvionares, atravessando também as áreas estruturantes secundárias. 

Os corredores ecológicos da rede primária estabelecem as relações entre os dois estuários e 

entre estes e o litoral, onde se localizam as Áreas Estruturantes Primárias (Parque Natural de Sintra-

Cascais e Parque Natural da Arrábida). O corredor que assegura a relação entre o estuário do Tejo e 

o Litoral corresponde parcialmente à linha de alturas das serras de Montemor e da Alrota, 

atravessando áreas florestais, agrícolas e de matos dos concelhos de Mafra, Loures e Vila Franca. O 

corredor que liga o Estuário do Tejo ao Estuário do Sado assenta em áreas de montado e áreas 
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agrícolas da margem Sul. O CEP com maior valor ecológico corresponde ao corredor do Vale e leito 

do Tejo, que atravessa a lezíria do Tejo. As Áreas Estruturantes Secundárias (AES) correspondem a 

áreas florestais, agrícolas, baixas aluvionares e áreas estuarinas, delimitadas a partir dos POS e dos 

estudos de conservação da natureza e biodiversidade. Os Corredores Estruturantes Secundários 

(CES) correspondem esquematicamente às linhas de água e respectivas margens com relevância a 

nível regional.  

Um aspecto que importa salientar relaciona-se com a delimitação dos corredores ecológicos 

que, estando representados de forma esquemática, incluem por excesso áreas que não contêm 

necessariamente elevado valor ecológico, e possibilitam a existência de interpretações ambíguas ao 

nível da sua delimitação à escala municipal. 

Outro aspecto relativo à representação da REM incide na delimitação dos corredores 

ecológicos com base no uso do solo, nunca se sobrepondo ao espaço edificado existente (Figura 59) 

e, no caso das áreas vitais, correspondendo exactamente aos vazios de edificação. Esta metodologia 

não permite demarcar as áreas edificadas em conflito com a estrutura ecológica, nem estabelecer 

uma inter-relação entre a estrutura ecológica e as áreas urbanas. 

Em oposição, a Estrutura Ecológica proposta para a AML apresenta uma representação 

detalhada – não um desenho de intenções, mas sim um desenho da realidade territorial - como 

resultado da cartografia utilizada e dos conceitos base de aptidão ecológica, pensamento sistémico e 

complexidade. Enquanto a REM é delimitada com base no uso do solo e nos limites administrativos 

das áreas classificadas, a EE parte de bases cartográficas como o Modelo Digital do Terreno, Carta 

de Solos e Carta Geológica, que permitem o estudo das características intrínsecas ao território e não 

dos usos. Por esta razão a EE inclui componentes ecológicas (e a relação entre estas) que não foram 

consideradas na REM: sistema húmido, solos de elevado valor ecológico, áreas declivosas e áreas 

de máxima infiltração. Constituem alguns exemplos das áreas incluídas na EE e não incluídas na 

REM: as áreas de máxima infiltração e sistema húmido do concelho de Lisboa, os Barros de Oeiras, 

Odivelas e Loures, os solos a Norte de Sintra (ex. solos de São João das Lampas), os sistemas 

húmidos e as áreas de máxima infiltração da margem Sul.  

De notar que as áreas integradas na REM, e não incluídas na EE, correspondem a Áreas 

Vitais, que por sua vez equivalem aos espaços não edificados. Estas áreas são relevantes na 

salvaguarda de espaços que garantam a continuidade de uma estrutura verde em áreas urbanas. 

Contudo não constituem áreas de elevado valor ecológico, não podendo ser consideradas parte da 

estrutura ecológica fundamental.  

A EE e a REM apresentam algumas áreas em comum, apesar de delimitadas com base em 

critérios distintos, como é o caso da Serra da Carregueira, o Parque de Monsanto, a Várzea de 

Loures, algumas áreas de Montado, as baixas do Seixal, do Coina e da Moita e os pinhais da 

margem Sul. 

Enquanto a EE delimita as componentes ecológicas (sistema húmido, solos, declives, 

geologia, vegetação) em todo o território, na REM estas componentes acabam por ficar circunscritas 

apenas a algumas áreas (AES), ficando assim por salvaguardar outras áreas de elevado valor 

ecológico com relevância a nível regional. 
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6. Conclusão  

 Do trabalho desenvolvido poder-se-á retirar a seguinte conclusão: de diferentes conceitos 

base - Conceito Biológico e Conceito Ecológico – resultam metodologias e modos de representação 

da Estrutura Ecológica distintos. À mesma escala de trabalho, diferentes metodologias traduzem-se 

em graus de pormenor muito diferenciados. 

De facto, da análise comparada entre as várias ERPVA, verificamos que existe um traço em 

comum: a ligação entre áreas classificadas através de corredores ecológicos, segundo o conceito de 

continuum naturale presente na LBA87. A cartografia utilizada pelos PROT é constituída pela Rede 

Natura 2000, a qual serve para delimitar as áreas nucleares, e por cartas de uso do solo, que estão 

na base da delimitação dos corredores ecológicos. O resultado traduz-se num desenho esquemático, 

sujeito a interpretações ambíguas e a sua tradução no modelo de desenvolvimento territorial é 

extremamente redutora.  

O recurso solo é fracamente delimitado, reduzindo-se aos solos da classe A na carta de 

Capacidade de Uso do Solo, as áreas de máxima infiltração não são consideradas, nem as áreas 

declivosas (para além de algumas arribas) e o sistema húmido reduz-se a algumas baixas 

aluvionares. A REN, a RAN e o DPH são delimitados apenas a nível municipal, contudo a delimitação 

destes regimes a nível regional asseguraria a delimitação das componentes acima referidas. 

Resumidamente, as ERPVA consideram principalmente o subsistema biológico da paisagem, 

ignorando em grande parte o subsistema físico. 

Quanto à metodologia na base da proposta da Estrutura Ecológica para a AML, esta segue o 

Conceito Ecológico, ou seja, já considera o subsistema físico para além do subsistema biológico. A 

cartografia utilizada - modelo digital do terreno, hidrografia, geologia, solos - e a escala utilizada, 

conduziram a um resultado com maior grau de pormenor e mais próximo da realidade complexa da 

paisagem. Este resultado torna possível aplicar o conceito de aptidão ecológica, o que não se verifica 

com o resultado presente nas ERPVA.  

 Podemos concluir que, da primeira abordagem à segunda, está a diferença entre encarar a 

paisagem como uma entidade dividida entre espaços ―naturais‖ e espaços culturais, ou encarar a 

paisagem na sua realidade dinâmica e holística, em que os ditos espaços ―naturais‖ estão interligados 

com os culturais. Defende-se esta visão global e integrada da paisagem, que reconhece a 

complexidade da interacção entre os factores culturais e ecológicos. Para alcançar um 

desenvolvimento regional sustentável, torna-se necessário encarar a paisagem de um ponto de vista 

global e integrado, ou seja, que tenha por base os conceitos de paisagem global e de aptidão 

ecológica. Para a concretização deste objectivo deveria ser proposto: 

 Revisão da figura da EE na legislação: designação única em todos os âmbitos de gestão 

territorial; definição das suas componentes, determinando a inclusão da REN, da RAN, do DPH e 

da Rede Natura; 

 Implementação do conceito de Aptidão Ecológica nos instrumentos de gestão territorial  

 Uma melhor articulação entre o Sistema Urbano e a Estrutura Ecológica, nos Modelos de 

Desenvolvimento Territorial 

 Investimento no melhoramento das bases cartográficas existentes nas CCDR 
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Tabela 1. Unidades Litológico-Estratigráficas e Classes de Permeabilidade  

ERA PERÍODO Época                             Idade CODIGO SÍMBOLO UNIDADES LITOLÓGICAS PERMEABILIDADE 

C
E

N
O

Z
Ó

IC
O

 
 

Q
U

A
T

E
R

N
Á

R
IO

 

Holocénico 

aluv a Aluviões 5 

aluv a Aluviões (Sintra) 3 

aluv a Aluviões (Loures) 3 

depvert v Depósitos de vertente 3 

ap ap Areias de praia 5 

d d Dunas 5 

Plistocénico e Holocénico indiferenciado Qae Qae Dunas antigas e areia eólicas indiferenciadas 5 

Plistocénico 

Qd Qd Dunas consolidadas 4 

Qm Qm Depósitos de terraços marinhos 4 

Qf Qf Depósitos de terraços fluviais 4 

Qi Qi Areias e cascalheiras de génese indiferenciada 4 

Qi_l Qi' Cascalheiras de génese indiferenciada 5 

QMF QMF Formação de Marco Furado: argilitos e conglomerados 3 

QPC QPC Formação de Porto do Concelho: areias e argilitos 3 

QBe QBe Conglomerado de Belverde 5 

N
E

O
G

É
N

IC
O

 

Pliocénico 

PSi PSi Areias e arenitos de Silveira 3 

PU PU Formação de Ulme: areias e arenitos 4 

PSM PSM Formação de Santa Marta: areias 4 

Miocénico 

    Tortoniano MCR MCR Formação das Areolas de Cabo Ruivo (MVIIb) 4 

Tortoniano MBP MBP Formação das Areolas de Braço de Prata (MVIIa) 4 

Tortoniano MCB MCB Formações das Areolas de Cabo Ruivo e das Areolas de Braço de Prata indiferenciadas 4 

Tortoniano MRL MRL Depósitos de Ribeira da Lage: areias 4 

Tortoniano MQA MQA Areias e margas de Quinta do Anjo 3 

Tortoniano MGM MGM Conglomerados de Guarda-Mor 2 

Serravaliano-Tortoniano Mgg Mgg Calcários e argilas com Gryphaea gryphoides 3 

Serravaliano MMv MMv Formação dos Calcários de Marvila (MVIc) 3 

Serravaliano MGr MGr Formação dos Grés dos Grilos (MVIb) 3 

Serravaliano MMG MMG Formações dos Calcários de Marvila e dos Grés dos Grilos indiferenciadas 3 

Serravaliano MXa MXa Formação das Argilas de Xabregas (MVIa) (Almada) 2 

 

Serravaliano MXa MXa Formação das Argilas de Xabregas (MVIa) (Lisboa) 1 

Langhiano-Serravaliano MPe MPe Depósitos glauconíticos de Penedo 3 

Langhiano-Serravaliano MPi MPi Arenitos e calcoarenitos de Pinhal e Castelo de Palmela 4 

Langhiano-Serravaliano MQT MT Areias da Quinta da Torre 4 

Langhiano Mhm Mhm Calcários lacustres com Hispanotherium matritensis 3 

Langhiano MQC MQC Formação dos Calcários de Quinta das Conchas (MVc) 3 

Langhiano MVC MVC Formação das Areias de Vale de Chelas (MVb) 3 

Langhiano MVQ MVQ Formações das Areias de Vale de Chelas e dos Calcários de Quinta das Conchas indiferenciadas 3 

Langhiano MMu MMu Formação dos Calcários de Musgueira (MVa3) 4 

Burdigaliano MFF MFF Calcarenitos e margas de Foz da Fonte e de Penedo Sul 3 

Burdigaliano MAz MAz Argilitos e margas de Azeitão 2 

Burdigaliano Mpm Mpm Formação das Areias com Placuna miocenica (MVa2) 3 

Burdigaliano Mpm_l Mpm' Formação das Areias com Placuna miocenica (MVa2): intercalação calcária 3 

Burdigaliano MCV MCV Formação dos Calcários de Casal Vistoso (MVa1) 4 

Burdigaliano MQB MQB Formação das Areias de Quinta do Bacalhau (MIVb) 3 

Burdigaliano MFT MFT Formação das Argilas de Forno do Tijolo (MIVa) 1 

 Burdigaliano MEC MEC Formação dos Calcários de Entre-Campos ("Banco Real") (MIII) 4 

 Burdigaliano MEs MEs Formação das Areolas de Estefânia (MII) 4 

 Aquitaniano MPr MPr Formação das Argilas dos Prazeres (MI): argilitos e calcários 1 



 

 
 

 Aquitaniano MPa MPa Calcários margosos de Palhavã 3 

 
 MMa MMa Arenitos de Marateca 4 

   MMa_l MMa' Arenitos de Marateca com intercalações calcárias 4 

 
Miocénico indiferenciado 

MAT MAT Formações de Alcoentre e de Tomar indiferenciadas: areias, arenitos e argilitos 3 

 MAT_l MAT' Formações de Alcoentre e de Tomar indiferenciadas: intercalações calcárias 4 

P
A

L
E

O
G

É
N

IC
O

 
Eocénico a Oligocénico 

(phi)Bf FBf Formação de Benfica: conglomerados, arenitos e argilitos (Loures) 2 

(phi)Bf FBf Formação de Benfica: conglomerados, arenitos e argilitos (Sintra) 3 

(phi)Bf_m FBfm Formação de Benfica: intercalações calcárias (Calcários de Quinta da Marquesa) 3 

(phi)Bf_a FBfa Formação de Benfica: intercalações calcárias (Calcários de Alfornelos) 3 

 (phi)SN FSN Calcários de Senhora das Necessidades 3 

 
(phi)Pi FPi Conglomerados, arenitos e margas de Picheleiros 3 

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

  
 

  

C
R

E
T

Á
C

IC
O

 

Cretácico Superior 

  
  

 Cenomaniano superior C2Fa C2Fa Conglomerado de Fanhões 4 

Cenomaniano superior C2Bi C2Bi Formação de Bica: calcários com rudistas (inclui o nível com Neolobites vibrayeanus) 5 

 (beta)1 b1 Complexo Vulcânico de Lisboa 2 

  (beta)1p b1p Complexo Vulcânico de Lisboa: rochas piroclásticas 2 

Cretácico 

  
  

 Albiano superior a Cenomaniano médio C2Cn C2Cn Formação de Caneças: calcários e arenitos 3 

Albiano C2Ga C2Ga Formação de Galé: calcários e margas 3 

Aptiano superior a Albiano inferior(?) C1Ro C1Ro Formação de Rodízio: pelitos, arenitos e conglomerados 3 

Cretácico Inferior 

    Barremiano superior a Aptiano superior (?) C1Cr C1Cr Formação de Cresmina: calcários e margas 4 

Barremiano superior C1Re C1Re Formação de Regatão: arenitos, pelitos e dolomitos 3 

Barremiano superior a Albiano inferior C1Al C1Al Formação de Almargem: pelitos, arenitos e conglomerados 3 

Hauteriviano superior a Barremiano inferior C1FG C1FG Formação de Fonte Grada: arenitos, conglomerados e pelitos 3 

Hauteriviano terminal a Barremiano inferior C1RR C1RR Formações de Ribamar e de Ribeira de Ilhas indiferenciadas: calcários, arenitos e pelitos 3 

Hauteriviano a Barremiano inferior C1CG C1CG 
Formações de Cabo Raso e de Guincho indiferenciadas: calcários recifais e calcários com Choffatelas e 
Dasicladáceas 4 

Hauteriviano  a Barremiano inferior C1HB C1HB Formações de Ladeiras, Rochadouro, Areia do Mato, Papo Seco e Boca do Chapim indiferenciadas 3 

Hauteriviano inferior C1Ma C1Ma Formação de Maceira: margas e calcários (Sintra_Cascais) 2 

Hauteriviano inferior C1Ma C1Ma Formação de Maceira: margas e calcários (Sesimbra_Setubal) 3 

Hauteriviano C1Cx C1Cx Formação de Praia dos Coxos: calcários e pelitos 4 

Valanginiano terminal - Hauteriviano C1SC C1SC Formações de Santa Susana e de Praia dos Coxos indiferenciadas: margas, arenitos, calcários  e pelitos 3 

Valanginiano terminal - Hauteriviano C1SL C1SL Formações de Santa Susana e de Lugar d'Além indiferenciadas: pelitos e arenitos 3 

Valanginiano - Hauteriviano basal C1LS C1LS Formações de São Lourenço e de Santa Susana indiferenciadas: pelitos e arenitos 3 

Berriasiano superior - Hauteriviano basal C1SG C1SG Formações de Serradão e de Guia indiferenciadas: calcários, margas e arenitos 3 

Berriasiano médio a Valanginiano inferior C1VL C1VL Formação de Vale de Lobos: arenitos, conglomerados e pelitos 4 

Berriasiano médio - Hauteriviano basal C1VG C1VG Formações de Vale de Lobos e de Guia indiferenciadas: arenitos, pelitos e calcários 4 

Titoniano(?)-Berriasiano inferior C1Se C1Se Formação de Serreira: pelitos, arenitos e conglomerados 3 

Titoniano(?)-Berriasiano inferior C1PC C1PC Formação de Porto da Calada: arenitos, pelitos, calcários e dolomitos 3 

J
U

R
Á

S
S

IC
O

 

Jurássico Superior 
  

  
 Titoniano J3Fr J3Fr Formação de Freixial: arenitos, margas e calcários 3 

Titoniano J3Ar J3Ar Formação de Arranhó: calcários e margas 4 

Titoniano - Berriasiano basal J3FP J3FP Formação de Farta Pão: calcários e margas (inclui o nível com Anchispirocyclina lusitanica) 5 

Kimeridgiano-Titoniano J3Es J3Es Calcários, grés e margas de Espichel 4 

Kimeridgiano-Titoniano J3at J3at Arenitos e argilas de transição 3 

Kimeridgiano-Titoniano J3Cm J3Cm Conglomerados de Comenda 3 

Kimeridgiano-Titoniano J3VR J3VR Argilas, grés, conglomerados e calcários de Vale de Rasca 3 

 
 Kimeridgiano superior-Titoniano(?) J3So J3So Formação de Sobral: pelitos, arenitos, margas e calcários 3 



 

 
 

    

Kimeridgiano a Titoniano J3MM J3MM Formação de Mem Martins: calcários e margas 3 

Kimeridgiano superior J3Am J3Am Formação de Amaral: calcários 5 

Kimeridgiano J3Ab J3Ab Formação de Abadia: margas e pelitos 2 

Oxfordiano (?) a Kimeridgiano J3CR J3CR Arcoses de Castanheira do Ribatejo (Formação de Abadia) 3 

Oxfordiano (?) a Kimeridgiano J3CR_l J3CR' Arcoses de Castanheira do Ribatejo com olistólitos (Formação de Abadia) 3 

Kimeridgiano inferior J3Q J3Q Calcários recifais de Quintas 5 
Oxfordiano superior a Kimeridgiano J3MG J3MG Calcários de Monte Gordo 3 

Oxfordiano superior a Kimeridgiano J3Ra J3Ra Formação de Ramalhão: calcários e margas 4 

Oxfordiano médio a Kimeridgiano J3Az J3Az Calcários e dolomitos de Azóia 5 

Oxfordiano superior J3SP J3SP Formação de S. Pedro: calcários e margas 4 

Oxfordiano médio a superior J3A J3A Margas, argilas, calcários com calhaus negros e conglomerados de Arrábida 3 

Jurássico Médio 
  

  
 Batoniano superior a Caloviano J2Pe J2Pe Formação de Pedreiras: calcários 5 

Jurássico Inferior-Jurássico Médio 

  
  

 Toarciano inferior a Batoniano médio J12A J1-2A Dolomitos de Cabo de Ares (Formação de Achada) 5 

Toarciano inferior a Batoniano médio J12G J1-2G Margas, calcários oolíticos e dolomitos com Gervília (Formação de Achada) 3 

Toarciano inferior a Batoniano médio J12CL J1-2CL Dolomitos do Convento e de São Luís (Formação de Achada) 5 

Toarciano inferior a Batoniano médio J12Ca J1-2Ca Dolomitos de Califórnia (Formação de Achada) 5 

Jurássico Inferior 

  
  

 Sinemuriano a Toarciano inferior J1MV J1MV Margas dolomíticas e calcários dolomíticos com braquiópodes de Meia Velha (Formação de Sesimbra) 4 

Sinemuriano a Toarciano inferior J1Se J1Se Dolomitos de Sesimbra (Formação de Sesimbra) 5 

Hetangiano a Sinemuriano inferior J1VS J1VS Complexo vulcano-sedimentar 2 

Hetangiano a Sinemuriano inferior (?) J1Da_l J1Da' Formação de Dagorda: dolomitos em plaquetas 4 

 

T
R

IÁ
S

IC
O

-

J
U

R
Á

S
S

IC
O

 

Triásico Superior-Jurássico Inferior 
  

  
 

Noriano-Sinemuriano inferior (?) J1Da J1Da Formação de Dagorda: pelitos, calcários dolomíticos e evaporitos 3 

    (beta)1ch b1ch Complexo Vulcânico de Lisboa: chaminé basáltica 3 

    (gama)S gS Granito de Sintra 3 

    (sigma)S sS Sienito de Sintra 3 

    gabr G Filões e massas de gabro-diorito 1 

    (gama_delta) GD Gabro e gabro-diorito 2 

    (miu) m Mafraito 2 

    (psi) y Quartzo-turmalinito 2 

    (gama)ap g' Aplito, microgranito, micropegmatito 5 

    dolerit d Filões e massas de dolerito 2 

    basalt b Filões e massas de basalto 2 

    traquibasalt j Filões e massas de traquibasalto 2 

    techenit h Filões e massas de techenito 2 

    traquit t Filões e massas de traquito 3 

    teralit e Filões e massas de teralito 2 

    riolit r Filões e massas de riolito 3 

    vulcindif u Rochas vulcânicas indiferenciadas 2 

    microsienit s' Filões e massas de micro-sienito 3 

    ra_ni w Filões de rocha alterada e ou não identificada 1 

    brecvulc bv Brecha vulcânica 2 

    brecbasalt bb Brecha basáltica 3 

    brecgran bg Brecha granítica 3 

    brecsienit bs Brecha sienítica 3 

    brecmaf bm Brecha poligénica máfica 2 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 

 


