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1. Introdução

Este documento está integrado no CD anexo à publicação “Avaliação ambiental de
explorações agrícolas: manual de formação do software DIALECTE em Portugal”.
Apresenta os conteúdos técnicos em que foram baseadas as apresentações nos
temas da Sustentabilidade na Agricultura e Técnicas de Produção Agrícola e Pecuária
Sustentável na acção de formação “Sustentabilidade na Agricultura: ferramentas
pedagógicas e informáticas para o ensino profissional e aconselhamento agrícolas”.
Esta acção teve 3 edições entre Abril e Junho de 2014 (em Serpa, Belmonte e Vale
de Santarém) e destinou-se a testar, com professores do ensino profissional agrícola
e técnicos de apoio ao agricultor, os conteúdos de um módulo de formação sobre
diagnóstico ambiental de explorações agrícolas, baseado no DIALECTE e adaptado à
realidade portuguesa.
O módulo de formação integrou não só o tema do diagnóstico ambiental (focado
sobretudo no DIALECTE) mas também os temas da sustentabilidade económica e
social e sua aplicação à agricultura. Estes temas, abordados no presente documento,
destinaram-se a enquadrar e complementar o tópico do diagnóstico ambiental.
O documento faz parte de um conjunto que integra, para além dos textos técnicos
de apoio à acção de formação, os diapositivos em PowerPoint apresentados
na acção de formação. Quando aplicável, é feita referência no texto ao n.º dos
diapositivos utilizados na acção de formação aos temas que são alvo dessa secção
do texto. O conjunto destina-se a fornecer aos professores do ensino profissional
agrícola e a técnicos que dão apoio e consultoria a agricultores uma base técnica
sólida e um conjunto de propostas pedagógicas e exercícios práticos que apoiem a
transmissão de conceitos e práticas ambientais e de sustentabilidade na agricultura
aos destinatários finais.
A acção de formação teve mais tópicos dados por formadores externos ao IST e
à Terraprima, não tendo sido os mesmos alvo da produção de textos técnicos de
apoio.
Todos os conteúdos impressos e em CD estão disponíveis online e gratuitamente
em www.terraprima.pt.
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2. Conceito de Sustentabilidade

Diapositivo n.º 3
O desenvolvimento sustentável, um conceito que surgiu no contexto de uma crescente consciência
de uma possível crise ecológica, parece ter sido uma das forças motrizes da história do mundo
no final do século vinte. É definido pela Comissão Mundial das Nações Unidas para o Ambiente
e Desenvolvimento, no relatório de Brundtland (UNWCED, 1987) como “[…] aquele que satisfaz
as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades”.

EXERCÍCIO
Questão: Como aplicaria o conceito de sustentabilidade à actividade agrícola?
Resposta: Um desenvolvimento agrícola sustentável é aquele que permite às
gerações presentes uma produção suficiente para a satisfação das gerações
presentes, garantindo às gerações futuras a possibilidade de produção agrícola
que satisfaça as suas.

2.1. Origem e história do conceito
Diapositivos

n.os

4 a 12

Platão, no século V AC, Estrabão e Columella no século I AC e Plínio, o Velho, no século I DC,
deixaram marcas da existência de discussão de impactes ambientais resultantes de actividades
humanas, tais como a agricultura, exploração de madeira e mineração. Estes autores não só estavam
preocupados com o impacte no ambiente, como também fizeram recomendações, que seriam hoje
em dia referidas como práticas sustentáveis, com o intuito de manter a “juventude eterna” do planeta
Terra.
O recurso madeira, utilizado como combustível e material de construção, representou uma matériaprima indispensável pelo menos até ao século XVIII. Foram reportados, no século XVI, impactes
ambientais associados à exploração de madeira por um engenheiro alemão, Georg Agricola. Dado
o consumo excessivo para construção de navios e actividades mineiras, entre outras, a escassez do
recurso apresentou-se como uma ameaça na Europa. Por volta do século XVIII, os receios de que a
escassez deste recurso pudesse colocar em causa o modo de vida estimularam um novo modo de
pensar. O resultado foi um aumento da responsabilidade associada ao consumo do recurso como
modo de garantir a disponibilidade para gerações futuras.
O termo “sustentabilidade” foi pela primeira vez usado no contexto florestal alemão por Hans Carl von
Carlowitz. Este autor sugeriu o uso sustentável de recursos florestais, o que implicaria um balanço
entre a quantidade de madeira colhida e novas plantações que permitissem a sua substituição.
Ainda no século XVIII, começaram a emergir preocupações com o crescimento populacional e o
consumo de recursos associado. Autores como Matthew Hale e William Petty, já no século XVII,
tinham expressado preocupações semelhantes. Contudo, o trabalho mais conhecido neste contexto é
o de Thomas Robert Malthus, publicado em 1798.
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No século XIX, o paradigma mudou, tendo o foco mudado da madeira como recurso para os
combustíveis fósseis, com correspondentes preocupações acerca da disponibilidade do recurso. A
publicação mais influente foi intitulada “A questão do carvão” por W. Stanley Jevons, em 1866. De
acordo com a mesma, as reservas inglesas seriam esgotas em 100 anos. Dado a taxa de consumo
do recurso então existente, a Inglaterra perderia a sua posição dominante na indústria. Assim, seria
necessária a adopção de medidas que regulassem o uso do recurso. Esta publicação colocou, de
forma permanente, a questão da extinção dos recursos na agenda pública.
Mais de um século antes do termo “desenvolvimento sustentável”ser definido no relatório de
Brundtland em 1987, um conjunto de publicações surgiu com o intuito de definir o que seria chamado
de desenvolvimento sustentável. Em manuscritos tais como “Princípios de economia política” por John
Stuart Mill publicado em 1848, “O homem e a natureza” por George Perkins Marsh, publicado em 1864,
e “O nosso século maravilhoso” por Alfred Russell Wallace, publicado em 1898, são apresentadas
noções do impacte das actividades humanas no meio ambiente e da dependência das gerações,
presentes e futuras da disponibilidade de recursos.

SUMÁRIO
A raiz do conceito de sustentabilidade pode ser rastreada até aos tempos antigos.
Contudo, o crescimento da população, o aumento do consumo após a Revolução
Industrial e o perigo de que recursos essenciais, tais como a madeira, o carvão e o
petróleo, pudessem escassear impulsionou a consciência da necessidade de utilizar
os recursos de forma sustentável. Os receios de que as gerações presentes e
futuras pudessem não ser capazes de manter os seus padrões de vida enfatizaram
o pensamento preparando o caminho para o surgimento e a adopção global do
conceito de desenvolvimento sustentável.
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2.2. Sustentabilidade e os seus pilares; aplicação genérica à
agricultura
Diapositivos n.os 13, 14 e 15
De um modo geral, o desenvolvimento sustentável assenta em três pilares essenciais: ambiente,
economia e sociedade.
Para a agricultura ser realizada de um modo sustentável pressupõe-se que as diferentes actividades
devam ser geridas de modo a manter, ou aumentar, a viabilidade económica da exploração,
garantindo o mesmo nível de recursos e respeitando os ecossistemas que deles dependam. Neste
sentido, espera-se que a produtividade agrícola aumente a longo prazo e que os impactes negativos
se atenuem (Dore 1997).
Do ponto de vista ambiental, a agricultura deve seguir uma abordagem compatível com a ciência
ecológica. E será sustentável se se conseguir manter ou aumentar a produtividade nos diversos
nichos ecológicos (Smith & McDonald, 1998). Nesse sentido, deve incentivar-se o uso de recursos
renováveis, a minimização de produtos tóxicos, a protecção dos recursos, a gestão eficiente das
relações ecológicas, a maximização de benefícios a longo prazo e a valorização da saúde. A
abordagem terá de ser de tal forma integrada de modo a garantir a protecção das culturas, o bemestar animal, a protecção do solo e da água, a nutrição das culturas, a eficiência energética, a gestão
de efluentes e prevenção da poluição, a protecção da vida selvagem e da paisagem e a rotação de
culturas (Domingos et al., 2005).
Do ponto de vista económico, a exploração deve conservar o seu capital e não depender somente
de um produto ou serviço. Devem cultivar-se diferentes culturas, permitindo a obtenção de produtos
ao longo de todo o ano. No desenvolvimento da actividade deve-se incentivar que a dependência
de subsídios se reduza através, por exemplo, da diferenciação do que se produz e da aposta em
outros mercados, como o agro-turismo (Domingos et al., 2004). Para garantir a sustentabilidade

económica é necessário que a exploração tenha uma contabilidade organizada e que faça um
planeamento cuidado, definindo metas comunicadas ao pessoal da empresa. É essencial, também,
que o proprietário saiba onde obter o melhor aconselhamento técnico e que adopte as técnicas e
práticas cientificamente mais avançadas. Deste modo, obtêm-se benefícios tanto económicos como
ambientais, desenvolvendo-se um produto de qualidade e competitivo. Resta acrescentar que a
exploração será economicamente sustentável se for gerida de modo a que as receitas cubram os
custos, garantindo as boas condições sociais e ambientais (Smith & McDonald, 1998).
Socialmente, a agricultura é responsável por fornecer alimentos à população, criando também
empregos em zonas rurais e fixando a população. Será sustentável quando conseguir suprir todas as
necessidades da sociedade (presente e futura) fornecendo produtos de qualidade, e incorporando
as tecnologias que permitam melhor eficiência e justiça na distribuição dos recursos. Os factores de
avaliação da sustentabilidade dependem também do factor de escala considerado, isto é, à escala
da exploração importa conhecer a fertilidade do solo, o maneio do gado, os custos de produção, etc.
A nível regional os indicadores devem debruçar-se sobre a capacidade de produção regional, sobre
os produtos regionais e a distribuição da economia local. Já a nível global importa conhecer quais
os recursos disponíveis, quais as reservas de alimentos e como funciona a dinâmica dos mercados
e o enquadramento político (Smith & McDonald, 1998). A contratação de mão-de-obra local deve ser
incentivada e a transferência de conhecimento deve ser biunívoca. Cada funcionário deve sentir que
a sua saúde está a ser preservada, bem como a sua identidade cultural. Aquando do estabelecimento
de uma nova exploração é essencial que se preserve a identidade cultural do local. É também
necessário apostar na relação entre produtor e consumidor, valorizando o seu feedback como
mecanismo de melhoria contínua do produto (Domingos et al., 2004).
Estes conteúdos são aprofundados na secção 5.
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3. Normas, políticas e regulamentos
de sustentabilidade

Diapositivos n.os 17 e 18
Como modo de agilizar a implementação coordenada de medidas que tenham como objectivo o
desenvolvimento sustentável, várias estratégias, com carácter mais ou menos obrigatório, foram
desenvolvidas a nível mundial, europeu e nacional. De seguida apresentam-se estratégias relevantes
que influenciam a actividade agrícola.

3.1. Estratégias Nacionais e Europeias de desenvolvimento
sustentável
O desenvolvimento de estratégias para um desenvolvimento sustentável surgiu como resposta a
uma iniciativa da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, também
conhecida por Cimeira da Terra, que teve lugar no Rio de Janeiro, em 1992. O apelo à elaboração
destes documentos estratégicos foi reafirmado na Sessão Especial da Assembleia das Nações
Unidas, em 1997 (Rio+5), na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que teve lugar
em Joanesburgo, em 2002 (Rio+10) e, mais recentemente, na Cimeira Mundial das Nações Unidas
de 2005 (60.ª Sessão Plenária da Assembleia Geral), onde os líderes mundiais confirmaram o
compromisso com o desenvolvimento sustentável e enfatizaram o contributo primordial das políticas
nacionais e das estratégias de desenvolvimento para o alcançar.
Neste sentido, a própria União Europeia adoptou, no Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001,
uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável (“Uma Europa sustentável para um mundo melhor:
Estratégia Europeia para o Desenvolvimento Sustentável”), em complemento da Estratégia de Lisboa,
adoptada em 20001. Esta Estratégia foi revista no Conselho Europeu de 9 de Junho de 2006.
Para Portugal, a “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável” foi elaborada de forma
compatível com os princípios orientadores da Estratégia Europeia, dando resposta aos seus
objectivos-chave e aos desafios apontados: “alterações climáticas e energia limpa”, “transportes
sustentáveis”, “consumo e produção sustentáveis”, “conservação e gestão dos recursos naturais”,
“saúde pública”, “inclusão social, demografia e migração”, “pobreza global e desafios do
desenvolvimento sustentável”. Foram ainda incluídas políticas transversais como a educação e
a formação ou a investigação e desenvolvimento, bem como os instrumentos económicos e de
financiamento, que são também apontados na Estratégia Europeia revista. Constitui assim um
instrumento de orientação política da estratégia de desenvolvimento do País no horizonte de 2015
e, um referencial para a aplicação dos fundos comunitários no período 2007-2013 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 109/2007).

3.2. Protocolo de Quioto
A 4 de Fevereiro de 1991 a Comunidade Europeia participou nas negociações relativas à ConvençãoQuadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. A Convenção-Quadro foi ratificada pela
Comunidade Europeia a 15 de Dezembro de 1993, tendo entrado em vigor a 21 de Março de 1994.
A Convenção-Quadro contribuiu amplamente para a criação de princípios-chave no combate
internacional às alterações climáticas, nomeadamente o princípio das “responsabilidades comuns

1

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009.
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mas diferenciadas”. Possuiu ainda um papel de destaque no reforço da consciencialização pública
a nível mundial no que respeita à problemática das alterações climáticas. De notar que a convenção
não inclui compromissos quantificados e detalhados por país em termos de redução das emissões
de gases com efeito de estufa. Para colmatar esta insuficiência, os Estados signatários da Convenção
decidiram, portanto, durante a primeira conferência que teve lugar em Berlim em Março de 1995,
negociar um protocolo a aplicar pelos países industrializados e que contém medidas de redução das
emissões para o período posterior a 2000. Como consequência, o Protocolo de Quioto foi adotado
em 11 de Dezembro de 1997, em Quioto, Japão, tendo entrado em vigor a 16 de Fevereiro de 2005
(https://unfccc.int/kyoto_protocol).
Sumariando, o Protocolo de Quioto, que sucede à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as
alterações climáticas, é um instrumento jurídico internacional que tem como objectivo a luta contra as
alterações climáticas. Integra os compromissos assumidos pelos países industrializados de reduzirem
as suas emissões de determinados gases com efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento
global. As emissões totais dos países desenvolvidos devem ser reduzidas em, pelo menos, 5 % em
relação aos níveis de 1990, durante o período 2008-2012.
No âmbito deste protocolo são consideradas as emissões de dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrocarbonetos fluorados (HFC), hidrocarbonetos perfluorados (PFC) e
hexafluoreto de enxofre (SF6). De acordo com o protocolo estabelecido, é reconhecido o papel dos
países desenvolvidos na emissão de gases com efeito de estufa, como resultado de mais de 150 anos
de actividade industrial. Assim, o Protocolo de Quioto coloca mais responsabilidade nestes países,
de acordo com o princípio das “responsabilidades comuns mas diferenciadas”. De notar que vários
e importantes países industrializados se recusaram a ratificar o Protocolo, entre os quais os Estados
Unidos da América e a Austrália.
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Os Estados que eram membros da União Europeia antes de 2004 têm como compromisso a redução
conjunta de emissões de gases com efeito de estufa em 8% entre 2008 e 2012. Os Estados-Membros
com adesão posterior a 2004 comprometem-se a reduzir as suas emissões em 8%, à excepção da
Polónia e da Hungria (6%), bem como de Malta e Chipre, que não possuem metas quantificadas. Ao
abrigo do Protocolo de Quioto, as emissões de gases com efeito de estufa dos países terão de ser
monitorizadas e reportadas anualmente.
No acordo de partilha de responsabilidades a nível comunitário, ficou estabelecido que Portugal
poderia aumentar as suas emissões em 27% em relação a 1990, não podendo exceder no período
2008-2012 os 381,94 milhões de toneladas de equivalentes de CO2 (Mt CO2e), representando um
valor médio anual de 76,39 Mt CO2e.
Para a concretização dos objectivos propostos, são sugeridos diversos meios, nomeadamente:
• Reforço ou criação de políticas nacionais de redução as emissões (como exemplo, é
possível referir o aumento da eficiência energética ou a promoção de práticas agrícolas 		
mais sustentáveis);
• Cooperação com os restantes Estados-Membros (por exemplo, através de intercâmbio de
experiências ou de informação, coordenação das políticas nacionais através de licenças de
emissão e aplicação conjunta de mecanismos de desenvolvimento limpo).
Em Portugal, o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (conhecido por PNAC 2006)
apresenta um conjunto de políticas e medidas de aplicação sectorial cuja implementação permite
responder ao compromisso assumido no Protocolo de Quioto.
O Protocolo de Quioto é reconhecido como um importante primeiro passo cuja arquitetura pode ser
utilizada em futuros mecanismos de regulação de emissões de gases com efeito de estufa.

LIGAÇÕES ÚTEIS
(1) Página oficial da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações
Climáticas: https://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
(2) Síntese de legislação da União Europeia: http://europa.eu/legislation_
summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_pt.htm
(3) Medidas previstas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas:
www.cumprirquioto.pt

3.3. Estratégia Europa 2020
Num contexto em que a União Europeia está empenhada em ultrapassar a crise e criar condições
que conduzam a uma economia mais competitiva e criadora de emprego, a estratégia Europa 2020
(http://ec.europa.eu/europe2020) surge como um plano de dez anos da União Europeia a favor do
crescimento.
A estratégia Europa 2020 visa criar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo:
• Inteligente: através do desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na
inovação;
• Sustentável: através da promoção de uma economia mais eficiente em termos de utilização
dos recursos, mais ecológica e mais competitiva;
• Inclusivo: através da promoção de uma economia com níveis elevados de emprego que
assegura a coesão social e territorial.
A sua concretização será assegurada por cinco objetivos principais que a União Europeia deverá
atingir até ao fim da presente década e que dizem respeito aos seguintes domínios: emprego;
educação; investigação e inovação; inclusão social e redução da pobreza; clima e energia. De
acordo com a Comunicação da Comissão Europeia, a estratégia compreende sete iniciativas que
servem de enquadramento para atividades conjuntas da União Europeia e das autoridades nacionais,
nomeadamente e citando o documento original:
• “Uma União da inovação”, para melhorar as condições gerais e o acesso ao financiamento  
para a investigação e inovação e assegurar que as ideias inovadoras são transformadas em
produtos e serviços que criam crescimento e postos de trabalho;
• “Juventude em movimento”, para melhorar os resultados dos sistemas de ensino e facilitar
a entrada dos jovens no mercado de trabalho;
• “Agenda digital para a Europa”, para acelerar a implementação da Internet de alta
    
velocidade e para que as famílias e as empresas possam tirar partido de um mercado único
digital;
• “Uma Europa eficiente em termos de recursos”, destinada a contribuir para dissociar o    
crescimento económico da utilização dos recursos, assegurar a transição para uma
economia hipocarbónica, aumentar a utilização das fontes de energia renováveis,
modernizar o nosso sector dos transportes e promover a eficiência energética;
• “Uma política industrial para a era de globalização”, para melhorar o ambiente empresarial,
especialmente para as pequenas e médias empresas, e para apoiar o desenvolvimento de
uma base industrial forte e sustentável, susceptível de enfrentar a concorrência mundial;
• “Agenda para novas qualificações e novos empregos”, para modernizar os mercados de
trabalho e capacitar as pessoas desenvolvendo as suas qualificações ao longo da vida,
com vista a aumentar a participação no mercado de trabalho e a estabelecer uma melhor
correspondência entre a oferta e a procura de mão-de-obra, nomeadamente através de
uma maior mobilidade dos trabalhadores;
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• “Plataforma europeia contra a pobreza”, para que a coesão social e territorial permita     
assegurar uma ampla distribuição dos benefícios do crescimento e do emprego e para
que as pessoas em situação de pobreza e de exclusão social possam viver dignamente e
participar activamente na sociedade.
A União Europeia tem de definir o que pretende para 2020. Nesta perspectiva, a Comissão Europeia
propõe os seguintes grandes objectivos para a União Europeia:
• 75% da população de idade compreendida entre 20 e 64 anos deve estar empregada;
• 3% do Produto Interno Bruto da União Europeia deve ser investido em Investigação e
Desenvolvimento;

  

• Os objectivos em matéria de clima/energia “20/20/20” devem ser cumpridos (incluindo    
uma subida para 30% do objectivo para a redução das emissões, se as condições o
permitirem);
• A taxa de abandono escolar precoce deve ser inferior a 10% e pelo menos 40% da geração
mais jovem deve dispor de um diploma de ensino superior;
• Vinte milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de pobreza.
Para Portugal, e no que respeita a itens relacionados com a sustentabilidade ambiental, as metas são
de redução em 1% nas emissões de gases com efeito de estufa em comparação com o ano de 2005;
31% de consumo de energia proveniente de fontes renováveis.

LIGAÇÕES ÚTEIS
(1) Página oficial da Comissão Europeia para a Estratégia Europa 2020: http://
ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_
pt.htm
(2) Página oficial da Comissão Europeia para os objectivos nacionais: http://
ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/portugal/progress-towards2020-targets/index_pt.htm
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(3) Comunicação da Comissão Europeia: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:pt:PDF

3.4. Política Agrícola Comum
De acordo com informação oficial da União Europeia2, aquando da instituição do mercado comum
pelo Tratado de Roma, em 1958, a agricultura nos Estados-Membros fundadores era fortemente
marcada pela intervenção estatal. Para que os produtos agrícolas fossem incluídos na livre circulação
de mercadorias era necessário suprimir os mecanismos de intervenção nacionais e transpô-los
para o nível comunitário: eis o que presidiu ao nascimento da Política Agrícola Comum (PAC). A PAC
teve início em 1962 e constitui uma parceria entre a agricultura e a sociedade, entre a Europa e os
agricultores europeus.
Citando a fonte, os objectivos específicos da política agrícola comum são:
• Incrementar a produtividade agrícola, fomentando o progresso técnico, assegurando o   
desenvolvimento racional dos factores de produção, designadamente da mão-de-obra;
• Assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola;
• Estabilizar os mercados;
• Garantir a segurança dos abastecimentos;
• Assegurar preços razoáveis aos consumidores.

2

Disponível em http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html.

A PAC é da competência da União Europeia e dos Estados Membros, constituindo umas das políticas
mais importantes (as despesas agrícolas representam cerca de 45% do orçamento comunitário).
No âmbito da PAC é possível distinguir dois pilares:
• As medidas de regulação do primeiro pilar visam orientar a produção agrícola e estabilizar
os mercados. Consistem na colocação de produtos ou grupos de produtos sob um regime
especial e a organização comum de mercado, de modo a gerir a sua produção e comércio
de acordo com os princípios de base da PAC (a saber, a unicidade do mercado, a
preferência comunitária e a solidariedade financeira);
• No que respeita ao segundo pilar, o seu grande objetivo é criar um enquadramento                           
de coesão e sustentabilidade para salvaguardar o futuro das zonas rurais. Este pilar
é baseado na capacidade de proporcionar uma gama de serviços públicos para além 		
da mera produção de géneros alimentícios e no potencial das economias rurais para criar
novas fontes de rendimento e postos de trabalho, preservando, ao mesmo tempo, a cultura,
o ambiente e o património do espaço rural.
A PAC conheceu, ao longo dos tempos, grandes reformas ou ajustamentos, as mais recentes das
quais em 2003 (revisão intercalar) e em 2009 (o “exame de saúde”):
1. Primeiros passos - a luta contra os excedentes
Embora a política agrícola comum tenha garantido um abastecimento seguro de produtos alimentares,
a sua política de preços de apoio elevados em comparação com os preços do mercado mundial, e
uma garantia de compra ilimitada, deu lugar um problema de produção excedentária. Deste modo,
no início da década de 80, tornou-se prioritário acabar com a diferença crescente entre a oferta e a
procura e controlar as despesas agrícolas.
2. A reforma de 1992 - a grande inflexão
Perante a persistência de excedentes, esta reforma é focada na substituição de um sistema de
protecção através dos preços por um sistema de ajudas compensatórias aos rendimentos. Na
sequência de uma baixa significativa dos preços institucionais das grandes culturas, as perdas de
rendimentos daí resultantes foram compensadas por ajudas diretas por hectare. Relativamente
às produções animais, os preços da carne de bovino foram compensados pela atribuição de
prémios por cabeça de gado. Tiveram ainda lugar medidas de acompanhamento a nível estrutural,
nomeadamente:
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• Um regime facultativo de pré-reforma para os agricultores com mais de 55 anos;
• Ajudas agroambientais destinadas aos agricultores empenhados em aplicar técnicas mais
respeitadoras do ambiente;
• Ajudas à florestação das terras agrícolas.
3. A Agenda 2000: uma nova etapa que completa a reforma de 1992
A perspetiva do alargamento da União Europeia fazia temer um regresso aos excedentes e uma
explosão das despesas agrícolas. Neste contexto, a presente reforma incidiu sobre:
• Um novo alinhamento dos preços internos pelos preços mundiais, parcialmente
compensado por ajudas diretas aos produtores;

   

• Numa base voluntária, a introdução do respeito das condições ambientais
  
  
(condicionalidade ecológica) para a atribuição das ajudas e da faculdade de as reduzir
(modulação) para financiar medidas de desenvolvimento rural;
• O reforço das medidas socioestruturais e de acompanhamento em vigor, nomeadamente as
ações agroambientais, no âmbito de uma nova política de desenvolvimento rural, que seria,
a partir de então, designada “segundo pilar da política agrícola comum”;

• A estabilização orçamental, para o período de 2000-2006, com três vertentes: (1) primeiro
pilar (política dos mercados e ajudas); (2) segundo pilar (nova política de desenvolvimento
rural) e medidas veterinárias e fitossanitárias; (3) Instrumento Estrutural de Pré-Adesão.
4. A reforma de Junho de 2003 - para uma nova política agrícola comum
Em 26 de Junho de 2003, no Luxemburgo, os ministros da Agricultura da União Europeia chegaram a
um acordo que incluiu uma série de novos princípios e/ou mecanismos, entre as quais:
• A dissociação das ajudas em relação aos volumes produzidos. Estas ajudas dissociadas
passam a ser um pagamento fixo e único à exploração, centrado na estabilidade dos
rendimentos;
• A condicionalidade, que subordinava os pagamentos únicos ao respeito de uma série de
critérios em matéria de ambiente, de saúde pública e de bem-estar dos animais;
• A redistribuição pública dos direitos de pagamento atribuídos às explorações segundo as
referências históricas, através de três mecanismos: (1) a modulação obrigatória, que permite
a transferência das dotações entre os dois pilares da política agrícola comum; (2) reservas
nacionais dos direitos de pagamento, de forma a fazer face a dificuldades excepcionais ou
a situações especiais; (3) a aplicação eventual de um modelo regional de dissociação
que permita a harmonização dos pagamentos por hectare atribuídos segundo critérios
territoriais;
• Uma gestão flexível da PAC, com a possibilidade de os Estados-Membros aplicarem de
forma diferenciada uma série de parâmetros da mesma (eventual dissociação parcial para
certas produções a fim de evitar o abandono, aplicação do modelo de dissociação histórica
ou do modelo regional, com a faculdade de instaurar modelos híbridos);
• Disciplina financeira, princípio consagrado posteriormente nas Perspectivas Financeiras   
para 2007-2013, segundo o qual foi congelado o orçamento do primeiro pilar da política
agrícola comum e impostos limites máximos anuais obrigatórios.
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5. O “exame de Saúde” de 2009 - consolidação do quadro da reforma de 2003
Apesar do alcance limitado do “exame de saúde”, as decisões tomadas pelo Conselho reviram um
leque abrangente de medidas aplicadas no seguimento da reforma da política agrícola comum de
2003. Visavam:
• Reforçar a dissociação total das ajudas. O “exame de saúde” previu a eliminação
  
progressiva dos últimos pagamentos ligados à produção, integrando-os no regime de
pagamento único à exploração, com exceção do prémio por vaca leiteira e do prémio por
ovelha e por cabra;
• Reorientar parcialmente os fundos do primeiro pilar a favor do desenvolvimento rural ou de
produções e/ou regiões sensíveis. A taxa de modulação das ajudas directas do primeiro
pilar da política agrícola comum foi aumentada para reforçar novas medidas do segundo
pilar da política agrícola comum;
• Rever os instrumentos de regulação dos mercados. O “exame de saúde” flexibilizou as
regras de intervenção pública e de controlo da oferta com vista a não travar a capacidade
de reação dos agricultores aos sinais do mercado. Por outro lado, e num contexto
caracterizado pelo desenvolvimento dos biocombustíveis, o pousio obrigatório é suprimido.
A eliminação das quotas leiteiras é confirmada para 2014-2015.

3.5. Boas Práticas Agrícolas
Desenhado para responder às necessidades nacionais, dois documentos são de destacar,
nomeadamente: (1) o Código de Boas Práticas Agrícolas – para a protecção da água contra a poluição

com nitratos de origem agrícola (MADRP, 1997); (2) o manual básico de práticas agrícolas para a
Conservação do Solo e da Água (MADRP, 1999).
O primeiro foca o papel da adubação química na sustentabilidade económica e ambiental, com
particular enfâse nos recursos hídricos. Estabelece, para as condições naturais de Portugal, um
conjunto de orientações e directrizes de base para a gestão do azoto nos ecossistemas agrícolas,
constituindo assim um instrumento importante para atingir a desejada sustentabilidade económica e
ambiental.
O segundo é focado no impacte das práticas agrícolas na conservação dos recursos solo e água. O
documento pretende incentivar a utilização de práticas culturais que, promovendo a rentabilidade
económica das explorações agrícolas, sejam efectivas na conservação daqueles recursos. As práticas
consideradas pretendem, por um lado, assegurar as melhores condições de instalação, crescimento
e desenvolvimento das culturas, prevenindo a ocorrência de fenómenos de erosão, compactação e
contaminação do solo; por outro lado, promovendo a gestão equilibrada e racional do regadio, do uso
de produtos fitofarmacêuticos e de fertilizantes, prevenirem a degradação da qualidade da água e da
quantidade disponível.
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4. Sustentabilidade na agricultura
4.1. Caracterização da agricultura em Portugal
4.1.1 Culturas, animais, sistemas de produção e infra-estruturas
naturais
Diapositivos n.os 20 a 24
De acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura, em 2009, foram recenseadas 305 mil
explorações agrícolas, menos 111 mil do que em 1999. A superfície agrícola utilizada (SAU) foi, para
2009, de 3 668 mil hectares, menos 195 mil hectares do que em 1999. Um decréscimo de 5% no SAU
foi acompanhado de um decréscimo de 27% no número de explorações. A análise da evolução do
número de explorações por classes de dimensão da SAU revela que foram as pequenas explorações
as que mais cessaram actividade. Com efeito, o desaparecimento das pequenas explorações com
menos de 1 hectare de SAU atingiu os 41%, baixando para os 24% nas unidades produtivas entre
1 a 5 hectares de SAU. Em contrapartida, o número de explorações com mais de 100 hectares de
SAU registou um aumento na ordem de 6%. Apesar do exposto, a pequena dimensão continua a
predominar (INE, 2011).
Os maiores abandonos da SAU ocorreram nas regiões do Centro do país (Beira Litoral, Beira Interior e
Ribatejo e Oeste) e no Algarve. O desaparecimento acentuado das pequenas explorações, explicado
em parte pela absorção das respectivas superfícies pelas explorações de maior dimensão, traduziu-se
num aumento da SAU média por exploração em mais de 2,5 hectares, passando de 9,3 hectares em
1999 para cerca de 12 hectares em 2009 (INE, 2011).
Para o ano de 2009, a maior fracção da SAU correspondia a pastagens permanentes (49%),
seguindo-se as terras aráveis (32%) e as culturas permanentes (19%). A ocupação cultural alterou-se
profundamente nos últimos dez anos, com a diminuição das terras aráveis e o aumento, em termos
absolutos e relativos, das superfícies das pastagens e prados permanentes, que ocupam praticamente
metade da SAU (INE, 2011).
Os prados e pastagens permanentes ocupam 1,83 milhões de hectares e estão presentes em 30%
das explorações agrícolas. Em cultura principal, excluindo as pastagens sob-coberto de culturas
permanentes, representam 49% da SAU (em 1999 o seu peso era de apenas 36%), atingindo nos
Açores, devido à predominância do sector leiteiro na região, uma importância na SAU de 88%. O
Alentejo é a região que concentra a maior área de prados e pastagens permanentes, cerca de 63%
do total nacional. Nesta região, as superfícies sob-coberto de matas e florestas (essencialmente
montados de sobro e azinho) têm um peso relativo muito considerável (60%) (INE, 2011).
A superfície de prados e pastagens permanentes aumentou de forma muito significativa (+27%) ao
longo da última década, isto apesar da diminuição em 15% do número de explorações com esta
ocupação cultural. Este aumento, que corresponde a 391 mil hectares, não foi generalizado, dado que
se observaram reduções de 11% na Beira Litoral e 6% na Beira Interior (nas Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores praticamente não houve variação da superfície) (INE, 2011).
No que respeita à ocupação por culturas permanentes, estas encontram-se organizadas em frutos
frescos, citrinos, frutos subtropicais, frutos de casca rija, olival e vinha. O olival e a vinha representam
quase 3/4 do total das culturas permanentes, apresentando particular importância nas regiões de
Entre Douro e Minho (84%, quase exclusivamente de vinha), na Beira Litoral (88%), na Beira Interior
(86%) e no Alentejo (85%). De referir que estas culturas mediterrânicas continuam a ser uma realidade
bem presente nas explorações agrícolas nacionais: 43% das explorações agrícolas têm olival e 51%
têm vinha (INE, 2011).
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Na última década assistiu-se a um decréscimo de 9% (-63 mil hectares) na superfície ocupada com
culturas permanentes, quebra esta particularmente influenciada pelo significativo decréscimo dos
citrinos (-28%), dos frutos frescos (-24%), da vinha (-17%) e dos frutos de casca rija (-9%) (INE, 2011).
Para as culturas temporárias, nas superfícies submetidas a rotações predominam as utilizações do
solo relacionadas com a alimentação animal. De facto, os prados temporários e culturas forrageiras,
suportes de nutrição herbácea do efectivo animal, ocupam cerca de 47% da sua superfície em cultura
principal. Os cereais para grão representam o segundo grupo de culturas mais importantes, com
cerca de 41% do total das culturas temporárias (INE, 2011).

SAU: Prados e pastagens permanentes
1

Ocupação

Área

Evolução
1999-2009

Cerca de 1 830 mil hectares

explorações
superície

Aumento da área de pobres
sob-coberto de matas e
loresta; diminuição dos
melhorados sob-coberto de
matas e lorestas

Programa Aprendizagem ao Longo da Vida da UE, Leonardo da Vinci
Projecto “Agridiag” - 2012-1-HU1-LEO05-05850
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As restantes culturas, com muito menor representatividade em termos nacionais, refletem evidentes
opções/especializações ou condicionalismos regionais, como sejam a elevadíssima concentração
da produção de culturas industriais no Alentejo, a predominância do Ribatejo e Oeste na produção
de culturas hortícolas e florícolas ou ainda a importância da batata produzida nas condições agroecológicas particulares de Trás-os-Montes (INE, 2011).
Em termos globais, registou-se um decréscimo de mais de 345 mil hectares na superfície de
culturas temporárias em cultura principal, o que representa uma quebra de 29%. Este declínio foi
particularmente visível nos cereais para grão, com uma perda superior a 243 mil hectares (-42%), e
nas culturas industriais, que viram a sua área reduzida em quase 49 mil hectares (-66%). A batata
também registou uma acentuada quebra, com menos 27 mil hectares (-60%) em cultura principal. Em
contrapartida, as culturas hortícolas e florícolas praticamente mantiveram a área existente em 1999
(INE, 2011).
Diapositivos n.os 26 e 27
No que respeita à produção animal de bovinos, em 2009 estes faziam parte de 50 mil explorações,
o que corresponde a 16% das explorações recenseadas, totalizando um efectivo de 1 430 mil
cabeças. A produção bovina tem maior expressão no Alentejo, que conta com 39% do efectivo
nacional, quase exclusivamente dirigido para a produção de carne, seguindo-se as regiões do país
predominantemente leiteiras – Entre Douro e Minho (18%) e os Açores (17%) que, no seu conjunto,
concentram mais de 2/3 do efectivo leiteiro. Nos 10 anos em análise verificou-se um decréscimo
acentuado do número de explorações com bovinos (-51%), enquanto o efectivo, pelo contrário,
registou um ligeiro acréscimo (+1%), o que se traduziu no referido aumento do dimensionamento
médio do efectivo por exploração (INE, 2011).
Em 2009 o efectivo suíno contabilizou 1 913 mil cabeças, estando presente em cerca de 50 mil
explorações agrícolas. Cerca de 45% do efectivo nacional concentra-se em 6% de explorações

localizadas no Ribatejo e Oeste, onde se incluem as maiores suiniculturas. Entre 1999 e 2009
observa-se uma quebra de 21% do efectivo suíno, que ocorreu em todas as regiões excepto no
Alentejo, única região que viu o número de suínos aumentar ligeiramente (+1,6%) na década em
análise (INE, 2011).
A produção de ovinos é uma actividade que apresenta alguma concentração a nível regional. De
facto, dos 2 220 mil ovinos presentes em 52 mil explorações, 49% localizam-se no Alentejo, em
apenas 16% das unidades produtivas, seguindo-se a Beira Interior com 16% do efectivo em 11% das
explorações. O decréscimo desta actividade, embora generalizado, foi mais acentuado no Algarve, no
Ribatejo e Oeste e na Madeira (INE, 2011).
O efectivo caprino, em 2009, contabilizou 421 mil cabeças (ou seja cerca de 1/5 do efectivo ovino)
em 33 mil unidades produtivas a nível nacional. Os caprinos apresentam uma repartição regional
consideravelmente mais dispersa, com o Alentejo a representar 24% do efectivo, seguindo-se a Beira
Interior com 16% e a Beira Litoral, com 15% do número total de caprinos. Nos 10 anos em análise
registou-se o abandono da actividade por parte de 41% das explorações, acompanhado por uma
redução de 22% no efectivo (INE, 2011).
Em 2009 o efectivo equídeo, presente em cerca de 28 mil explorações agrícolas, contabilizou 56 mil
cabeças. Entre 1999 e 2009, é notória a quebra acentuada do número de asininos e muares, tendo
desaparecido, a nível nacional cerca de 60% dos animais (INE, 2011).
O efectivo de aves contabilizou 35 352 mil cabeças em 161 mil explorações, ou seja, cerca de 53%
das unidades recenseadas em 2009 possuíam aves. O efectivo de coelhos contou 1 395 mil animais,
distribuídos por 59 mil explorações (INE, 2011).

4.1.2 Factores de produção
Diapositivo n.º 25
No que respeita à rega, e de acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura, em 2009, mais
de metade das explorações agrícolas do país dispunham de infra-estruturas de rega, equivalente a
uma área potencialmente irrigável de 541 mil hectares, cerca de 15% da SAU. As regiões do Ribatejo
e Oeste e do Alentejo são responsáveis por metade desta superfície, mas são as regiões do Entre
Douro e Minho e da Beira Litoral as que em termos relativos detêm o maior potencial de irrigação,
com 45% e 49% da respectiva SAU. A superfície irrigável não é, no entanto, toda regada, apenas 87%
o foi efectivamente em 2009 (INE, 2011).
Diapositivo n.º 29
Relativamente ao uso de máquinas agrícolas, de acordo com o recenseamento geral agrícola, em
2009, 82% das explorações utilizavam tractores no desempenho das actividades agrícolas, o que,
em comparação com valores de 1999, representa um aumento de 2 pontos percentuais. À excepção
do Alentejo e dos Açores, em comparação com 1999, todas as regiões viram reforçado o grau de
mecanização das explorações, tendo o crescimento sido mais expressivo na Beira Interior, Algarve e
em Trás-os-Montes (INE, 2011).
Diapositivo n.º 28
O consumo aparente de fertilizantes inorgânicos na agricultura atingiu cerca de 248 mil toneladas
em 2007, tendo representado, face ao ano anterior, um aumento de 11%, contrariando desta forma a
tendência de forte decréscimo que se vinha registando desde 2004 (INE, 2009). O consumo aparente
por superfície agrícola utilizada em 2007 foi cerca de 68 Kg/ha. Este indicador apresentou uma
tendência decrescente para o período em análise, traduzida numa taxa média anual de – 5% (INE,
2009).
Em 2007, as vendas de produtos fitofarmacêuticos em Portugal atingiram as 16 689 toneladas,
superando em quase 1 000 toneladas o valor do ano anterior e contrariando a tendência de
decréscimos sucessivos que se observavam desde 2002 (INE, 2009). As variações do volume
de vendas, observadas no período em análise, ficaram a dever-se sobretudo às flutuações na
comercialização dos fungicidas, em função das variações das condições climatéricas (INE, 2009).
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4.2. Impactes Ambientais
4.2.1 Conceito de impacte e de ciclo de vida
Diapositivos n.os 31 e 32
De acordo com a norma da International Standard Organization ISO 14001, um impacte ambiental
corresponde a uma qualquer alteração do ambiente, benéfica ou prejudicial, resultando de atividade
de organizações, produtos ou serviços (Whitelaw, 2004).
Uma das perspectivas de avaliação de impactes é através da análise em ciclo de vida (ACV). De
acordo com a ISO 14040, a ACV permite a análise de impactes ambientais de produtos (bens ou
serviços), desde a aquisição de matérias-primas até ao destino final. A análise é efectuada de modo
sistemático, de acordo com o objetivo e fronteiras definidas. De uma forma geral, a ACV é composta
por 4 fases, nomeadamente definição do objectivo e contexto, inventário, avaliação de impacte e
interpretação.
Na fase de definição de objectivos e contexto, o sistema em análise é definido em termos de
fronteiras e unidade funcional (Rebitzer et al., 2004). A unidade funcional é aquela sobre a qual os
resultados são reportados, por exemplo, tonelada de produto (neste caso o resultado em termos
de impactes ambientais é calculado por tonelada de produto). A fase de inventário corresponde
à estimativa de consumo de recursos, quantificação de resíduos, fluxos e emissões que são
atribuídos ao produto ou serviço em análise (Rebitzer et al., 2004). A avaliação de impactes
analisa a contribuição da extracção de recursos e emissão de resíduos/emissões para um leque de
potenciais impactes (Rebitzer et al., 2004). Todas estas fases são acompanhadas de um processo de
interpretação.
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Trata-se de um conceito aplicável ao sector agrícola, apresentando-se muito útil para a comparação
entre sistemas de produção. De acordo com a Figura 1, para a produção de um dado produto agrícola
numa dada unidade agrícola são necessárias, para além de solo disponível, entradas como sementes,
fertilizantes, pesticidas e maquinaria. Uma análise em ciclo de vida considera o impacte associado
a todas as entradas e operações, incluindo a extracção de matérias-primas necessárias para a
sua manufactura, a manufactura em si, o transporte de materiais e o destino final. É efectuado um
inventário de todos os resíduos/emissões e avaliado o seu impacte ambiental.

1

Recursos &
emissões

Fertilizantes

Recursos &
emissões

Recursos &
emissões

Sementes

Químicos

…

Milho

Unidade agrícola

Transporte
Sementeira

Lavoura

Fertilização

…

Maquinaria

Recursos &
emissões
			Figura 1 – Análise em ciclo de vida de uma unidade agrícola.
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EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Solicitar aos formandos para darem um exemplo de aplicação do conceito de
análise em ciclo de vida de um produto agrícola, explicitando as diferentes fases e impactes
ambientais de interesse.
Resposta: Um possível exemplo seria a análise da produção de milho em Portugal em
comparação com milho produzido noutro país e transportado para Portugal. Neste caso,
uma unidade funcional conveniente será a tonelada de milho disponível para consumo
em Portugal. É assumido que o consumidor mantém o consumo de milho como tal, ou
compra aquele produzido em Portugal ou produzido em outro país. Uma fronteira de análise
conveniente seria o retalho em Portugal. Para a fase de inventário deverão ser estimadas
todas as entradas, tais como sementes, área, fertilizantes, pesticidas e maquinaria. Deverão
ser consideradas estimativas de resíduos/emissões. Estes dados deverão ser conhecidos
quer para a produção em Portugal quer em outro país. No caso da produção noutro país
deverá ainda ser considerado o transporte para Portugal. Para a fase de avaliação de
impactes é recomendado o uso de software (do qual o SimaPro é um exemplo) que permite
uma estimativa de impactes em tempo útil. Existem vários modelos de organização em
categorias, sendo que a escolha depende do objetivo da análise.

4.2.2 Matriz de impactes
Um modo de organizar informação relativa aos impactes de um produto (bem ou serviço) é utilizando
uma matriz. As matrizes são similares a listas de verificação, no sentido em que consideram uma
forma de tabela para apresentar a informação. Podem assim ser usadas para fazer uma análise dos
potenciais impactes ambientais de um produto, bem ou serviço. Não sendo suficientes para uma
análise quantitativa de um dado impacte, podem no entanto incluir avaliações qualitativas da sua
relevância, frequência ou severidade.
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EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Solicitar aos formandos que construam uma matriz de impacte para a produção
de milho considerando os seguintes factores de produção: maquinaria e agro-químicos.
Resposta: (a resposta apresentada não pretende ser exaustiva, mas sim apresentar uma selecção de
questões relevantes)

É expectável que a produção de milho possua um impacte nos recursos solo, água,
atmosfera e biodiversidade. Para o recurso solo, a sua compactação pode acontecer
devido ao uso de maquinaria. A contaminação do solo e da água pode ocorrer quer devido
ao uso de maquinaria quer à aplicação de agro-químicos. A aplicação de agro-químicos,
nomeadamente de fertilizantes, poderá causar eutrofização. Para que os factores de
produção estejam disponíveis para o seu uso na unidade agrícola é necessária a sua
produção e transporte. Todo o processo, desde a extracção de matérias-primas até ao
seu uso, implica a emissão de gases com efeito de estufa. No que respeita ao impacte na
biodiversidade, é de notar a possibilidade de perda de habitat.
Recurso

Impacte

Contaminação
Compactação
Eutrofização
Água
Contaminação
Emissão de Gases com Efeito de
Atmosfera
Estufa
Biodiversidade
Perda de habitat
Solo

Factores de produção
Maquinaria Agro-químicos
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

4.3. Identificação dos principais indicadores e impactes
ambientais
4.3.1 Variação no nível de biodiversidade
Diapositivo n.º 34
A diversidade biológica na Europa possui uma relação histórica com as paisagens criadas por
influência humana. Desta forma, a estrutura e as funções das áreas rurais na Europa estão ameaçadas
em numerosos locais por via de um conjunto de factores que incluem a intensificação agrícola, mas
também o abandono de práticas agrícolas (EEA, 2005). Em Portugal, estima-se que cerca de 43% das
espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis e borboletas estarão associadas a sistemas agrícolas,
sendo que as mais importantes utilizações agrícolas do solo para a biodiversidade são os lameiros,
as pastagens de grande altitude e outras pastagens extensivas em solos calcários ou ultrabásicos,
arrozais, pseudoestepes cerealíferas, vinhas e olivais (Pereira & Daily, 2006; Rosas et al., 2009). Em
Portugal, os impactes da actividade agrícola na biodiversidade ocorrem sobretudo via a destruição de
habitats.
Como exemplo do exposto, abordamos dois casos de estudo representativos da relação entre
o regadio e a biodiversidade em Portugal no que concerne à alteração do uso dos solos,
nomeadamente o caso de estudo do Bloco de Rega Alvito-Pisão, cujo potencial impacte incidia sobre
o habitat de espécies ameaçadas da avifauna portuguesa, e o caso de estudo do aproveitamento
Hidroagrícola do Mira, em que o impacte incide sobretudo sobre habitats protegidos e espécies
ameaçadas.
4.3.1.1	Bloco de Rega Alvito-Pisão
Diapositivo n.º 34
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Em Portugal, quando se aborda a questão do impacte do regadio na biodiversidade em geral e na
avifauna em particular, é desde logo relevante considerar a forma como no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente 2007-2013 (ProDeR) se estabeleceu à partida que não seriam
aprovados nem executados projetos de regadio nas áreas demarcadas como áreas importantes para
as aves (IBA – Important Bird Areas) sem que estivesse garantida a preservação das espécies aí
existentes, no âmbito da Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE3) (Rosas et al., 2009).
Esta salvaguarda estabeleceu-se logo à partida como bastante importante para o caso do
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), pois as regiões abrangidas pelos subsistemas
e blocos de rega deste empreendimento sobrepõem-se com áreas importantes para a conservação
de um conjunto de espécies de aves estepárias ameaçadas à escala global, que lá habitam e onde se
alimentam e reproduzem.
No Projeto “Blocos de Rega Alvito-Pisão”, a área de implantação inclui uma
proporção significativa (45%) da IBA de Cuba, considerada uma das áreas
mais importantes para a conservação das aves estepárias em Portugal. Em
causa estariam os habitats de espécies de aves como a Águia-caçadeira
(Circus pygargus), o Francelho (Falco naumanni), o Sisão (Tetrax
tetrax), a Abetarda (Otis tarda) ou a Calhandra-real (Melanocorypha
calandra), entre outras. A principal ameaça consistia, portanto, no facto
das alterações ao tipo de ocupação do solo em causa implicarem a
substituição de culturas anuais de cereal de sequeiro por culturas de
regadio. O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo a este projecto
foi sujeito a um processo de consulta pública de forma a cumprir
legalmente o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Deste processo resultou um conjunto de pareceres que apontaram
deficiências na caracterização da situação contrafactual, na análise dos
impactes e na definição de medidas de minimização e compensação. A
potencial violação da Directiva Aves e a necessidade de excluir a porção do
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409.

Bloco de Rega que se iria sobrepor à IBA de Cuba foram salientadas por várias Organizações Não
Governamentais de Ambiente (ONGA). A Comissão de Avaliação do processo de AIA, nomeada para
se pronunciar em parecer técnico final, propôs a exclusão dos 2 300 ha do sub-bloco de Faro, que
se sobrepunham efetivamente à IBA de Cuba, reconhecendo a importância da mesma para as aves
estepárias. A Autoridade de AIA emitiu proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
mas condicionada à exclusão dos 2 300 ha referidos.
Numa fase posterior, as autoridades nacionais não exigiram a exclusão da área sobreposta e a
Direcção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia abriu um processo de averiguações junto do
Estado Português na sequência de queixas apresentadas. Em 2008, o canal de ligação Alvito-Pisão
do subsistema de rega do EFMA localizado na periferia da área classificada de Cuba foi construído e
foi designada a Zona de Protecção Especial (ZPE) de Cuba para a área relevante (PTZPE0057).
Finalmente, em 2009, foi assinado um acordo entre as instituições públicas, os proprietários agrícolas
e duas ONGA estabelecendo um programa de gestão agrícola que procurou compatibilizar a
construção e utilização da infraestrutura do Bloco de rega de Faro - que se sobrepõe à referida ZPE
- com a salvaguarda dos interesses de conservação das aves estepárias existentes e as expectativas
dos agricultores interessados. O acordo compreendeu oito áreas a regar, num total de 280 ha,
permanecendo as áreas mais importantes para as espécies de aves (cuja presença fundamentou
o estabelecimento da ZPE) abrangidas nas medidas agroambientais do ProDeR, nomeadamente
na Intervenção Territorial Integrada (ITI) das Zonas de Rede Natura do Alentejo, que veio a ser
constituída.
4.3.1.2 Aproveitamento Hidroagrícola do Perímetro de Rega do Mira (AHPRM)
O AHPRM abrange cerca de 12 000 ha, o que corresponde à maior parte da região norte da Costa
Sudoeste, e está localizado sobretudo no Concelho de Odemira. A Costa Sudoeste de Portugal,
devido à sua importância e elevado valor do seu património natural, é classificada, em 1988, como
Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, tendo ascendido ao estatuto
de Parque Natural em 1995 e integrando a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Toda a área do
Parque Nacional (e ainda uma área adjacente) faz parte do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da
Costa Sudoeste (PTCON0012) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97), proposto à Comissão
Europeia para classificação como Zona Especial de Conservação (ZEC), de acordo com o previsto na
Directiva Habitats (Directiva n.º 79/409/CEE4). Desde 1999, o Parque Nacional do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina está classificado como ZPE (PTZPE0015), de acordo com a Directiva Aves.
De entre o vasto leque de património natural desta região o destaque vai para os chamados charcos
temporários mediterrânicos, um tipo de habitat prioritário particularmente relacionado com a
questão do AHPRM. É neste território que se concentra a maior densidade de charcos temporários
mediterrânicos a nível nacional. As espécies de fauna e flora que aí ocorrem estão adaptadas à
sazonalidade da disponibilidade hídrica que o caracteriza. O conjunto é variado e inclui espécies
endémicas. Na flora destaca-se o jacinto (Hyacinthoides vicentina) ou a Thorella verticillatinundata.
Na fauna destacam-se espécies como a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), o sapoparteiro-ibérico (Alytes cisternasii), o tritão-ibérico (Lissotriton boscai), o sapinho-de-verrugas-verdes
(Pelodytes punctatus), o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), o rato-de-cabrera (Microtus
cabrerae) e o rato-de-água (Arvicola sapidus), entre muitas outras de grupos tão diversos como os
morcegos ou os crustáceos.
Durante muito tempo, este tipo de habitat foi dominante nesta região e a sua preservação compatível
com os usos tradicionais do solo, mas nas últimas duas décadas observou-se a destruição da maioria
da área anteriormente identificada (Alcazar, 1998). Canha (2010) observou que em menos de 11
anos apenas 48% dos pontos anteriormente cartografados persistem como habitats temporários
de água doce. A intensificação agrícola, enquanto promotora de algumas das causas identificadas
para o declínio da biodiversidade na Costa Sudoeste, inclui a mobilização dos solos, a colmatação
(que converte zonas húmidas em terrestres), a drenagem, o afundamento, o pastoreio excessivo,
a fertilização (que age como contaminante) e a própria irrigação das culturas, que altera o regime
hidrológico natural. As explorações intensivas como as estufas de frutos vermelhos e floricultura,
entre outras, e alguma da produção de gado têm sido identificadas como as que têm mais impacte na
biodiversidade.
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De acordo com o trabalho científico realizado nos últimos anos, a conciliação das expectativas de
realização do regadio no perímetro de rega do Mira não poderá deixar de integrar as recomendações
tipicamente avançadas para a conservação dos charcos temporários mediterrânicos e das espécies
que lá ocorrem, nomeadamente: a) interditar a drenagem, terraplanagem e escavação; b) manter
os charcos na sua condição temporária (a conversão em reservatórios permanentes destrói o valor
natural); c) evitar a escorrência das águas de irrigação; d) manter o pastoreio extensivo nos charcos;
e) privilegiar o pastoreio extensivo na envolvente dos charcos; e f) manter redes de lagoas com
diferentes hidroperíodos para manter a diversidade de habitats e espécies (Beja, 2010).
Como linha directriz de actuação é de salientar a criação de medidas agroambientais ambientalmente
eficazes e atrativas para os agricultores e que compensem a perda de produção decorrente da
conservação dos charcos temporários mediterrânicos. Esta é uma das várias formas pelas quais estes
requisitos podem ser cumpridos. Criar e manter um registo ou cadastro dos valores naturais mais
importantes como os charcos temporários mediterrânicos será outra medida a considerar (Beja, 2010).

4.3.2	Uso e poluição de recursos hídricos
Os recursos hídricos apresentam-se, para a atividade agrícola, não só como um factor de produção
mas também como meio receptor de resíduos. Assim, é aqui analisado o uso agrícola do recurso
versus a sua disponibilidade, assim como uma análise da sua qualidade.
4.3.2.1	Uso e disponibilidade
Diapositivos n.os 35 e 36
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De acordo com o Plano Nacional para
o Uso Eficiente da Água, relativamente
ao uso de água é de salientar a redução
significativa do sector agrícola. Esta
redução deveu-se não só à redução
da área regada no primeiro decénio do
século como ao aumento da eficiência do
uso da água. Para este último contribuíram
a diminuição de perdas associadas ao
sistema de armazenamento, transporte
e distribuição e a melhoria da gestão de
aplicação da água de rega nas parcelas
(APA, 2012).
Tendo em vista a possível escassez
nacional de recursos hídricos, é aqui
analisada a informação constante dos
Planos de Gestão de Região Hidrográfica.
A síntese dos resultados encontra-se na
Tabela 1.
Existem questões de escassez de água
associadas a períodos secos, sendo
que para um ano médio, e no geral, o
consumo do recurso é substancialmente
inferior à sua disponibilidade. Na Figura 2
é apresentada uma discriminação espacial
dos resultados obtidos em termos de
percentil abaixo do qual a razão entre a
disponibilidade e a necessidade hídrica
é inferior a 1. As zonas a norte do Tejo
apresentam valores inferiores a 5%,
o que significa que apenas em anos
extremamente secos (com períodos
de retorno superiores a 20 anos) é
que podem vir a ocorrer situações de

escassez de água. A sul do Tejo a situação é bastante diferente, com vastas áreas indicando situações
de escassez de água para percentis entre os 10 e os 20%, o que corresponde a períodos de retorno
da ordem dos 5 a 10 anos (INAG, 2002).

Tabela 1. Balanço hídrico por região hidrográfica.
Tabela 1. Balanço hídrico por região hidrográfica.
Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834
(consultado em Fevereiro de 2013)
Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834
(consultado em Fevereiro de 2013).

Região

Região
hidrográfica

Bacias
hidrográficas

Balanço hídrico (Disponibilidade –
Necessidade)

Minho/Lima

Positivo. São necessárias cerca de 0,63% das
disponibilidades totais estimadas em ano
médio. Para ano seco, as necessidades
hídricas ascendem a 0,98%.

RH2

Cávado/Ave/Leça

Positivo. Em ano médio as necessidades são,
em geral, inferiores a 10% das
disponibilidades. Exceptua-se a sub-bacia
Costeiras entre o Neiva e o Douro onde, em
ano médio, este valor é cerca de 17%.

RH3

Douro

Positivo. Em ano médio as necessidades
estimadas são inferiores a 8% das respetivas
disponibilidades.

Vouga/Mondego/Lis

Positivo. Em ano médio as necessidades
estimadas são cerca de 7,5% das
disponibilidades. Para ano húmido 5% e para
ano seco 13,9%.

RH1

Norte

Centro

Tejo

RH4
Ribeiras do Oeste

Positivo. Em ano médio as necessidades são
inferiores a 4% das disponibilidades, com
exceção da bacia Ribeira de São Domingos
em que este valor sobe para 22%.

RH5

Tejo

Positivo. Em ano médio, as necessidades são
inferiores a 13% das disponibilidades, com
exceção da sub -bacia Ribeira de Magos e Rio
Almonda em que este valor sobe para 23% e
20%, respetivamente.

RH6

Sado/Mira

Positivo. Em ano médio as necessidades
variam entre 31% e 29% das disponibilidades.

RH7

Guadiana

Positivo. Em ano médio as necessidades
variam entre 26% a 65% das disponibilidades
efectivas de água.

RH8

Ribeiras do Algarve

Positivo. Em ano médio, as necessidades
correspondem a cerca de 15,6% das
disponibilidades.

Alentejo

Algarve
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Figura 2. Situação de escassez hídrica para as águas de superfície. Fonte: INAG, 2002.

4.3.2.2 Qualidade do recurso
Diapositivo n.º 37
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Não existindo, para a escala nacional, uma avaliação do impacte específico da actividade agrícola
na qualidade do recurso, é aqui efectuada uma avaliação do seu estado e evolução temporal do
mesmo. Sempre que haja informação para tal, é referido o papel da atividade agrícola para o estado.
A evolução da qualidade do recurso é avaliada de acordo com a informação disponível na base de
dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos - SNIRH (http://snirh.pt/) e com
informação dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (http://www.apambiente.pt). A análise dividese na avaliação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Recursos hídricos superficiais
A avaliação da qualidade dos recursos hídricos superficiais inicia-se com o conhecimento do
panorama geral disponibilizado no SNIRH e sintetizado na Tabela 3 e na Figura 3. O sistema de
classificação é apresentado na Tabela 2. Entre 1995 e 2011 houve um aumento significativo de
estações com classificação A e B, acompanhado de uma diminuição do número de estações com
classificação C, D e E. É assim possível observar uma melhoria generalizada da qualidade de água
superficial. A Figura 3 permite um conhecimento global da evolução espacial da classificação.
Tabela 2. Definição das classes de qualidade do SNIRH.
Classe de qualidade

Definição
Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também
satisfazer potencialmente todas as utilizações
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e
produção de água potável após tratamento rigoroso.
Água com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação,
arrefecimento e navegação.
Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos

Fonte: http://snirh.pt (consultado em Dezembro de 2012).

Tabela 3. Evolução temporal da qualidade de água superficial.

2011
(%)

2009 2007 2005 2003
(%)
(%)
(%)
(%)

2001
(%)

1999
(%)

1997
(%)

1995
(%)

14,1

15,2

0

0

0

0

0

0

0

38

23,9

23,5

12,6

16,5

17,5

24,3

12,6

15,5

25

39,1

38,8

30,1

39,8

37,9

24,3

39,8

30,1

12

10,9

19,4

18,4

23,3

17,5

28,2

21,4

17,5

5,4

8,7

15,3

28,8

14,6

20,4

21,4

22,3

20,4

Sem classificação

5,4

2,2

3,1

10,7

5,8

6,8

1,9

3,9

16,5

Total estações

92

92

98

103

103

103

103

103

103

Fonte: http://snirh.pt (consultado em Dezembro de 2012).
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Figura 3. Representação espacial do estado dos recursos hídricos superficiais, para 2011, 2003 e 1995.
Fonte: http://snirh.pt (consultado em Janeiro de 2013).

		

De modo a obter um conhecimento regional mais detalhado do estado do recurso analisam-se os
Planos de Gestão de Região Hidrográfica, instrumentos privilegiados da Directiva-Quadro da Água
(DQA), cuja síntese da informação recolhida consta na Tabela 4. A avaliação da qualidade é efectuada
de acordo com os parâmetros da Figura 4.

Figura 4. Representação esquemática da classificação do estado das massas de água superficiais. 		
		
Fonte: Planos de Gestão de Região Hidrográfica, disponíveis em http://www.apambiente.pt/ 				
(consultado em Abril de 2013).
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Tabela 4. Avaliação da qualidade dos recursos hídricos superficiais.
Fonte: Planos de Gestão de Região Hidrográfica, disponíveis em http://www.apambiente.pt
(consultado em Janeiro de 2013).

Região

Região
Bacias
hidrográfica hidrográficas

RH1

Norte

RH2

Qualidade dos recursos hídricos superficiais

Minho/Lima

As massas de água da categoria “Rios” apresentam, de um modo geral, “Bom”
estado. Relativamente às três massas de água fortemente modificadas “Rios”, uma
apresenta estado “Bom” e as restantes estado inferior a “Bom”. Para as massas de
água “Albufeiras”, apenas a de Touvedo apresenta estado inferior a “Bom”,
enquanto as albufeiras do Alto Lindoso e de Salas apresentam “Bom” estado. As
classificações inferiores a “Bom” são maioritariamente devidas a invertebrados
bentónicos, CBO5, fósforo e azoto amoniacal.

Cávado
/Ave/Leça

As massas de água evidenciam alguns problemas de qualidade, sendo que as
pressões maioritariamente responsáveis pelo estado inferior a “Bom” estão
associadas a origens urbanas e industriais nas regiões do litoral e dos grandes
centros urbanos. Verifica-se também o efeito cumulativo de alterações
hidromorfológicas e prática agrícola nas regiões do interior.
As massas de água “Rios” apresentam, de um modo geral, “Bom” estado. Para as
massas de água fortemente modificadas “Rios”, 50% apresentam “Bom” estado. As
“Albufeiras” apresentam problemas de qualidade significativos.

RH3

Douro

Vouga
/Mondego/Lis
Centro

RH4
Ribeiras do
Oeste

Tejo

RH5

RH6

Tejo

Sado/Mira

Alentejo

RH7

Algarve

RH8

A análise das pressões significativas permite concluir que as pressões
maioritariamente responsáveis pelo estado inferior a “Bom” são de origem urbana,
pecuária e industrial nas regiões do litoral e grandes centros urbanos e de origem
agrícola no interior.
Cerca de 73% das massas de água superficial apresentam uma classificação igual ou
superior a “Bom”. Os agentes responsáveis pelas classificações inferiores são os
invertebrados bentónicos, o CBO5, fitobentos, fitoplâncton, Nonilfenol e
Tetracloroetileno.
Cerca de 11% das massas de água apresentam estado bom ou superior. As bacias
localizadas na região Norte apresentam melhores resultados, no que diz respeito às
massas de água superficiais interiores.
Efetivamente, observa-se uma degradação progressiva das massas de água no
sentido Sul.
As massas de água com melhor classificação (excelente) e onde a percentagem de
massas de água classificadas com bom estado é superior correspondem às
sub-bacias localizadas na região Norte da margem direita do rio Tejo. Em alguns
locais, sendo exemplo as sub-bacias Rio Sorraia, Rio Maior e Estuário, verificam-se
sinais de contaminação de nitratos e fósforo, associadas ao sector urbano,
agropecuário e agrícola. Verificam-se ainda problemas de contaminação orgânica e
de contaminação microbiológica, essencialmente devido a contaminação fecal e
agrícola.
Mais de 50% das massas de água superficiais possuem estado inferior a bom. Os
elementos de qualidade biológica (invertebrados e diatomáceas) e/ou alguns dos
elementos de qualidade físico-química (fósforo total, CBO5, taxa de saturação em
oxigénio) estão na base da classificação inferior a bom. As pressões que foi
possível identificar e que justificam o estado têm origem tanto pontual como difusa,
verificando-se ainda situações de modificações físicas nas margens.

Guadiana

Mais de 50% das massas de água superficiais possuem estado inferior a bom.
Contudo, apenas a Ribeira de Odearce e Ribeira de Oeiras possuem estado mau.
Nestas massas de água foi possível identificar pressões com origem pontual e
difusa, verificando-se ainda situações de modificação física das margens e de
captações significativas de água. Um dos elementos chave na problemática da
qualidade da água prende-se com cargas de fósforo total provenientes da
agricultura.

Ribeiras do
Algarve

Para os rios, a esmagadora maioria apresenta uma classificação “Bom” ou
“Razoável”. Os parâmetros identificados como responsáveis pelo estado inferior a
bom são os invertebrados bentónicos, fitobentos, fósforo total, azoto amoniacal,
CBO5, oxigénio dissolvido e taxa de saturação em oxigénio. Ocorrem pressões
pontuais e difusas, associadas à agricultura, suinicultura, golfe, rejeições de águas
residuais domésticas e rejeições industriais. Para as albufeiras analisadas, a
classificação, para todas, foi de “Bom ou Superior”.
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Da análise resulta o reconhecimento de problemas pontuais de qualidade do recurso, não sendo no
entanto um problema generalizado e significativo ao nível das bacias hidrográficas. A agricultura é
apontada como uma das fontes de poluição, não sendo possível uma identificação ou quantificação
da sua contribuição.
Recursos hídricos subterrâneos
À semelhança do efectuado para os recursos superficiais, a análise aos recursos subterrâneos é
iniciada com um panorama geral por unidade hidrogeológica (dados fornecidos pelo SNIRH). Para
estes, a classificação da qualidade de todas as águas subterrâneas é efectuada de acordo com o
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (ver Tabela 5). Os resultados das análises de
qualidade para a classificação >A3 são apresentados na Tabela 6.
Tabela 5. Classificação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.
Fonte: http://snirh.pt (consultado em Dezembro de 2012).
Classificação

Descrição

A1
Classificação
A2
A1
A3
A2
>A3
A3

Tratamento físico e desinfecção
Descrição
Tratamento físico e químico e desinfecção
Tratamento físico e desinfecção
Tratamento físico, químico de afinação e desinfecção
Tratamento físico e químico e desinfecção
Tratamento mais avançado
Tratamento físico, químico de afinação e desinfecção

>A3

Tratamento mais avançado

Tabela 6. Análise sumária da classificação de qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.
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Unidade
Principais
Informação referente
ao ano
de 2011. Fonte: http://snirh.pt (consultado em Dezembro
de 2012).
Avaliação
global
hidrogeológica
parâmetros
Unidade
Principais
Avaliação
globalde aquíferos não se regista classificação >A3.
Para
2 sistemas
hidrogeológica
parâmetros
Maciço Antigo
Para os restantes essa percentagem varia ente 33,3 e 100%,
Nitratos e Fluoretos
sendo
generalidade
a média
a 50%.
Para 2 na
sistemas
de aquíferos
nãosuperior
se regista
classificação >A3.
Maciço Antigo
Para os restantes essa percentagem varia ente 33,3 e 100%,
Nitratos e Fluoretos
Para 10 sistemas de aquíferos não é verificada a existência
sendo na generalidade a média superior a 50%.
Orla Ocidental
de classificação >A3. Para os restantes esta varia entre
Nitratos e Fluoretos
16,7
e
100%.
Para 10 sistemas de aquíferos não é verificada a existência
Orla Ocidental
de classificação >A3. Para os restantes esta varia entre
Nitratos e Fluoretos
Todos
os sistemas analisados possuem classificação >A3,
16,7 e 100%.
Bacia do Tejo-Sado
sendo que a percentagem varia entre 36,7 e 100%, sendo
Fluoretos e Nitratos
na
generalidade
superior
a 50%.
Todos
os sistemas
analisados
possuem classificação >A3,
Bacia do Tejo-Sado
sendo que a percentagem varia entre 36,7 e 100%, sendo
Fluoretos e Nitratos
Para
2 sistemas de
aquíferos
não se regista classificação
na generalidade
superior
a 50%.
Condutividade
Orla Meridional
>A3. Para os restantes essa percentagem varia ente 25 e
e nitratos
100%,
na generalidade
a média
superior
a 50%.
Para 2sendo
sistemas
de aquíferos não
se regista
classificação
Condutividade
Orla Meridional
>A3. Para os restantes essa percentagem varia ente 25 e
e nitratos
100%, sendo na generalidade a média superior a 50%.

De acordo com a Tabela 6 existe uma contaminação dos recursos hídricos subterrâneos com
nitratos. Contudo, não é possível afirmar que se trate de um impacte proveniente da prática agrícola.
A informação que consta dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica permite uma informação
espacialmente mais discriminada (ver Tabela 7 e Figura 5). De acordo com a Tabela 7 existem
efetivamente problemas de qualidade química dos recursos subterrâneos, sem ser possível uma
correspondência com a atividade agrícola.
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Figura 5. Representação esquemática da classificação do estado das massas de água subterrâneas. 				
Fonte: European Commission, 2009.

Tabela 7. Avaliação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos.
Fonte: Planos de Gestão de Região Hidrográfica, disponíveis em http://www.apambiente.pt
(consultado em Abril de 2013).
Região

Região
hidrográfica

Bacias
hidrográficas

Qualidade dos recursos hídricos superficiais

Minho/Lima

O estado químico das massas de água subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Minho e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Lima é bom.

RH2

Cávado
/Ave/Leça

As massas de água subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Cávado e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave encontram-se em
bom estado químico. Aquelas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Baixo Cávado/Ave e Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Leça
encontram-se em estado inferior.

RH3

Douro

As massas de água subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Douro, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro e Veiga de Chaves
encontram-se em bom estado químico.

Vouga
/Mondego/Lis

Para 17 das 20 massas de água analisadas (Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Vouga, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, Luso, Orla
Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado
da Bacia do Lis, Cársico da Bairrada, Ançã – Cantanhede, Verride, Tentúgal,
Figueira da Foz – Gesteira, Leirosa – Monte Real, Vieira de Leiria – Marinha
Grande, Louriçal, Viso – Queridas, Condeixa – Alfarelos, Cretácico de Aveiro
e Pousos-Caranguejeira) o estado químico é classificado como bom.

Ribeiras do
Oeste

Para as massas de água subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado das Bacias
das Ribeiras do Oeste, Maceira, Maciço Calcário Estremenho e Cesareda o
estado químico é bom. Para as massas Alpedriz, Paço, Torres Vedras e Caldas
da Rainha-Nazaré, o estado químico é medíocre.

Tejo

Para as massas de água subterrâneas Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Tejo, Escusa, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo, Ourém, OtaAlenquer, Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo, Bacia do TejoSado/Margem Direita e Bacia do Tejo-Sado/MargemEsquerda o estado químico
é bom. Para as massas de Monforte-Alter do Chão, Estremoz-Cano, PisõesAtrozela e Aluviões do Tejo o estado químico é classificado de medíocre.

Sado/Mira

Apenas a massa de água subterrânea Sines/Zona Sul foi classificada como
medíocre. Para as restantes (Bacia de Alvalade, Sines /Zona Norte, Viana do
Alentejo-Alvito, Maciço Indiferenciado da Bacia do Sado, Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do Sado, Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia
do Sado, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira e Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Sado) o estado químico é bom.

Guadiana

Para as massas de água subterrâneas Gabros de Beja, Elvas-Vila Boim e
Elvas-Campo Maior o estado químico é classificado como medíocre. Para as
restantes (Moura-Ficalho, Monte Gordo, Maciço Indiferenciado da Bacia do
Guadiana, Orla Meridional Indiferenciada da Bacia do Guadiana, Zona Sul
Portuguesa – Transição Atlântico, Zona Sul Portuguesa – Bacia do Guadiana)
o estado químico é bom.

Ribeiras do
Algarve

As massas de água subterrâneas Campina de Faro, Chão de Cevada-Quinta João
de Ourém, Luz-Tavira, S. João da Venda-Quelfes apresentam estado químico
medíocre. Para as restantes (Albufeira-Ribeira de Quarteira, Almádena-Odeáxere,
Almansil-Medronhal, Malhão, Mexilhoeira Grande- Portimão, Peral-Moncarrapacho,
Quarteira, Querença-Silves, São Bartolomeu, São Brás de Alportel, São João da
Venda-Quelfes, Maciço Antigo Indiferenciado das bacias das Ribeiras do Algarve,
Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade, Orla Meridional Indiferenciado
das Bacias das Ribeiras do Barlavento, Orla Meridional Indiferenciado das Bacias
das Ribeiras do Sotavento, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade, Zona Sul
Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Barlavento, Zona Sul Portuguesa das
Bacias das Ribeiras do Sotavento) o estado químico é bom.

RH1

Norte

Centro
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Tejo

RH4

RH5

RH6

Alentejo

RH7

Algarve

RH8

A análise conjunta, incluindo os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, permite uma melhor
compreensão do que se está a passar no sistema. Para os recursos hídricos superficiais, o ênfase
dado a outros poluentes que não os nitratos ou fosfatos, nomeadamente a presença de coliformes e a
carência química, indica uma possível contribuição significativa de atividades pecuárias e/ou urbanas
para a poluição dos recursos hídricos.

4.3.3 Salinização do solo
A salinização do solo, juntamente com a alcalinidade e sodicidade, está entre os processos mais
relevantes e abrangentes de degradação do solo (Huber et al., 2008). Os níveis elevados de sais
no solo podem ainda estar na origem da inviabilização de cultivo (Jones et al., 2012). Existem na
Europa cerca de 3,8 milhões de hectares afectados, sendo um dos principais impulsionadores uma
inapropriada gestão de área agrícola regada. Embora os terrenos salinos ocorram naturalmente
nos ecossistemas, Portugal encontra-se entre as áreas identificadas como afetadas por salinização
induzida (Jones et al., 2012).
Embora sejam, na generalidade, escassos os estudos acerca da salinização do solo associada
a técnicas agrícolas, para Portugal foi elaborado um estudo válido para o perímetro de rega do
Caia por Nunes et al. (2005). Para a elaboração do referido estudo foram recolhidas, de forma
georreferenciada, 14 280 amostras de solo, correspondendo aos 12 540 ha que constituem o
Perímetro de Rega do Caia e áreas adjacentes, tendo-se analisado a condutividade eléctrica, teores
em cloro e sódio na solução do solo. A informação recolhida diz respeito a solos em sistema de
sequeiro e regadio com três classes de antiguidade: <15 anos, entre 15 anos e 25 anos e >25 anos).
Encontra-se presentemente a decorrer um projeto de monitorização e validação da tendência
evolutiva dos resultados obtidos.
As principais conclusões do estudo indicam que o regadio, à exceção do grupo dos Regossolos, é
responsável por um aumento da salinidade do solo, sendo que o impacte aumenta com a antiguidade
da prática de regadio. A mesma exceção é verificada para o aumento de cloro “extraível” do solo.
Para todos os grupos de solo, os resultados por Nunes et al. (2005) indicam que o regadio conduz a
um aumento da quantidade de sódio “extraível” presente no solo.

4.3.4 Emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera
Diapositivos n.os 38 e 39
Como já discutido anteriormente, a atividade agrícola inclui o uso de solo, de factores de produção
como fertilizantes e pesticidas, de maquinaria e o transporte de produtos. A emissão de gases de
efeito de estufa está associada a cada um destes factores. A título de exemplo é aqui analisado
o factor de produção de fertilizantes. Para estes, e numa perspectiva de ACV, ocorrem emissões
na sua produção, transporte e utilização. Esta análise possui um carácter global. Por um lado, as
emissões não estão confinadas à unidade agrícola (por exemplo, aquelas que ocorrem aquando da
produção dos fertilizantes). Por outro lado, o carácter dispersivo das emissões faz com que se trate
necessariamente de uma questão global.

4.3.5 Consumo de recursos energéticos
Diapositivos n.os 40 e 41
À primeira vista, a relação entre os recursos energéticos e a actividade agrícola diz respeito ao
consumo energético necessário para o desenvolvimento da atividade. Contudo, os aproveitamentos
hidroagrícolas utilizados como meio de obtenção de água para a prática agrícola de regadio permitem
também a produção de energia.
À semelhança do apresentado para a emissão de gases com efeito de estufa, o consumo de recursos
energéticos ocorre ao longo de todo o ciclo de vida dos factores de produção necessários na unidade
agrícola.
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4.4. Ferramentas de diagnóstico de sustentabilidade aplicadas à
agricultura
4.4.1 Pegada Ecológica
Diapositivos n.os 48 a 50
O termo “Pegada Ecológica”, tradução do original em inglês “Ecological Footprint”, foi originalmente
usado em 1992 por William Rees. Em 1995, Rees e o co-autor Mathis Wackernagel publicaram o
livro Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth (Wackernagel e Rees, 1998).
A Pegada Ecológica é usada globalmente como um indicador de sustentabilidade ambiental. É
comumente usada para avaliar a sustentabilidade do estilo de vida de indivíduos, produtos e serviços,
organizações, sectores industriais, vizinhanças, cidades, regiões e nações5.
A Pegada Ecológica refere-se à quantidade de área produtiva (terrestre e aquática) necessária para
gerar produtos, bens e serviços requeridos por uma dada população num dado momento no tempo.
Tal como foi desenhada pelos seus autores são consideradas as áreas de cultivo, pastagens, florestas,
áreas construídas e de pesca. Para além das áreas usadas para a produção de bens de consumo, é
também considerada área para sequestro do dióxido de carbono emitido.
As áreas de cultivo representam a extensão de área para a produção de alimentos e fibras para
consumo humano, bem como para a produção de suplemento alimentares usados na produção
animal, oleaginosas e borracha. A área de pastagens respeita a área utilizada para a produção animal
e para a produção de couro e produtos de lã. A área de floresta corresponde à necessária para o
fornecimento de produtos madeireiros, celulose e lenha. A área construída contabiliza a extensão de
área coberta por infraestruturas humanas, incluindo transporte, habitação e estruturas industriais. A
área de pesca é contabilizada a partir da estimativa de produção primária necessária para sustentar
os peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a espécies marinhas e de
água doce.
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No que respeita à inclusão dos resíduos, é incluída a área de floresta necessária para absorver o CO2
emitido pela combustão de combustíveis fósseis menos a quantidade absorvida pelos oceanos.
Assim, a Pegada Ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa, corresponde ao tamanho
das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços requeridos
pela população em geral. Noutras palavras, a Pegada Ecológica é uma forma de traduzir, em hectares,
a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade requer num determinado período de
tempo.

EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Aplicar o conceito de Pegada Ecológica ao consumo de um país.
Resposta: Para um dado país, a Pegada Ecológica inclui a área necessária para manter o
consumo da sua população humana em termos de área de cultivo (alimentos, rações, fibras
e óleo), de pastagens (produção animal, peles, lã e leite), de floresta (madeiras, fibras de
madeira, lenha e absorção de dióxido de carbono), de infraestruturas (edifícios, indústria) e
de pesca (peixe e marisco).

EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Escolher uma ferramenta online e efectuar o cálculo de pegada ecológica.
Resposta: Recorrendo, por exemplo, à calculadora apresentada em http://footprint.wwf.org.
uk/questionnaires/show/1/1/1 é possível calcular a Pegada Ecológica por pessoa.

5

Ver www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview.

EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Elaborar uma revisão crítica relativa à inclusão de resíduos na análise.
Resposta: Tal como descrito no texto acima, a inclusão de resíduos na análise ocorre
via incorporação do CO2 antropogénico em área de floresta. A inclusão de apenas um
resíduo apresenta-se como uma visão redutora da realidade, pois seria de interesse
incluir outros resíduos. O modo como o CO2 é incluído na análise é também discutível.
A necessidade de incorporação da totalidade de emissões é discutida e apresentada na
literatura como não necessária. Para além do exposto, a sua incorporação em área de
floresta apresenta-se como uma visão redutora, dadas as variadas possibilidades para
redução da concentração atmosférica de dióxido de carbono (por exemplo, bioenergia,
sequestro de carbono no solo). Os resultados respeitantes a esta análise devem, portanto,
ser considerados de forma crítica.

4.4.2 Análise de ciclo de vida
Diapositivos n.os 43 a 47
O conceito de análise em ciclo de vida (ACV) acima apresentado implica um desafio de
implementação. Contudo, estão disponíveis para o efeito ferramentas informáticas que, contendo
bases de dados e métodos de análise de impactes, nos permitem efectuar análises expeditas. Um
exemplo de ferramenta é o SimaPro (http://www.pre-sustainability.com/simapro).
O SimaPro foi desenvolvido pela empresa holandesa Pré Consultants. A informação no SimaPro
encontra-se organizada em projectos, os quais podem incluir diversos ciclos de vida de um ou vários
produtos e cujos processos podem ser extraídos das bases de dados do SimaPro.
A estruturação do ciclo de vida obedece a uma lógica própria, a qual implica a definição de duas
componentes, nomeadamente (Ferrão, 1998):
• Assembly principal: inclui o conjunto de processos que conduz ao fabrico, distribuição e
utilização do produto em que se baseia a ACV;
• Waste/Disposal scenario: a situação de tratamento final descreve as operações a que
o produto será sujeito após a sua utilização. Assim, inclui os processos de triagem
(disassembly), reutilização e reciclagem.
Uma vez definido o ciclo de vida, o SimaPro calcula a soma das diversas intervenções ambientais
associadas à unidade funcional definida na modelação. Como metodologia de avaliação de
impacte ambiental é aqui apresentado, a título de exemplo, o “Ecoindicator 99”. Ao contrário do seu
predecessor (“Ecoindicator 95”), o “Ecoindicator 99” usa uma abordagem top down no cálculo do
impacte ambiental, na medida em que parte da definição dos indicadores de impacte finais (danos
ambientais), e dos seus factores de ponderação, para posteriormente estabelecer modelos de dano
que os relacionem com as intervenções ambientais (Goedkoop e Spriensma, 2001) (ver Figura 6).
De acordo com a Figura 6, o método considera três tipos de indicadores de dano ambiental
cuja interpretação se pretende simples e intuitiva, e a partir dos quais se definem modelos que
os relacionem com os resultados de inventário provenientes da ACV. As categorias de dano
consideradas são as seguintes (Goedkoop e Spriensma, 2001):
• Saúde Humana;
• Qualidade dos Ecossistemas;
• Recursos.
É de notar que os danos para a saúde humana são expressos em DALY (Disability Adjusted Life
Years), unidade que pretende estabelecer a relação causa-efeito entre as categorias de efeitos
ambientais e a redução do número de anos de vida ou o número de anos vivido com a redução de
capacidades físicas.
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O modelo para a Saúde Humana considera quatro passos: a análise da relação entre a emissão de
uma substância e a alteração da sua composição no meio receptor; a análise de exposição, que
associa esta alteração da concentração a uma dose; a análise dos efeitos, que relaciona a dose
com efeitos provocados na saúde humana, e, finalmente, a análise de dano, que reduz os efeitos
verificados a DALY (Goedkoop e Spriensma, 2001).
Os efeitos susceptíveis de causar dano na Saúde Humana são agrupados nas seguintes categorias
ambientais (Goedkoop e Spriensma, 2001):
• Alterações Climáticas (que provocam doenças cardiovasculares, respiratórias e infecciosas);
• Destruição da Camada de Ozono (que leva à maior incidência de cancro e doenças
oftalmológicas);
• Respiração de Substâncias Orgânicas e Inorgânicas (provocando doenças respiratórias);
• Radiação ionizante (que provoca doenças oncológicas);
• Substâncias cancerígenas.
O indicador de dano para a Qualidade dos Ecossistemas define-se como a percentagem de espécies
que desapareceram numa certa área devido à carga ambiental. O cálculo deste dano baseia-se em
categorias ambientais como Ecotoxicidade, Acidificação/Eutrofização e Ocupação/Transformação de
solo (Goedkoop e Spriensma, 2001).
A Ecotoxicidade é definida pela percentagem de espécies da área considerada que vivem sob stresse
toxicológico, expressa em PAF (Potentially Affected Fraction). Esta percentagem é determinada com
base nos dados toxicológicos para organismos terrestres e aquáticos (Goedkoop e Spriensma, 2001).
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A categoria de impacte “Acidificação/Eutrofização” é obtida através da observação dos danos nas
plantas e cálculo da probabilidade de ocorrência da espécie na área observada. O complementar
desta probabilidade é a fracção em risco de desaparecimento (Potentially Disappeared Fraction
- PDF), sendo portanto medida em PDF x m2 x ano (Goedkoop e Spriensma, 2001). A “Ocupação/
Transformação de solo” tem em conta o impacte nas espécies assim como a ocupação do solo.
Trata-se de uma categoria ambiental muito importante, uma vez que a ocupação do solo afecta não
só a zona onde ocorre, mas também a sua vizinhança. Tem como unidade PDF x m2 x ano (Goedkoop
e Spriensma, 2001). O dano sobre o indicador “Recursos” é modelado pelo Consumo de Minerais
e Consumo de Combustíveis Fósseis, sendo a unidade utilizada os MJ surplus. Esta representa a
quantidade adicional de energia que é necessária no futuro para compensar a utilização presente
do recurso (Goedkoop e Spriensma, 2001). Por sua vez, estas categorias ambientais relacionam-se
com as intervenções ambientais (emissões para o ar, a água e o solo) listadas na tabela de inventário.
A fase de classificação/caracterização estabelece essa correspondência, através da atribuição de
factores de conversão que ponderam o contributo das diversas intervenções em cada categoria de
impacte.

Figura 6. Representação esquemática do método de avaliação considerado no Eco-Indicador 99.

EXEMPLO PEDAGÓGICO
Questão: Usar um exemplo prático para demonstrar a relevância da análise em ciclo de
vida.
Resposta: É aqui considerado o exemplo da frase publicitária do sector automóvel “zero
emissões de carbono” aquando da incorporação de biocombustíveis. Esta afirmação
deve-se ao facto de, aquando da combustão de biocombustíveis, ser libertado para a
atmosfera dióxido de carbono que foi incorporado durante a fotossíntese, sendo assim
o balanço nulo em dióxido de carbono. Contudo, considerando uma análise em ciclo de
vida, os resultados são distintos: tiveram lugar emissões de carbono em todas as fases
da vida do automóvel (extracção de matéria-primas, manufactura, transporte e fim de
vida), impossibilitando assim um balanço nulo.

Encontram-se também disponíveis ferramentas cujo uso não requer qualquer pagamento. Como
exemplo, é possível encontrar em http://www.openlca.org uma ferramenta denominada OpenLCA.
Esta permite a realização de análise em ciclo de vida tal como as aqui apresentadas. Para a análise
de gases de efeito de estufa, e embora não inclua todos os impactes em ciclo de vida, é possível a
utilização da ferramenta gratuita CoolFarm, disponível em http://www.coolfarmtool.org.
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4.5. Exemplos de técnicas de gestão agro-florestal sustentável
São apresentadas duas técnicas agrícolas e florestais (neste caso, implementadas em projectos da
Terraprima financiados pelo Fundo Português de Carbono) ilustrativas da aplicação do conceito de
sustentabilidade à agricultura e floresta: as pastagens semeadas biodiversas e o controlo de matos
não-destrutivo.

4.5.1 Pastagens Semeadas Biodiversas
Diapositivos n.os 2 a 20
4.5.1.1 Introdução
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As Pastagens Semeadas Biodiversas
são uma aplicação da Engenharia da
Biodiversidade introduzida em Portugal
pelo Eng.º David Crespo6. Distinguemse dos restantes sistemas de pastagens
por uma produção de biomassa maior
e menos variável, em resultado da
diversidade de espécies usadas e da
sua complementaridade. Resultam de
misturas de sementes desenvolvidas
especificamente para as condições de
solo e de clima do local onde a sementeira
é feita. De um modo geral, nestas misturas
estão representadas 20 espécies de
plantas ou variedades, o que contribui para
a diversidade genética local e aumenta a
adaptabilidade da pastagem às variações microtopográficas e às condições meteorológicas. Estes
efeitos reflectem-se numa maior capacidade fotossintética e, consequentemente, numa maior
produção de biomassa. O rácio equilibrado de gramíneas e leguminosas potencia, ainda, uma
redução significativa da necessidade de fertilizantes azotados, bem como dos custos e dos impactes
ambientais associados.
Pelo facto de serem mais produtivas, as Pastagens Semeadas Biodiversas contribuem, também,
para um maior teor de matéria orgânica no solo através das suas raízes, o qual pode ser três vezes
superior ao verificado numa pastagem natural quando se considera um período de 10 anos. Em
termos de sequestro de carbono, este acréscimo de matéria orgânica traduz-se num sequestro anual
de 6,5 t CO2ha-1 (Teixeira et al., 2011).
Os benefícios ambientais deste sistema de pastagens foram amplamente divulgados num projecto
LIFE liderado pelo IST, o ExtEnSity (2003-2008). Os resultados deste projecto em termos de
sequestro de carbono no solo apoiaram a decisão do Estado Português de optar, voluntariamente,
pelo reporte de sequestro de carbono no ítem 3.4 “Gestão de Pastagens” do Protocolo de Quioto.
Os mesmos resultados fundamentaram, ainda, a elegibilidade do investimento da sementeira deste
tipo de pastagens na Medida 121 do Programa de Desenvolvimento Rural e nos apoios ao Fundo
Português de Carbono.
Foi neste enquadramento que a Terraprima, uma empresa spin-off do IST com certificação PME
Líder 2012 e considerada um caso de empreendedorismo pela University Technology Enterprise
Network, desenvolveu um projecto centrado no sequestro de carbono no solo proporcionado pelas
Pastagens Semeadas Biodiversas. Para além de outros objectivos, este projecto pretende demonstrar
o contributo que este serviço ambiental pode ter, simultaneamente, para a sustentabilidade das
explorações agrícolas e para o cumprimento das metas nacionais do Protocolo de Quioto.

6

http://www.farmonline.com.au/Farmmags/news_files/287/000000287/p44-47%20Species%20diversity.pdf

Conceptualmente inspirado num outro projecto da Terraprima de mercado voluntário apoiado pela
EDP (2007-2012), este projecto promove a expansão das Pastagens Semeadas Biodiversas através
da valorização do serviço ambiental de sequestro de carbono no contexto do cumprimento das
metas nacionais do Protocolo de Quioto. Ao aderir, o agricultor assume o compromisso de sementeira
de uma dada área e da sua correcta manutenção, sendo contabilizado o sequestro de carbono no
solo daí resultante ao longo dos quatro anos do projecto. Por se tratar de um serviço ambiental,
esta adesão é objecto de contrato e de remuneração, sendo que existe ainda a atribuição de um
certificado em reconhecimento do contributo do agricultor para diversos benefícios ambientais.
Tal como indicado na Figura 7, a Terraprima submeteu o projecto ao apoio do Fundo Português de
Carbono numa primeira fase, em 2009, contemplando o apoio a sementeiras realizadas em 2009
e 2010 e com contabilização de sequestro de carbono até 2012. Numa segunda fase entregou
uma candidatura em 2010 contemplando apoio a sementeiras realizadas em 2011 e 2012 e com
contabilização de sequestro de carbono até 2014. Ambas as candidaturas foram aprovadas.
Projecto EDP:

- Metodologia para a implementação do projecto
- Remuneração dos agricultores pelo sequestro de carbono

Projecto Extensity:

- Rede para a
implementação do
projecto
- Difusão das PSB

2003

…

Fundo Português de Carbono
Medida 121 PDR da Comissão Europeia
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Projecto Terraprima/FPC
Primeira fase (2009-2012):

- 576 explorações
- 24.925 ha
- 0.7 Mt CO2 no total

Projecto Terraprima/FPC
Segunda fase (2011-2014):

- 500 explorações
- 25.000 ha
- 0.7Mt CO2 no total

	Figura 7 – Esquema explicativo da implementação do projecto Terraprima/Pastagens Semeadas Biodiversas.

A implementação do projecto pode ser sistematizada, na prática, nos seguintes grupos de tarefas:
1) divulgação; 2) apoio administrativo e técnico aos aderentes; 3) monitorização, estimativa e reporte
rigorosos do sequestro de carbono gerado no solo.
A divulgação do projecto tem incidido, prioritariamente, na comunidade rural e tem-se traduzido
em acções como distribuição de folhetos e de cartazes, a publicação de notícias em jornais locais,
a participação em feiras e eventos agrícolas e a organização de “Dias Abertos”, durante os quais
explorações agrícolas aderentes são visitadas por agricultores, decisores políticos e outras partes
interessadas, gerando-se uma frutuosa troca de impressões e experiências.
De forma mais alargada, o projecto tem sido divulgado em universidades e eventos técnicos e
científicos, alguns internacionais como o 1st Meeting of the Expert Group on Agriculture and Climate
Change7, a United Nations Climate Change Conference, o Joint OECD-INEA-FAO Workshop on
Agriculture and Adaptation to Climate Change e, mais recentemente, o 14th Meeting of the FAOCIHEAM Sub-Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops8. O objectivo desta divulgação
tem sido expandir a massa crítica e o conhecimento sobre o impacte destas pastagens na dinâmica
da matéria orgânica no solo, reforçando a viabilidade de medidas políticas que promovam esta prática
de gestão agrícola em áreas susceptíveis ao abandono e à desertificação.

7

http://tinyurl.com/3m7cefp

8

http://www.iamz.ciheam.org/samsun2012/files/DEFINITIVE%20PROGRAMME.pdf
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A implementação do projecto tem sido acompanhada de apoio técnico aos agricultores, com o
objectivo de assegurar a boa condição das pastagens e a formação técnica necessária para as
melhores práticas agrícolas. Este apoio é completado por assistência permanente por parte da equipa
técnica qualificada da Terraprima, a qual também coordena o projecto e promove a disseminação.
O apoio administrativo é garantido por mais de 20 organizações no terreno (maioritariamente
Associações de Agricultores que enriquecem a rede de partes interessadas envolvidas no projecto).
No que diz respeito ao cálculo do sequestro de carbono, o output principal do projecto, o método
usado é semelhante ao utilizado pelo Inventário Nacional de Emissões (INERPA). O método implica
a multiplicação das áreas aderentes por factores de sequestro específicos da idade das pastagens.
Estes factores foram obtidos por modelação da dinâmica da matéria orgânica no solo, um trabalho
desenvolvido pelo IST com recurso a séries temporais de teores de matéria orgânica no solo
de pastagens naturais e semeadas biodiversas, obtidos pelo Instituto de Investigação Agrária e
Veterinária ao longo de cinco anos (Teixeira et al., 2011). Com base nestes cálculos, a Terraprima
apresenta ao Fundo Português de Carbono, anualmente, um relatório com a estimativa das toneladas
de sequestro de carbono, o qual só é aceite depois de auditado por um Organismo Independente de
Controlo.
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A segunda fase do projecto abarcou 25 000 ha de pastagens semeadas em 2011 e 2012. Esta área
perfaz, com a primeira fase, cerca de 50 000 ha, mais de 80% da área perspectivada inicialmente
segundo estimativas feitas com base na vasta rede de explorações agrícolas que têm vindo a
colaborar com a Terraprima. No que diz respeito ao número de agricultores aderentes, estas áreas
traduzem-se em 1 000 agricultores. Trata-se, portanto, de um projecto de longo alcance e capaz
de disseminar, a uma escala territorial considerável, boas práticas e abordagens inovadoras à
sustentabilidade das explorações agrícolas.
A longo prazo a Terraprima pretende expandir o projecto em território nacional, de forma a expandir
as Pastagens Semeadas Biodiversas pelo milhão de hectares actualmente ocupados por pastagens
de baixa produtividade. Existe ainda potencial de expansão para todas as áreas mundiais com clima
mediterrânico e semi-árido tropical.
No que diz respeito aos objectivos do Fundo Português de Carbono ao apoiar este projecto
pretendia-se a geração de sequestro de carbono no solo enquadrável nas estratégias nacionais
implementadas para o cumprimento das metas do Protocolo de Quioto. Tal foi feito de uma forma
pioneira, particularmente na União Europeia, dado que o projecto contou com a participação dos
agricultores portugueses e que o sequestro de carbono gerado é contabilizado no âmbito do Artigo
3.4, escolhido voluntariamente pelo Estado Português.

Tratando-se de um projecto que promove boas práticas de gestão do solo, o incremento de matéria
orgânica e a mitigação das alterações climáticas têm ainda subjacente o objectivo de contribuir para
a sustentabilidade das explorações agrícolas em áreas sujeitas a abandono, com elevado risco de
desertificação e de elevado valor natural. O seu impacte nestes aspectos tem sido reconhecido pela
atribuição de vários prémios e distinções, nomeadamente:
• O Galardão Rede Climática Ouro Empresas 2010 para empresas, atribuído pela Associação
Portuguesa de Engenharia do Ambiente;
• A menção honrosa nos Green Project Awards 2011 (www.greenprojectawards.pt/2011/
vencedores-2011/);
• O lugar de semifinalista no Prémio Land for Life 2012 da UNCCD (http://www.unccd.int/en/
programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/Land-for-Life-Award-Semi-Finalists.
aspx);
• O galardão “Campeão das Zonas Áridas 2013”, atribuído pela Comissão Nacional de
Coordenação do Combate à Desertificação no âmbito do Programa “Dryland Champions”
da UNCCD (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/unccd-PT/17jun2013/resource-1/tsa-pt);
• A vitória na categoria “Inovação” dos prémios “Vida Rural” (2013), atribuídos pela revista
Vida Rural;
• A vitória nacional no Energy Globe Award 2014, o prémio de ambiente mais prestigiado e
promovido pela Fundação Energy Globe;
• A vitória ao nível nacional e europeu no concurso “Um Mundo que me agrada, com um
Clima de que gosto”, promovido pela Direcção-Geral de Acção Climática da Comissão
Europeia (2013).
4.5.1.2 Características inovadoras
O carácter inovador do projecto reside na aplicação, a grande escala, do conceito de “Engenharia
da Biodiversidade”, uma inovação técnica que potencia o efeito de “portefólio”: tal como num
portefólio financeiro, a diversidade de espécies numa Pastagem Semeada Biodiversa reduz o risco e
a variabilidade, proporcionando uma maior produção de biomassa. Para que estas características se
expressem no seu máximo potencial, as misturas de sementes são especificamente desenvolvidas
para as condições de solo e clima onde a pastagem é semeada.
Outro aspecto inovador do projecto é a demonstração, também a larga escala, da possibilidade
de remunerar os agricultores por um serviço ambiental proporcionado pela actividade agrícola em
sistemas agro-florestais Mediterrânicos. Esta remuneração poderá, de futuro, ser replicada para outros
serviços ambientais.
O projecto aborda, também de forma inovadora, o cumprimento das metas nacionais para o Protocolo
de Quioto – quer porque 1) Portugal foi pioneiro na adopção voluntária do Artigo 3.4 e no apoio a um
projecto cujo sequestro proporcionado era enquadrável neste artigo, quer porque 2) a comunidade
agrícola foi directamente envolvida na produção desse sequestro.
A implementação do projecto envolveu, ainda, o desenvolvimento de um portal e de várias bases de
dados que representam, neste momento, o estado da arte das plataformas computacionais de apoio à
gestão, a larga escala, de projectos de remuneração de sequestro de carbono. Foram desenvolvidas
e melhoradas ao longo de três anos de forma a aliarem, eficazmente, a necessidade de integração
e processamento de informação de 1 000 agricultores e 50 000 ha com a necessidade de rigor,
rastreabilidade e transparência no processamento das áreas utilizadas no cálculo do sequestro de
carbono.
4.5.1.3 Montante de investimento
A instalação de uma Pastagem Semeada Biodiversa comporta custos com as operações referidas na
Tabela 8, os quais incluem a aquisição das matérias-primas e o seu transporte, a maquinaria usada e a
mão-de-obra.
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Tabela 8 – Custos indicativos das operações envolvidas na instalação de Pastagens Semeadas
Biodiversas em €, considerando uma unidade funcional de 1 ha.
Operação
Operação
Transporte
Transporte
de
Calcário
de Calcário

Custo
Custos com Máquinas
Custo
Custos com Máquinas
com
N.º com
Custo Custo Fixo
N.º Mão-de- Custo Custo Fixo Amortizações Produto
Mão-deVariável
Total
obra
Amortizações Produto
Variável
Total
obra
1
1

8,2
8,2

8,88
8,88

7,37
7,37

6,8
6,8

Calagem
Calagem

1
1

1,08
1,08

0,9
0,9

0,86
0,86

0,8
0,8

Gradagem
Gradagem
Rolagem
Rolagem
Transporte
Transporte
de Adubo
de Adubo
Adubação
Adubação
de
de
Cobertura
Cobertura

3
3
1
1

28,69
28,69
14,34
14,34

13,22
13,22
13,22
13,22

10,01
10,01
10,01
10,01

6,8
6,8
6,8
6,8

1
1

4,78
4,78

2,34
2,34

1,95
1,95

1,79
1,79

1
1

9,56
9,56

7,33
7,33

6,16
6,16

4,42
4,42

Superfosfato
Superfosfato
18
% (kg)
18 % (kg)

Sementeira
Sementeira

1
1

7,75
7,75

AC 700
AC 700
Mistura
Mistura
Sementes
Sementes
Fertiprado
Fertiprado
(25
kg)
(25 kg)

15,78
15,78

8,08
8,08

10,45
10,45

Custos Intermédios
Custos Intermédios
Custo Custo
Quantidade Custo Custo
Quantidade Unitário Total
Unitário Total

Custo Total
Custo
PorTotal
Por
Operação
Operação
31,25
31,25

Calcário
Calcário
Dolomítico
Dolomítico
(ton)
(ton)

2
2

65,52
65,52

131,04
131,04

134,67
134,67
58,72
58,72
44,37
44,37
10,86
10,86

200
200

0,32
0,32

64
64

91,47
91,47

1
1

130
130

130
130

172,06
172,06

Total
Total

543,4
543,4

Ao custo total apresentado acrescem os custos gerais, perfazendo o total de 563 €. Considerando o
apoio à instalação previsto no ProDeR de 25% do investimento total, o custo reduz-se para 422 €.
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A adicionar aos valores obtidos consideraram-se o custo de oportunidade de terreno e a anualização
do custo da instalação a 10 anos, com uma taxa de desconto de 5%. A anualização do custo de
instalação é de 74,6 € sem apoio à instalação e de 55,92 € com apoio à instalação.
Para além dos custos referidos, há ainda os custos de manutenção apresentados na Tabela 9,
associados a uma adubação anual com fósforo.
Tabela 9 – Custos indicativos das operações envolvidas na manutenção de Pastagens Semeadas
Biodiversas, anualizados e considerando uma unidade funcional de 1 ha.
Operação
Operação
Transporte
Transporte
de
Adubo
de Adubo
Adubação
Adubação
de
de
Cobertura
Cobertura

Custo
Custos com Máquinas
Custo
Custos com Máquinas
com
N.º
com
Custo Custo Fixo
N.º Mão-de/ano
Custo Custo
Fixo Amortizações Produto
Total
obra Variável
/ano Mão-deAmortizações Produto
Total
obra Variável
1
1

4,78
4,78

2,34
2,34

1,95
1,95

1,79
1,79

1
1

9,56
9,56

7,33
7,33

6,16
6,16

4,42
4,42

Custos Intermédios
Custo Total
Custos Intermédios
Custo
PorTotal
Custo Custo
Por
Quantidade Custo Custo Operação
Unitário
Total
Quantidade
Unitário Total Operação
10,86
10,86

Superfosfato
Superfosfato
(kg)
(kg)

200,0
200,0

0,32
0,32

82,40
82,40

109,87
109,87

Total
Total

120,73
120,73

É de notar que se assumiu que a quantidade de fósforo aplicada é a mesma durante os 10 anos
da pastagem. No entanto, na realidade verifica-se que nos últimos anos a quantidade necessária a
aplicar é mais reduzida, pelo que a estimativa utilizada é conservadora.

4.5.1.4 Vantagens competitivas no mercado (no conceito, marketing e na comercialização/
distribuição)
Apesar do investimento considerável que a instalação de uma Pastagem Semeada Biodiversa
envolve, este continua a justificar-se do ponto de vista económico e ambiental dados os múltiplos
benefícios sociais e ambientais associados (sintetizados na Figura 8 e detalhados nos pontos
seguintes). Face a outros tipos de revestimento agrícola, o investimento em sementeira de Pastagem
Semeada Biodiversa apresenta a vantagem de estar alinhado com as mais recentes orientações das
políticas agrícolas e ambientais, nomeadamente com as da Estratégia Europa 2020 relacionadas
com a promoção de uma economia hipocarbónica, com a eficiência da utilização de recursos e com
o contributo do mundo rural para o crescimento verde. É expectável, portanto, que seja objecto de
apoios no próximo Programa de Desenvolvimento Rural.
Os benefícios ambientais do projecto podem ser potenciados na valorização dos produtos associados
às pastagens. Concretizando, a comercialização de produtos como a carne, o leite ou o queijo pode
ser associada a uma imagem ambientalmente sustentável e com benefícios sociais. Um inquérito
realizado a 1 718 consumidores mostrou que, em média, estes estão dispostos a pagar um valor
adicional de 3,5 €/kg por carne cuja produção está associada a Pastagens Semeadas Biodiversas
(Teixeira, 2010).

Emissões da
calagem

Emissões das
leguminosas

Maior valor
dos produtos
Diminuição no
uso de
ferlizantes
azotados

Menos arbustos

Abaixo do solo

Aumento de
sequestro de
carbono

Maior
viabilidade
económica

Maior
encabeçamento

Emissões do
gado

Acima do solo

Diminuição de
alimentos
concentrados

Melhor
regulação
hídrica

Maior
produvidade

PSB

Mais MOS

Biodiversidade
selvagem

Menor erosão

Maior
retenção de
água

Figura 8 – Diagrama conceptual dos efeitos das Pastagens Semeadas Biodiversas (Teixeira, 2010).

Neste momento o projecto abarca 1 000 agricultores e cerca de 50 000 ha distribuídos no território
nacional, conforme ilustrado na Figura 9, o que se traduz numa vantagem competitiva em termos do
reconhecimento do projecto por parte da comunidade rural.
O investimento em acompanhamento aos aderentes por técnicos qualificados (com uma média de 3
visitas por ano a cada agricultor e por assistência em helpdesk pela Terraprima) torna este projecto
uma das operações de extensão rural de maior dimensão alguma vez feitas em Portugal, com a
vantagem de ter uma forte componente ambiental. Este aspecto, juntamente com estratégias de
disseminação muito orientadas para a comunidade rural, explica o sucesso do projecto em termos do
seu efectivo envolvimento o qual, por sua vez, é decisivo para a mudança de práticas agrícolas e para
a continuação dos benefícios ambientais depois do final do projecto.
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Figura 9 – Área de implementação do projecto “Pastagens Semeadas Biodiversas” da Terraprima.

É possível replicar o projecto para diferentes sistemas agrícolas, abrangendo mais agricultores e
outros serviços ambientais. Como foi referido, em Portugal há um potencial de expansão deste
projecto a 1 milhão de hectares de pastagens pouco produtivas, onde as Pastagens Semeadas
Biodiversas representariam uma estratégia adequada para melhorar a produtividade agrícola e o
desempenho ambiental. Estas pastagens podem, ainda, ser semeadas como culturas de entrelinha
em vinhas, olivais e pomares. Para além disso, são adaptáveis a outras áreas geográficas com clima
mediterrânico ou tropical semi-árido.
No seguimento da experiência adquirida com este projecto, a Terraprima pretende promover, em
colaboração com universidades, projectos de I&D para avaliar outros serviços ambientais asssociados
a estas pastagens e valorizá-los no mercado. Tal será feito em articulação com a procura de outros
mercados e de mecanimos alternativos de compensação financeira.
Considerando este potencial de replicação, a Terraprima promoveu inúmeras iniciativas de
disseminação do projecto, na sequência das quais outros países procuraram saber mais sobre a

sua implementação. Algumas das explorações aderentes foram visitadas em 2010 por um técnico
australiano, com o objectivo de recolher evidências sobre a viabilidade do governo australiano
implementar um projecto semelhante9. Representantes do governo chileno também demonstraram
o seu interesse no projecto aquando da sua apresentação num encontro da FAO-CIHEAM SubNetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Foram ainda realizados contactos com a
Universidade da Extremadura, o Fundo Espanhol de Carbono e o Ministério da Agricultura Espanhol
com objectivo de avaliar a possibilidade de expansão das Pastagens Semeadas Biodiversas nas áreas
rurais do sul de Espanha.
4.5.1.5 Viabilidade económica
Os balanços financeiros apresentados aquando das candidaturas do projecto ao Fundo Português
de Carbono (FPC) davam conta de um valor actualizado líquido negativo em 10 anos, tratando-se
de um projecto com uma taxa de rentabilidade negativa (aproximadamente nula). No entanto, com
a remuneração do FPC (de 130 €/ha a 150 €/ha), o valor actualizado líquido (e a taxa) tornam-se
positivos, representando um incentivo válido para que um agricultor instale Pastagens Semeadas
Biodiversas em condições médias de custos e receitas.
Para além disso, há outros factores que tornam o rácio custo-benefício do projecto muito favorável
na perspectiva do aderente. Ao ser convenientemente mantida, uma Pastagem Semeada Biodiversa
persiste durante 10 anos, durante os quais há significativas reduções de custos. A composição
florística compreende uma proporção equilibrada de gramíneas e leguminosas, cujo vigor vegetativo
e palatibilidade permitem controlar mais eficazmente a vegetação espontânea, reduzindo os custos
da manutenção da pastagem e os incêndios. As leguminosas fixam o azoto atmosférico através das
bactérias do género Rhizobium existentes nas suas raízes, pelo que as necessidades de fertilização
azotada são mais reduzidas, assim como os impactes ambientais associados à sua utilização e
produção.
A maior produtividade vegetal (na ordem dos 3 000 kg de matéria seca/ha) permite também reduzir
custos com concentrados alimentares e outros alimentos exteriores à exploração. De acordo
com estimativas conservadoras, 2 kg de matéria seca de pastagem substituem 1 kg de alimento
concentrado. Sendo o custo deste alimento de 0,2 €/kg, tal implica uma poupança de 300 €/ha.
Para além disso, estas pastagens permitem alimentar um maior número de animais (1,18 CN/ha nas
Pastagens Semeadas Biodiversas em contraste com 0,42 CN/ha nas pastagens convencionais)
(Carneiro et al., 2005). Nesta perspectiva, este sistema permite maior produção animal sem acréscimo
dos impactes ambientais.
Por todos os factos elencados, o recurso a Pastagens Semeadas Biodiversas em sistemas de
produção pecuária representa, portanto, uma opção de gestão agrícola win-win perfeitamente
enquadrável na racionalidade da Economia Verde (Barbier e Markandya, 2013).
4.5.1.6	Impacte ambiental
Para além do sequestro de carbono no solo, o projecto contribui com diversos benefícios ambientais,
sendo que os mais directos estão associados ao maior teor de matéria orgânica no solo. Tal reflectese numa melhoria do solo e do ciclo hidrológico, no aumento das comunidades microbianas, numa
maior capacidade de infiltração e de retenção da água e numa maior resistência à erosão. Num
estudo recente estimou-se que a perda de solo seria três vezes menor em Pastagens Semeadas
Biodiversas10. Estes benefícios ambientais persistem muito para além dos 10 anos em que, em média,
se consegue manter a pastagem em boas condições. São particularmente relevantes 1) na área
nacional com maior risco de erosão, de acordo com o Programa de Acção Nacional de Combate à
Desertificação, à qual se sobrepõe consideravelmente a área de implementação do projecto e 2) em
áreas maioritariamente ocupadas com montado degradado devido a décadas de práticas agrícolas
intensivas. No montado, sistema agro-florestal de grande importância económica e ecológica (ter em
conta, por exemplo, a importância desta ocupação do solo em Sítios da Rede Natura e em Sistemas
de Alto Valor Natural) (Bugalho et al., 2011), as Pastagens Semeadas Biodiversas podem desempenhar
um papel relevante na recuperação do solo e do coberto arbóreo.

9
10

http://www.dairytas.com.au/nrm/biodiversity/dairyaustralia_soil_carbon_report.pdf
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/1049751/1/Dissertacao.pdf
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A maior produção de biomassa das Pastagens Semeadas Biodiversas leva também a uma menor
necessidade de alimentos concentrados e fertilizantes, evitando-se as emissões associadas à sua
produção. A vegetação arbustiva é mais facilmente controlada, reduzindo-se o risco de incêndio.
A existência de leguminosas numa percentagem mínima de 25% garante fixação natural de azoto
(graças à simbiose com microorganismos do género Rhizobium), o que evita as emissões associadas
à sua produção. Outros impactes ambientais, igualmente indirectos, foram avaliados com uma
abordagem de Análise de Ciclo de Vida aplicada a pastagens naturais (impactes da mobilização
e da utilização de alimentos concentrados) e a Pastagens Semeadas Biodiversas (operações
culturais, tratamento de sementes, fertilização fosfatada, aplicação de cal e utilização de alimentos
concentrados). Os resultados mostraram que a substituição de alimento, o qual acarreta grandes
impactes associados à produção dos seus ingredientes, é mais do que suficiente para compensar
as emissões causadas pelos inputs e pelas operações nas Pastagens Semeadas Biodiversas
para todos os indicadores de Análise de Ciclo de Vida estudados. Para além disso, a redução de
impactes ambientais devidos à permanência das Pastagens Semeadas Biodiversas durante 10 anos é
equivalente ao impacte de 6 000 cidadãos europeus em acidificação, eutrofização e metais pesados
(783 ton SO2eq, 202,5 ton PO4eq e 378 kg Pbeq) e de 10 000 cidadãos europeus em smog de Verão (1
ton C2H4).
4.5.1.7 Resultados/Impacte no mercado
Como já foi referido, o projecto é pioneiro na abordagem à valorização de um serviço ambiental
gerado pelas Pastagens Semeadas Biodiversas, o que o torna um vector de mudança de
mentalidades quanto ao papel dos serviços ambientais na sustentabilidade da actividade agrícola.
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Num inquérito conduzido em 2012, 76% dos agricultores inquiridos reconhecia que o pagamento
no âmbito do projecto se tratava não de um subsídio mas sim de uma remuneração associada a
um serviço ambiental. Anualmente, e depois de todas as monitorizações e validações terem sido
conduzidas, os agricultores são pagos após passarem uma factura que discrimina a área semeada e
o pagamento associado ao respectivo sequestro de carbono. Esta é uma vertente pedagógica que o
projecto assumiu desde o início e que é reforçada pela entrega de um certificado que reconhece o
contributo do agricultor para o sequestro de carbono e para os múltiplos benefícios ambientais. Tem
estado, também, subjacente às várias acções de divulgação visando estudantes, decisores políticos e
técnicos, algumas delas com um impacte considerável (Tabela 10).
Tabela 10 – Resumo das acções de disseminação e estimativa do seu impacte, em termos de
audiências.
Tipo de acção de disseminação
Comunicações orais e posters em eventos
técnicos e científicos
Apresentações para agricultores e Dias Abertos
Exibição de programas de televisão nacionais
Exibição de programas de televisão estrangeiros
Exibição de programas de rádio nacionais
Programas de rádio estrangeiros
Artigos na imprensa nacional
Livros estrangeiros
Artigos de revistas portuguesas
Artigos de revistas estrangeiras
Artigos na internet (nacionais)
Artigos na internet (estrangeiros)

11

http://anoptimiststourofthefuture.com/?page_id=2

N.º de acções
22
20
8
49
1
1
5
111
2
1
7
1

Audiência estimada
(N.º de pessoas)
880
1 000
2 000 000
153 125 000
80 000
2 500
500 000
NA
125 000
NA
NA
NA

A mudança de mentalidades acima referida poderá potenciar a abordagem da valorização, no
mercado, de outros benefícios ambientais. Tal é particularmente importante numa significativa
proporção do mundo rural onde o abandono da actividade agrícola está associado à reduzida
fertilidade do solo, ao custo dos meios de produção e à baixa valorização dos produtos no mercado.
Será certamente uma abordagem potenciada pelo novo quadro de apoios agrícolas, dado o ênfase
que coloca nas boas práticas ambientais e nos serviços ambientais.
Também já foi referido que o projecto permite associar a divulgação e a venda dos produtos
pecuários aos múltiplos benefícios ambientais das Pastagens Semeadas Biodiversas. Prevê-se que os
aderentes do projecto utilizem, de futuro, esta associação na distribuição e venda dos seus produtos,
tirando partido de uma crescente receptividade dos consumidores finais ao marketing ambiental.

4.5.2 Controlo de Matos não-destrutivo
Diapositivos n.os 21 a 34
O método predominantemente usado para o controlo dos matos em áreas de pastagem sob coberto
florestal é a gradagem em ciclos de 2 a 5 anos, o que implica a mobilização periódica de uma camada
superficial do solo. Esta mobilização leva a um acelerar da mineralização da matéria orgânica do solo,
da qual se liberta CO2 para a atmosfera. Em alternativa, os agricultores podem recorrer ao controlo
do mato com recurso a corta-matos ou destroçadores, o que não implica mobilização, é menos lesivo
para o solo e promove sequestro de carbono ao proporcionar a acumulação de matéria orgânica
(Figura 10).

51
84

	Figura 10 - Tendência temporal da variação da matéria orgânica do solo (MOS) em áreas em que o mato é		
		
cortado com corta-matos e com gradagem.

A não-mobilização tem ainda efeitos ambientais e agronómicos benéficos para o solo, ao promover
a sua protecção, o combate à erosão e a melhoria da regulação hídrica. Adicionalmente, reduz a
incidência de danos nas raízes das árvores, o que no caso do montado assume particular importância.
Os resultados de um projecto realizado pela Universidade de Évora (www.agroreg.uevora.pt) indicam
que 80% das raízes das árvores se encontram nos primeiros 30 cm de solo (Figura 11), sendo,
portanto, fortemente afectadas pelas intervenções no solo.

Figura 11 - Distribuição das raízes ao longo de um perfil de solo numa área de montado (Fonte: AGROREG).

Audiência estimada
Tipo de acção de disseminação
N.º de acções
(N.º de pessoas)
Na sequência
de trabalhos
do IST em
de eventos
modelação da dinâmica da matéria orgânica em solos
Comunicações
orais e posters
22 matos), assumiu-se que
880
submetidos
aos
dois métodos de controlo de matos (gradagem e corta
o
técnicos
e científicos
acréscimo
de
carbono
associado
à
mudança
de
gradagem
para
corta-matos
será
de
3,6
tCO
2/ha.ano
20
Apresentações para agricultores e Dias Abertos
1 000
(Valada
et al.,de
2012)
(factor de
sequestronacionais
bastante conservador dados 8
os resultados apresentados
Exibição
programas
de televisão
2 000 000 no
trabalho
citado).
49
Exibição
de programas de televisão estrangeiros
153 125 000
52
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1
Exibição
de programas
de rádio
nacionais
80 000
Foi na
perspectiva
de promover
a sustentabilidade
da gestão das pastagens
sob coberto florestal
1
Programas
de rádio estrangeiros
2 500 em
através
da remuneração
do sequestro de carbono no solo que a Terraprima
- Serviços Ambientais,
Artigos na
imprensa
nacional
000
colaboração
com
a UNAC
(União da Floresta Mediterrânica), propôs ao5 Fundo Português 500
de Carbono
111
Livros estrangeiros
um projecto
de 4 anos de remuneração dos agricultores que se disponham
a deixar de utilizar NA
a grade
2
Artigos
revistasdos
portuguesas
125
000
de discos
nodecontrolo
matos nas suas pastagens em matas e florestas
e passem a usar
corta1
Artigos
de revistas estrangeiras
NA
matos
e destroçador.
7
Artigos na internet (nacionais)
NA
A parceria
a Terraprima
e a UNAC no presente projecto consubstancia-se,
portanto, na união
1
Artigosentre
na internet
(estrangeiros)
NA
da experiência e conhecimento da primeira (sobre metodologias adequadas de contabilização e
monitorização do sequestro de carbono no solo, e na concepção e gestão de outros projectos
similares à escala de milhares de hectares e de centenas de agricultores) com a capacidade da
segunda (e das suas Associadas) de relacionamento directo com os agricultores e produtores
florestais da área de implementação do projecto.
O período de compromisso do presente projecto (daqui em diante designado Projecto Controlo de
Matos) decorre de 1 de Janeiro de 2011 até 31 de Dezembro de 2014. Desta forma, qualquer agricultor
que adira ao projecto está impossibilitado de realizar controlo da vegetação arbustiva com recurso a
grade ou qualquer outro método que mobilize o solo a partir de 1 de Janeiro de 2011. Neste momento
o projecto conta com um total de quase 79 000 ha de área planeada (Tabela 11).
Tabela 11 - Área do projecto “Controlo de Matos” da Terraprima.
Área Intervencionada
2011

Área Intervencionada
2012

Área Planeada
2013

Área Intervencionada
2013

Área Planeada
2014

10 854,47 ha

10 953,46 ha

16 293,05 ha

16 021,00 ha

40 752,58 ha

O carbono gerado pelo projecto é contabilizado pelo FPC no âmbito do contributo das actividades
opcionais de alteração do Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Actividades Florestais (LULUCF)
para alcançar as metas estabelecidas para Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto. O apoio
do FPC é direccionado para a designada Área Adicional, a área onde efectivamente ocorre uma
mudança de práticas de controlo de mato, pelo que é necessária a sua aferição rigorosa.
É igualmente aceite a inscrição de áreas que anteriormente
ao projecto já eram controladas com corta-matos.
Estas áreas representam, na verdade, um custo
para o projecto suportado por todos os aderentes,
mas considerou-se adequado premiar quem
assumiu boas práticas de forma
pioneira.
As condições de
adesão ao projecto
exigiram que a área
candidata (também
designada por área
de compromisso)
cumprisse os requisitos
de elegibilidade,
nomeadamente que
seja uma área florestal
(percentagem de coberto
arbóreo ≥ 10%) em que a espécie
dominante seja o sobreiro, a azinheira, o
carvalho negral ou o pinheiro manso e em que o mato seja controlado regularmente. As condições
biofísicas e bioclimáticas para as quais o factor de sequestro utilizado é aplicável em território
nacional circunscreveram o projecto às zonas Sul, Interior Centro, Serra Algarvia e Terra Quente
Transmontana.
Durante o período de compromisso do projecto (1 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2014),
a área de compromisso não poderá sofrer mobilização do solo. A condição de adicionalidade do
sequestro de carbono obriga, ainda, à exclusão de áreas anteriormente consideradas nos cálculos
dos balanços de carbono reportados no Inventário Nacional de Emissões, mais particularmente áreas
de pastagens semeadas biodiversas registadas na base de dados do Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas (IFAP) com os códigos 04 e 999 e áreas aderentes do projecto Pastagens
Semeadas Biodiversas da Terraprima.
Face à dimensão do Projecto (tanto em número de aderentes como de área contratada), e por forma
a dar resposta, de modo exacto e transparente, à execução dos múltiplos e complexos pré-requisitos
contratuais do projecto, tornou-se fundamental a concepção de uma estrutura de informação
de Bases de Dados (geográficos e não geográficos) sólida. Esta estrutura foi desenvolvida para
que permitisse fazer um planeamento e monitorização inequívocos, quer nas validações internas
executadas pelos técnicos da Terraprima quer nas auditorias externas a que o projecto está sujeito
periodicamente.
A concepção desta estrutura de Bases de Dados foi desenvolvida tendo em consideração três
princípios fundamentais: informação actualizada, informação relacional e informação acessível em
qualquer lugar, bastando para tal uma ligação à internet. Estas características das Bases de Dados
têm possibilitado a produção de subprodutos de apoio à gestão do projecto, tais como relatórios de
monitorização/evolução semanais, produzidos de forma automática e que podem ser apresentados
em variados formatos digitais, consoante o fim a que se destinam.
O último reporte ao FPC dava conta de 138 aderentes e dum total de quase 41 000 ha, distribuídos
pelo território nacional conforme ilustrado na Figura 12. Mas a adesão continua a verificar-se, pelo que
se ambicionam os 100 000 ha aderentes.
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	Figura 12 - Distribuição da área aderente (ha) e do no. de agricultores do Projecto “Controlo de Matos” da Terraprima
por concelhos (em número dentro de cada concelho).

5. Sustentabilidade económica
e social

Neste capítulo propõe-se, como abordagem pedagógica, usar a abordagem à sustentabilidade
económica e social da Global Reporting Initiative (GRI) (https://www.globalreporting.org) e aplicá-la ao
contexto das explorações agrícolas e da indústria agro-alimentar.

5.1. Exemplos de interdependência entre
ambiente, agricultura, economia e
Sociedade
São propostos, em primeiro lugar, vários exemplos de
situações de interdependência entre o ambiente e/ou
a agricultura e as condições económicas e sociais.
Diapositivo n.º 3
Neste diapositivo é apresentado o
documentário “More than Honey”12. Uma parte
do documentário relata a situação em algumas
zonas da República Popular da China em
que a intensificação de agricultura levou ao
desaparecimento dos polinizadores13. Como
resultado disto, nestas regiões há muitos casos
em que a polinização é feita manualmente por
pessoas contratadas para o efeito. A conclusão
é de que a polinização natural é um serviço
económico prestado pela Natureza e que quando
o mesmo é afectado negativamente há perdas
económicas.
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Diapositivo n.º 4
É ilustrada, no vídeo14, a “campanha das 4 pragas” lançada pelo
Governo da República Popular da China em 195815. Nesta campanha, o
Governo incentivou a população a erradicar 4 supostas “pragas” (entre as quais os pardais) que
foram acusadas de prejudicar as culturas agrícolas. Aos 3’15” é descrito como as pessoas foram
incentivadas a ir para os telhados das casas e armazéns agrícolas fazer ruído e alvejaram as aves com
vários tipos de armas, sendo inclusivamente recompensadas monetariamente de acordo com o n.º
de aves mortas apresentadas às autoridades. Como resultado, no ano seguinte houve uma praga de
insectos que teve um impacte negativo muito forte nas culturas que se queria originalmente proteger.
A conclusão segue a mesma linha do diapositivo anterior.
Diapositivo n.º 5
Este diapositivo ilustra o efeito do Ambiente na Economia de outra forma: o efeito das alterações
climáticas (a confirmarem-se as previsões descritas no artigo ilustrado) na produtividade do olival, que
o estudo abordado prevê ser positivo.

12

http://cinema.sapo.pt/filme/more-than-honey/media/trailer.

13

Ver, por exemplo, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/5193-Decline-of-bees-forces-China-s-apple-farmers-to-pollinate-by-hand.

14

https://www.youtube.com/watch?v=ehqmmIef6_w.

15

http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Pests_Campaign.

Diapositivo n.º 6
É ilustrado o efeito de práticas erróneas em termos ambientais (neste caso, a mobilização do solo no
sentido do maior declive) na economia. Esta prática leva a um aumento da erosão hídrica no solo, com
a consequente diminuição no teor de matéria orgânica no mesmo, reduzindo a sua fertilidade e, em
consequência, a produtividade.
Diapositivo n.º 7
São ilustrados os projectos da Terraprima de sequestro de carbono no solo financiados pelo Fundo
Português de Carbono16, abordados na secção 4.5. Nestes projectos, os agricultores fornecem
um serviço de sequestro de carbono no solo através da instalação de pastagens permanentes
biodiversas ricas em leguminosas ou da alteração das práticas do controlo de matos (de métodos
destrutivos do solo para não-destrutivos). Ambas as práticas promovem o sequestro de carbono no
solo, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas e funcionando também como
medidas de adaptação às mesmas. O pagamento da prestação deste serviço ao agricultor é um
exemplo de como a sustentabilidade ambiental pode contribuir para a sustentabilidade económica.

56
84

5.2. Serviços de ecossistema e Externalidades
Diapositivos n.os 8 e 9
Os serviços dos ecossistemas são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, e que são
descritos pelo Millenium Ecosystem Assessment (uma avaliação dos serviços de ecossistema a nível
mundial sob a égide da ONU17) como serviços de produção, regulação, suporte e culturais. Estes
incluem serviços de produção como alimentos e água; serviços de regulação como regulação de
cheias, secas e de doenças; serviços de suporte como a formação dos solos e os ciclos de nutrientes
e serviços culturais como o recreio, o valor espiritual, o valor religioso e outros benefícios não
materiais (Pereira et al., 2009).

16

http://www.terraprima.pt/pt/area-de-actividade/1

17

http://www.unep.org/maweb/en/index.aspx.

Noutras palavras, um serviço de ecossistema é um benefício à sociedade criado por um dado
ecossistema (como um estuário ou uma floresta), como a disponibilização de água doce para
consumo humano, a produção de alimentos ou a criação de paisagens belas e espaços abertos.
Recentemente, especialistas de todo o Mundo têm investigado a forma de atribuir um valor
económico a estes serviços como forma de aumentar a sensibilização dos decisores políticos na
tomada de decisões que colocam em conflito o desenvolvimento económico e a conservação dos
ecossistemas.
O diapositivo lustra um exemplo da aplicação deste conceito à comparação entre dois cenários de
gestão de mangais em algumas zonas do SW asiático: a sua exploração para aquicultura de camarões
ou a sua conservação. Esta avaliação é feita num gráfico que compara o rendimento (em US$/ha/ano)
dos dois cenários18.
O rendimento económico imediato (proveniente da madeira e de outros produtos do mangal) no
cenário da conservação é cerca de 10 vezes inferior ao da aquicultura (comercialização de camarões).
De seguida, são contabilizados os efeitos não imediatos (e não directamente mensuráveis) e o
contexto económico:
• O valor económico do mangal como “berçário” de espécies de peixes com interesse
comercial e como barreira de protecção da costa contra a erosão hídrica e as tempestades
é estimado em cerca de 34 M US$/ano/ha;
• Os apoios financeiros dados aos aquicultores são sensivelmente iguais ao rendimento da
comercialização de camarões;
• Os custos provocados pela poluição pós-exploração e de restauração do habitat: a
aquicultura de camarões tem um prazo de viabilidade económica de 4 a 5 anos, ao fim dos
quais a deterioração das condições sanitárias das explorações inviabiliza a continuidade do
negócio. O local é abandonado, deixando para trás um habitat destruído.
Nesta análise conclui-se que o rendimento real é positivo (cerca de 36 M US$/ha/ano de lucro) no
cenário de conservação do mangal e negativo (cerca de 5 M US$/ha/ano de prejuízo) no cenário de
aquicultura. Esta diferença de rendimentos prende-se com os serviços de ecossistema prestados pelo
mangal, que não são contabilizados numa análise económica de lucro imediato e mensurável mas que
possuem um valor económico muito significativo.
Diapositivo n.º 10
Aborda o caso de estudo da Nestlé Waters em França19, envolvendo marcas comerciais de águas
minerais como a Vittel. Esta empresa iniciou, nos anos 80 do séc. XX, e com o Instituto Nacional
Francês de Investigação Agrícola, um projecto com o objectivo de evitar a deterioração da qualidade
das águas minerais na região dos Vosges. O projecto trabalha com a comunidade local, em concreto
com os agricultores. Estes últimos deixaram de usar fertilizantes artificiais e pesticidas, implementaram
a rotação de culturas como método de melhoria dos solos e abandonaram culturas causadoras
de poluição por azoto, como o milho; outros proprietários (como gestores de campos de golfe)
eliminaram o uso de pesticidas, herbicidas e nitratos. Trata-se de outro exemplo de um serviço de
ecossistema com valor comercial: a produção de água doce de boa qualidade.
Diapositivo n.º 11
É ilustrado outro caso de um serviço de ecossistema (também de produção de água de qualidade
para consumo humano), desta vez na cidade de Nova Iorque20. No final dos anos 90 do séc. XX,
perante a entrada em vigor de legislação que obrigava as autoridades a implementarem estações de
tratamento de água ou a provarem ser capazes de proteger as suas bacias hidrográficas da poluição,
a cidade ponderou a possibilidade de construir uma estação de tratamento de água. Esta construção
custaria 6 000 M US$, a que se somariam 250 M US$ anuais para manutenção. Foi decidido, em
alternativa, investir-se na compra de terras nesta bacia hidrográfica e no restauro ecológico dos
ecossistemas a montante, o que acabou por ter um custo final de 1 500 M US$ - uma opção mais
barata do que a construção da estação de tratamento.

18

Ecosystem Services: A Guide for Decision Makers, World Resources Institute, 2008.

19

www.nestle-waters.com/water/water-sources-farmers-france.

20

www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=4130.
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Diapositivo n.º 12
A notícia ilustrada revela as consequências económicas e sociais provocadas por um dano ambiental
(poluição do ar). Como exercício pedagógico deverão ser identificadas pelos formandos as
consequências económicas e sociais desse dano: aumento do n.º de baixas por doença, do n.º de
mortes prematuras, etc.
Diapositivo n.º 13
Imagem de uma zona suburbana da Grande Lisboa (em concreto, no concelho da Amadora). Existem
vários estudos demonstrando uma correlação entre a residência em zonas densamente urbanizadas e
o stresse e problemas psicológicos como a depressão e a ansiedade21. Trata-se de mais um exemplo
em que a deterioração da situação ambiental pode levar a danos económicos e sociais.
Diapositivo n.º 14
É introduzido o conceito de “externalidade”: trata-se de um efeito (positivo ou negativo) indirecto
de uma acção ou projecto em terceiros (pessoas ou entidades que não estão contemplados como
sujeitos da acção ou projecto e que por ele são afectados) que não foi contemplado ou contabilizado
em termos económicos22. O conceito de “serviço de ecossistema” baseia-se no de “externalidade”,
abordando os diapositivos anteriores externalidades positivas criadas por ecossistemas como o
mangal no SW asiático e as zonas húmidas a montante da cidade de Nova Iorque.
Como exercício pedagógico, propõe-se lançar o repto aos formandos de identificarem externalidades
positivas e negativas no seu dia-a-dia. O diapositivo seguinte deverá ser apresentado no final deste
exercício, visando complementar os exemplos identificados pelos formandos.
Diapositivo n.º 15
Os exemplos de externalidades ilustrados são os seguintes:
• Negativa: a poluição criada por uma fábrica, que afecta negativamente a saúde da
população em redor;
• Negativa: o fumo a que são expostos os fumadores passivos e que lhes pode causar vários
problemas de saúde;
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• Positiva: o prazer em observar espécies de fauna e flora ameaçadas por parte dos visitantes
de áreas protegidas;
• Positiva e negativa: as vias de comunicação criadas durante a construção de uma barragem
para o acesso de máquinas e equipamentos aos locais de construção. Por um lado, estas
vias podem ter um efeito de descaracterização da paisagem e de destruição de habitats
ameaçados (externalidade negativa); por outro, podem vir a beneficiar, de forma indirecta,
a população residente, pois algumas destas vias poderão manter-se após a construção da
barragem, melhorando a mobilidade na região (externalidade positiva).
O formador deverá apresentar apenas as imagens sem nenhum comentário, desafiando os formandos
para identificarem as externalidades. O último exemplo merece especial atenção, pois congrega
simultaneamente externalidades negativas e positivas. Isto que é ilustrativo do que acontece no
mundo real e quando se analisam projectos de maior complexidade e abrangência territorial e/ou
técnica.
Uma externalidade (negativa ou positiva) deixa de o ser (ou seja, é internalizada) quando o seu efeito
económico é contabilizado e reflectido sobre os sujeitos activos ou passivos da acção ou projecto:
por exemplo, quando a administração de uma fábrica é multada por criar poluição ou obrigada a
pagar os custos de tratamento das pessoas por afectadas por esta última; quando as entradas para
uma área protegida passam a ser pagas; quando uma discoteca que provoca ruído em excesso é
obrigada a insonorizar-se ou a pagar uma multa por esse ruído; ou, ainda de forma mais evidente,
quando o preço de uma casa em frente ao mar é muito superior ao de uma casa sem vista para o
mesmo. Deverá também ser solicitado aos formandos que dêem exemplos de internalizações de
externalidades.

21

Ver, por exemplo, www.cienciahoje.pt/index.php?oid=49804&op=all.

22

Varian, H. R. (2009). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (8.ª edição). W. W. Norton & Company,
Nova Iorque, EUA.

Diapositivo n.º 16
Com a pergunta “O Ambiente custa dinheiro? Ou também vale dinheiro?” pretende-se dar ênfase ao
valor económico dos serviços ambientais e de ecossistema através de um exemplo com que muitas
pessoas se podem identificar: nesta tira da banda desenhada “Calvin e Hobbes” Calvin, falando com o
seu tigre de peluche Hobbes (que Calvin fantasia estar vivo), manifesta a sua perplexidade pelo facto
de as pessoas não saberem valorizar economicamente a quietude, a solidão e a beleza da natureza,
mas conseguirem fazê-lo em relação a produtos como a madeira, o petróleo e os minerais. Calvin
conclui, nesta linha de raciocínio, que, se os bosques são imensamente valiosos, será impossível
estimar-se o valor económico do Alasca.
Diapositivo n.º 17
É ilustrado, como exemplo de avaliação de serviços de ecossistema, o livro “Ecossistemas e BemEstar Humano”23, que reúne os resultados da avaliação para Portugal do Millennium Ecosystem
Assessment24. Esta iniciativa reuniu o contributo de uma equipa multidisciplinar composta por mais
de 60 especialistas, que avaliaram os serviços de ecossistema gerados pelos principais ecossistemas
de Portugal, considerando quer a condição do serviço (i. e., capacidade do ecossistema de gerar
o serviço) quer as tendências observadas. Foram ainda analisados os principais promotores de
alteração e as possíveis opções de resposta. Por fim foram ainda desenvolvidas narrativas de
cenários futuros que confrontam opções de gestão dos ecossistemas e os seus resultados para a
biodiversidade e serviços de ecossistema.
Diapositivos n.os 18 a 22
É proposto um exercício (a realizar pelos formandos divididos em vários grupos) visando evidenciar
a interligação entre os pilares ambiental, social e económico da sustentabilidade. Baseia-se num
cenário (fictício) de implantação e funcionamento de uma empresa portuguesa de transformação
e comercialização de carne de bovino em Moçambique (denominada “Carnes Sustentáveis de
Moçambique”). Pretende-se que os formandos formem grupos de 3 pessoas, em que cada grupo
representa uma Parte Interessada na actividade da empresa:
• Administração e Accionistas;
• Governo (nacional e regional/local);
• Trabalhadores (dos órgãos de gestão de topo, quadros médios e funcionários de base),
tanto nacionais (moçambicanos) como imigrantes;
• Fornecedores e concorrência;
• Consumidores (tanto o retalho como os consumidores finais, ou seja, a população em
geral);
• Sociedade Civil organizada (sindicatos, ONG, etc.).
A cada grupo deverão ser dados dez minutos para identificar as suas quatro principais preocupações
e reivindicações quanto à actividade da empresa, posto o qual um elemento de cada grupo as irá
escrever num quadro sob o título que identifica a sua Parte Interessada.

23

Pereira, H., T. Domingos, L. Vicente, V. Proença (eds.) (2009). Ecossistemas e Bem-estar Humano. Livraria Escolar Editora,
Lisboa.

24

http://ecossistemas.org.
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5.3. A Global Reporting Initiative (GRI)
Diapositivo n.º 22
Na continuação do diapositivo anterior, se o exercício resultar as preocupações e reivindicações
enumeradas reflectirão vários indicadores ambientais, económicos e sociais da Global Reporting
Initiative (https://www.globalreporting.org). A GRI é uma organização internacional sem fins lucrativos
que funciona em rede com profissionais e organizações de vários sectores (empresas, ONG, etc.). O
seu secretariado está localizado em Amesterdão (Holanda) e há Pontos Focais (escritórios regionais)
na Austrália, Brasil, China, Índia, África do Sul e EUA. Congrega mais de 600 Partes Interessadas e
tem parcerias estratégicas com entidades como o Programa das Nações Unidas para o Ambiente
(UNEP), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização
Internacional para a Padronização (ISO). A GRI desenvolveu um conjunto de indicadores ambientais,
económicos e sociais padronizados em termos da informação a recolher e a transmitir e que,
em alguns casos, têm aplicações específicas para certos sectores de actividade (por exemplo,
recentemente foi criado o conjunto de indicadores para o sector do processamento de alimentos).
Os indicadores da GRI abordam questões como a rendibilidade da empresa ou projecto, a distribuição
dos rendimentos do/a mesmo/a pela sociedade como um todo, a protecção social e laboral, a
corrupção, a protecção do ambiente, etc. Estes indicadores são o corpo central da estrutura da
maioria dos Relatórios de Sustentabilidade (tema abordado na secção 6.6).
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Após a realização do exercício, o formador deverá, na página web da GRI, abrir a sub-página dos
“standard disclosures” (https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-ReportingPrinciples-and-Standard-Disclosures.pdf). Aconselha-se o formador a navegar sobre o texto de
alguns dos indicadores, apresentando-os como exemplos. No final do exercício pretende-se que
os formandos ganhem uma perspectiva mais abrangente da sustentabilidade, sobretudo das
questões económicas e sociais associadas, traduzidas na abordagem da GRI. O exercício deverá ser
previamente preparado com base nos conteúdos técnicos da secção 6.6).

5.4. Capital Social e Licença Social para Operar
Diapositivos n.os 23 e 24
Com base no exercício anterior pretende-se que os formandos identifiquem palavras-chave
associadas ao conceito de sustentabilidade com o objectivo de caracterizarem esta última como
transmissora de qualidades e características como “confiança”, “investigação”, “rendibilidade”,
“envolvimento”, “estabilidade”, etc. Estas características congregam-se para criar o Capital Social, um
conceito-base da Sustentabilidade que traduz as ligações, valores e entendimentos partilhados em
sociedade que permitem aos indivíduos e grupos confiar uns nos outros e, assim, trabalharem em
conjunto25.
Diapositivo n.º 25
Apresenta o conceito de Licença Social para Operar, atribuída a um projecto ou organização
quando o/a mesmo/a tem aprovação no seio da comunidade e de outras Partes Interessadas e
ampla aceitação social . Este conceito está firmemente ligado ao da Sustentabilidade: um projecto
ou empresa orientado por directrizes de sustentabilidade económica, social e ambiental terá mais
possibilidades de obter a sua Licença Social para Operar.

25

http://socialicense.com/definition.html.

5.5. Os Princípios do Equador
Diapositivo n.º 26
Antes da apresentação deste diapositivo deverá ser colocada aos formandos a questão sobre
se a aplicação destes princípios pelas organizações tem alguma relevância para as mesmas em
termos económicos. Uma boa resposta (que consideramos afirmativa) a esta questão é dada pelo
exemplo dos Princípios do Equador26. Trata-se de uma rede de gestão de risco adoptada por
organizações financeiras para determinar, avaliar e gerir riscos ambientais e sociais em projectos,
e que se destina principalmente a fornecer um padrão mínimo para o apoio à tomada de decisões
de risco responsáveis. Estes princípios foram adoptados pela International Finance Corporation
(pertencente ao World Bank Group mas financeira e institucionalmente independente). Na sua
política de sustentabilidade27, esta organização adoptou os Princípios do Equador como um dos
factores de decisão para a concessão de crédito a projectos em países em desenvolvimento. Ou
seja, o cumprimento de critérios de sustentabilidade pesa cada vez mais no acesso a créditos e
financiamento.

5.6. Casos de Estudo sobre Sustentabilidade em contexto
empresarial
Diapositivo n.º 27
Apresenta um caso de estudo de aplicação dos princípios da sustentabilidade: o da Grameen Danone
Foods28, uma empresa criada pela Danone e pelo Grameen Bank (do vencedor do Prémio Nobel da
Paz de 2006 Muhammad Yunus). É relatado que esta empresa concebeu um negócio baseado na
produção e comercialização de um iogurte formulado para as necessidades nutricionais das crianças
do Bangladesh com base num composto inovador que torna, adicionalmente, a produção do iogurte
mais barata. Esta produção é feita em fábricas adaptadas ao nível técnico dos trabalhadores bengalis.
As necessidades de conservação em frio são menores do que em outros iogurtes, sendo assim
suportados períodos mais longos de ausência de refrigeração (uma necessidade no Bangladesh).
Adicionalmente, a comercialização dos iogurtes baseia-se nas mulheres locais, que tipicamente
investem mais no orçamento familiar (saúde, educação, etc.) do que os homens. O projecto assumese como um negócio social (ou seja, em que o objectivo não é a maximização do rendimento mas dos
bens sociais) e é relatado que se tem mostrado viável.
Diapositivos n.os 28 a 30
Este e os próximos diapositivos abordam empresas que têm dado visibilidade à sua política de
sustentabilidade em Portugal. É o caso da Secil, sendo realçado o facto de que, na página de
entrada no seu “site”29, a frase de apresentação é “Sustentabilidade a produzir cimento”. Ou seja,
a ênfase já não é na qualidade ou noutras características do produto em si, mas nos princípios de
sustentabilidade que a empresa declara estarem na base da sua produção; estes princípios estão na
primeira mensagem que a empresa transmite a quem se quer informar sobre a mesma.
São apresentadas 4 outras empresas como casos de estudo:
• Delta (www.delta-cafes.pt) – trata-se de um caso paradigmático de Capital Social/Licença
Social para operar, em que a empresa, sedeada num concelho desfavorecido do interior
de Portugal (Campo Maior), granjeou uma reputação de entidade geradora de benefícios
económicos e sociais e, em simultâneo, de inovação e de criação de produtos e serviços
correspondentes às expectativas mais actuais do Mercado;

26

www.equator-principles.com.

27

www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_PT/Vision

28

www.danonecommunities.com/en/project/grameen-danone-food.

29

www.secil.pt.
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• Somincor (www.somincor.com.pt) – de forma análoga à Delta, está localizada num concelho
do interior. Trata-se de um exemplo menos evidente do que o anterior devido à menor
visibilidade da empresa. No entanto, a mesma tem investido em projectos de caracterização
e conservação da biodiversidade na sua área de influência e é um empregador de
referência na região;
• EDP (www.edp.pt) – trata-se de um caso de estudo que levanta amplo debate, pois
a sua área de negócio passa em grande parte pela construção e exploração de
empreendimentos hidroeléctricos. Estes empreendimentos permitem reduzir o consumo
de combustíveis fósseis na produção de electricidade, mas por outro lado têm impactes
consideráveis na biodiversidade das bacias hidrográficas. A EDP tem criado e financiado
vários projectos ambientais e sociais nas áreas de influência dos seus empreendimentos
e investido um montante considerável em medidas de mitigação e compensação destes
impactes. Tem também promovido investigação sobre a avaliação dos serviços de
ecossistema destas bacias e do efeito, nestes serviços, da implementação de diferentes
cenários de gestão. Não existe, no entanto, consenso científico sobre se é possível o
saldo global para a biodiversidade após a implementação das medidas de mitigação e
compensação ser positivo, pelo que tem havido muita polémica (envolvendo inclusivamente
acções legais) com várias ONG de Ambiente30.
• Companhia das Lezírias (www.cl.pt) – é a maior exploração agro-pecuária e florestal de
Portugal e tem um forte carácter multifuncional. A CL tem investido significativamente
na protecção e divulgação dos seus valores naturais31, na investigação científica e na
comercialização de produtos com base em rótulos de qualidade. A sua rendibilidade
económica tem também influído nos decisores políticos para a sua manutenção na posse
do Estado Português.
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30

Ver, por exemplo, http://www.publico.pt/ciencia/noticia/ambientalistas-boicotam-fundo-da-edp-para-a-biodiversidade-1390640.

31

Ver, por exemplo, www.evoa.pt.

6. Comunicação de sustentabilidade:
métodos, abordagens e ferramentas

6.1. A massificação do consumo
Diapositivos n.os 3 a 5
Com estes diapositivos pretende-se evidenciar a crescente pressão nas nossas sociedades actuais
para o consumo, que se reflecte em vários fenómenos: a produção de bens de consumo cada vez
mais baratos mas com menos qualidade e tempo de vida (como os electrodomésticos); a criação,
através da publicidade, de novas necessidades nos consumidores que são questionáveis, inclusive
em termos da sua sustentabilidade (como os produtos de limpeza descartáveis com componentes de
difícil degradação e reciclagem ou as máquinas de café com cápsulas); a sobre-empacotação, com a
criação de “práticas embalagens individuais”, em produtos como as bolachas.
Adicionalmente, a entrada do nosso país na Comunidade Económica Europeia (com a melhoria no
nível de vida das pessoas e o acesso facilitado a produtos de outros países) levou à presença, nos
nossos supermercados, de produtos alimentares de países longínquos e que, além do combustível
despendido no transporte, muitas vezes usam uma grande quantidade de recursos na sua produção.
Além das imagens no diapositivo, poderão ser usados exemplos como os seguintes:
• https://www.youtube.com/watch?v=m-u62WE_73o - peça comercial contemporânea
(anúncio de mopa aos 1’19”);
• https://www.youtube.com/watch?v=bI7ScE6KGCg - peça comercial contemporânea (anúncio
de ambientador).
O diapositivo n.º 4 aprofunda a abordagem do anterior mas dando a perspectiva contrária, ou seja: é
legítima a expectativa dos consumidores em produtos que melhorem o seu conforto, a sua conexão
com as outras pessoas e o Mundo (como os telemóveis com acesso à internet) ou que aumentem
o tempo disponível para o lazer. Por exemplo, o uso de fraldas de pano, como há gerações atrás, é
pouco compatível com o tempo que a maioria das famílias urbanas ou suburbanas dispõe para além
do tempo laboral. É, assim, enfatizada a complexidade destas questões, sendo que não há respostas
definitivas e é muitas vezes necessário um compromisso na análise das mesmas.

6.2. Os novos suportes de comunicação; as crescentes
exigências dos consumidores
Diapositivo n.º 6
Ilustra a crescente presença da publicidade na nossa sociedade, em concreto através de suportes de
comunicação recentemente criados. É o caso das máquinas Multibanco e dos espaços disponíveis
nas infra-estruturas de transportes públicos.
Diapositivos n.os 7 e 8
Ilustram o fenómeno, relacionado com o diapositivo anterior, do surgimento recente de suportes de
comunicação na Internet acessíveis gratuitamente, como o Facebook e o Twitter. Os mesmos levaram
a que as pessoas passaram a poder, de forma autónoma e sem custos, criar e difundir de forma
massiva as suas próprias mensagens de comunicação.
Este poder é acompanhado de virtualidades e riscos: a maior rapidez e “viralidade” na transmissão
da informação levam a que mais rápida e facilmente seja possível chegar a um grande número
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de pessoas; por outro lado, é mais difícil ao sujeito (activo ou passivo) da mensagem eliminar as
mensagens após a sua difusão. A possibilidade do difusor preservar o seu anonimato (por exemplo,
através de uso de nomes de utilizador que o não identificam) leva a que haja menos inibições na
difusão de mensagens mais “extremas” (agressivas, muito positivas ou muito negativas). O facto de
haver uma tão maior exposição a mensagens de comunicação leva, também, a que muitas vezes as
mesmas sejam recebidas de forma passiva e superficial e que o receptor não procure informar-se
mais aprofundadamente. Juntando a isto o facto de frequentemente a mensagem ser colocada fora
do contexto ou truncada (de forma intencional ou não intencional), a percepção/reacção do receptor
da mesma pode ser imediata mas pouco reflectida.
A imagem de Isabel Jonet no dapositivo prende-se com um exemplo deste fenómeno; a polémica
gerada em 2014 por várias notícias em órgãos de comunicação social sobre declarações suas
foi muito rapidamente ampliada pelas reacções extremadas de várias pessoas na internet (tanto
de reprovação como em sua defesa), provavelmente sem estas pessoas lerem a totalidade das
declarações ou se informarem sobre declarações anteriores da mesma pessoa.
Diapositivo n.º 9
Como resultado dos fenómenos descritos nos diapositivos anteriores, muitas empresas de
comunicação dizem que “mais escassa que o petróleo é a atenção do consumidor”. Ou seja: como
resultado do fenómeno actual do “bombardeamento” das pessoas com mensagens de informação e
publicidade o consumidor está menos disponível para lhes dedicar atenção, pelo que é necessário
pensá-las e trabalhá-las com mais cuidado.
Diapositivos n.os 10 e 11
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Hoje em dia avolumam-se as exigências dos consumidores em relação a todo o tipo de produtos
no Mercado, incluindo os alimentares (agrícolas e pecuários). Com o crescente acesso à informação
por parte dos cidadãos (em particular da informação médica e ambiental), cada vez mais os mesmos
manifestam uma maior preocupação com a saúde, a segurança alimentar e o ambiente. Como
resultado, observa-se que alguns termos técnicos, cujo uso era anteriormente restrito à comunidade
médica, foram incorporados pela população. O vídeo com a apresentação da artista de música
popular Ana Malhoa cantando “Colesterol de Amor” é um exemplo bem-humorado.
Isto reflecte-se no facto de os produtos agro-alimentares serem cada vez mais escrutinados
pelos consumidores quanto à sua qualidade, segurança alimentar e impacte ambiental32, sendo
que nos últimos anos a gama de exigências passou a incluir conceitos mais abrangentes como a
sustentabilidade e a equidade (o conceito de “comércio justo”33 é disto um exemplo).

32

Ver, por exemplo, www.gulbenkian.pt/images/mediaRep/institucional/agenda/eventos12/ConfAlimen_FilomenaDuarte_14Jun2012.pdf.

33

Ver, por exemplo, www.fairtrade.org.uk.

6.3. A adaptação da comunicação às novas exigências dos
consumidores
Diapositivo n.º 12
O diapositivo ilustra a tendência, resultante do exposto nos diapositivos anteriores, da crescente
diversidade, complexidade e especialização técnica das mensagens comerciais, que se dirigem a
consumidores de maior capacidade aquisitiva e preocupações com ambiente, segurança e qualidade.
Por um lado está o anúncio dos anos 80 à margarina “Planta”, em que a aposta da mensagem é
exclusivamente no sabor; mais recentemente, é publicitada a margarina com esteróis vegetais,
a carne com Ómega 3, os iogurtes com isoflavonas de soja, etc. Podem ser apresentados outros
exemplos de mensagens publicitárias neste contexto:
• https://www.youtube.com/watch?v=ahHtix3vmWg - anúncio de margarina com esteróis
vegetais;
• https://www.youtube.com/watch?v=7sNew7WHYUE – anúncio de leite biológico;
• https://www.youtube.com/watch?v=eqnuYsD8IwY - anúncio de iogurte com Bifidus.

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Visione alguns dos videos, “sites” e anúncios ilustrados com os alunos e peça-lhes para
identificar e listar as preocupações transmitidas (nutrição, segurança alimentar, saúde,
ambiente, etc.).

Diapositivo n.º 13
Ilustrando a crescente diversidade de instrumentos de comunicação, é dado o exemplo do jogo
“CityON” da EDP (www.cityon.pt), desenvolvido pela empresa Biodroid e pelo IST. Trata-se de um
exemplo de uso dos videojogos para transmitir valores ou mensagens (neste caso, a promoção
da eficiência energética). Outro exemplo é o “Rural Value Game” (https://www.facebook.com/
RuralValueGame), jogo criado pelo IST, a Biodroid e a Liga para a Protecção da Natureza em que se
simula a gestão de uma exploração agrícola na Zona de Protecção Especial de Castro Verde com
base em preocupações ambientais e económicas. O jogo visa transmitir a importância do sistema
agrícola local na conservação de espécies de aves ameaçadas ao nível global e da União Europeia.
Diapositivos n.os 14 e 15
Outra tendência actual é a de que em cada vez mais casos os produtos agro-alimentares não
transmitem apenas as (supostas) características do produto, mas também o posicionamento do
produtor em questões mais abrangentes. Um instrumento de comunicação neste sentido é o
chamado “rótulo”, que pretende transmitir, de uma forma facilmente compreendida pelo consumidor,
confiança em que não necessita de se informar mais aprofundadamente para ter a garantia que os
produtos rotulados cumprem determinados critérios. São ilustrados rótulos que abordam questões de
qualidade mas também ambientais.
É também ilustrado o exemplo da página “web” de uma marca de produtos baseados em soja
(alternativas aos lacticínios) (www.alpro.com), em que entre as várias mensagens é transmitida a de
que a produção destes produtos respeita o Ambiente.

6.4. Riscos na comunicação de sustentabilidade
Diapositivo n.º 16
Aborda os riscos da transmissão de mensagens ao consumidor baseadas em questões éticas. Para
uma empresa ou marca, o risco de afirmar publicamente que segue normas éticas ou procedimentos
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de segurança alimentar, ou que os produtos são benéficos para a saúde e o ambiente, é muito
superior do que quando tal se restringe a características como o sabor ou a eficácia. De outra forma,
afirmar-se que um iogurte “ajuda as crianças a crescer” aborda valores mais caros à maioria das
pessoas do que se afirmar que um champô deixa o cabelo brilhante. E, ao abordar valores mais caros,
em caso de incumprimento das expectativas ( justificadas ou não) dos visados, a reacção dos mesmos
será provavelmente muito mais forte.
O vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=Dc-oQ5RVZTo ilustra este fenómeno. Trata-se de uma
campanha da EDP lançada em 2009, visando realçar os impactes positivos das barragens, sobretudo
na biodiversidade. Dado que para a comunidade ambientalista a conservação da biodiversidade é um
valor muito importante, e devido à ausência de consenso científico sobre o tema, várias Organizações
Não Governamentais de Ambiente reagiram à campanha recusando-se a concorrer ao Fundo EDP
Biodiversidade nesse ano e denunciando publicamente a campanha na comunicação social.
Diapositivo n.º 17
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Outro exemplo é o do iogurte “Actimel” da Danone. Circulou na internet uma mensagem34 afirmando
que os efeitos do produto são nefastos, pois supostamente forneceria ao organismo uma “substância”
naturalmente fabricada pelo mesmo, mas que “quando é administrada externamente por um tempo
prolongado, o corpo deixa de fabricar e paulatinamente “esquece-se” que deve fazê-lo e como fazêlo, sobretudo em pessoas menores de 14 anos”. Ora não se trata de uma “substância”, mas sim de
uma bactéria, que obviamente não é gerada naturalmente por nenhum outro ser vivo e que portanto
não pode ser “fabricada” pelo organismo. Dada a grande circulação desta notícia, a Danone acabou
por publicar um desmentido35.
Diapositivo n.º 18
A grande abundância de comunicação de marcas e produtos promovendo as (supostas)
características benéficas dos mesmos levou a que a própria International Organization for
Standardization (ISO) aborde o tema da comunicação ambiental, tendo criado uma Norma sobre
gestão e comunicação ambiental36. Nesta Norma são enfatizados procedimentos como os seguintes:
• Disponibilizar às Partes Interessadas os estudos científicos que fundamentam as
mensagens de comunicação;
• Basear a comunicação em afirmações claras e não ambíguas e numa linguagem facilmente
perceptível para todos os níveis de receptores;
• Não usar termos científicos e técnicos fora do contexto;
• Responder atempadamente e de forma completa às questões ambientais colocadas pelas
Partes Interessadas (incluindo os consumidores).
Diapositivos n.os 19 e 20
Nestes diapositivos é efectuada uma reflexão sobre os conteúdos dos slides anteriores.
Nomeadamente, é dada a conclusão de que comunicar sobre sustentabilidade no sector agroalimentar pode atrair mais e melhores clientes mas que, dado que se está a comunicar sobre valores
como a saúde e o Ambiente, tal também acarreta riscos. Estes riscos podem ser minimizados se
houver uma base técnica sólida que sustente, com segurança, as afirmações sobre a sustentabilidade
ou os benefícios ambientais dos produtos.

34

Ver, por exemplo, http://liligigi.blogs.sapo.pt/tag/sa%C3%BAde e http://informacoesuteis.blogspot.pt/2007_11_01_archive.html.

35

http://lcaseimunitass.blogspot.pt/2008/11/neste-blog-temos-como-finalidade.html.

36

www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34676.Ver, por exemplo, a versão indiana da 		
Norma em https://archive.org/details/gov.in.is.iso.14063.2006.

6.5. Relatórios de sustentabilidade: estrutura e exemplos
Diapositivo n.º 21
É apresentado, como exemplo relevante de uma ferramenta de comunicação sobre ambiente e
sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade.
O relatório de sustentabilidade de uma organização é uma ferramenta de comunicação que visa
reportar o desempenho da mesma em termos de sustentabilidade, identificando os factores mais
relevantes e estabelendo metas de melhoria contínua e objectivos a longo prazo. Pode ser utilizado
como uma ferramenta de comunicação interna ou externa, ou seja, para informar apenas as pessoas
da organização ou o universo externo à mesma (desde as Partes Interessadas aos accionistas ou
mesmo a sociedade no seu todo). Actualmente existem muitas organizações com relatórios de
sustentabilidade; em Portugal, e no sector agro-alimentar e vinícola, são exemplos a C.ª das Lezírias, a
Delta e a Herdade do Esporão37.

6.6. As Directrizes da GRI: indicadores de sustentabilidade
ambiental, económica e social. Proposta de exercício
Diapositivos n.os 22 e 23
A Global Reporting Initiative (GRI), já referida em 5.1.3, é a entidade que mais profundamente
desenvolveu o conceito e sistematizou normas sobre a estrutura, os conteúdos, a criação e o
registo de relatórios de sustentabilidade. As normas gerais estão disponíveis publicamente38 e são
abordadas nos diapositivos seguintes. Existe muita flexibilidade na informação que se inclui, no que
se realça, na estrutura, na ordem em que se apresenta a informação e na própria informação. A GRI
possui uma base de dados pública onde estão registados, a nível mundial, todos os relatórios que lhe
foram declarados.
A GRI criou vários suplementos às suas directrizes, destinados a sectores económicos específicos
(ex.º: operadores aeroportuários, construção e imobiliário, concessionárias de energia eléctrica,
organização de eventos, processamento de alimentos)39. Não existe, actualmente, um suplemento
específico para o sector agro-pecuário.
O relatório deverá ter uma redacção que permita a sua leitura e entendimento por qualquer pessoa;
isto aplica-se desde a linguagem aos gráficos e tabelas. A estrutura típica de um relatório é a
seguinte:
• Indicação do período de tempo a que se reporta (ex.º: ano civil de 2014, ano agrícola
2013/2014);
• Periodicidade prevista para a revisão do relatório ou para a publicação de versões
actualizadas do mesmo;
• Indicação do nível de aplicação da GRI. Este nível é A, B ou C, sendo que para se atingir o
nível C (o mais baixo) é obrigatório ser reportado um subconjunto estabelecido pelo GRI de
todos os indicadores elencados e para se atingir o nível A terão de ser reportados todos
os indicadores da GRI. O cumprimento desse nível pode ser verificado por uma entidade
externa à organização ou simplesmente declarado pela própria;
• Descrição do processo de definição do conteúdo e limite do relatório: o conteúdo

37

www.cl.pt/Relatorio_Sustentabilidade_2010.pdf, www.delta-cafes.pt/DeltaFiles/content/201302/5rno5eew.1ue_c62c730a_
contentfile.pdf, www.esporao.com/sustentabilidade.

38

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf

39

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/Pages/default.aspx
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representa quais os temas e indicadores abordados e reportados e tipicamente é definido
pela gestão da organização, mas pode envolver uma consulta prévia dos funcionários e/ou
das Partes Interessadas. O limite significa a abrangência geográfica e temporal do relatório;
• Declaração da Gestão, Visão e Missão: usualmente o relatório inicia-se com uma declaração
do responsável da organização em que se transmite a Visão e a Missão da mesma, o
objectivo com a produção do relatório e em que objectivos se irá direccionar a melhoria
contínua do desempenho de sustentabilidade da organização. A Visão é a expectativa da
gestão da organização sobre o que será a organização num futuro a médio e longo prazo
e a Missão é a definição de qual ou quais são os objectivos principais que orientam a
organização;
• Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades: é efectuada uma análise dos
principais impactes (positivos e negativos) da actividade da organização e uma análise
SWOT (“strengths, weaknesses, opportunities and threats” – forças e fraquezas actuais;
oportunidades e ameaças futuras) da mesma;
• Segue-se a descrição da situação actual da actividade, estrutura e funcionamento da
organização: actividades, marcas, produtos e serviços (produção agrícola, pecuária
e florestal, imobiliário, turismo, venda de serviços ambientais, etc.); mercados
abrangidos; projectos e acções em curso; estrutura, departamentos e núcleos; cadeias
de responsabilidade; participação em outras organizações e Partes Interessadas na
organização; mecanismos internos de comunicação e decisão; processos internos de
avaliação e monitorização de desempenho; abordagem de envolvimento das Partes
Interessadas; etc. No caso de explorações agrícolas dever-se-á detalhar, por exemplo,
as áreas semeadas e em pousio e quais as culturas, as fertilizações efectuadas, o tipo
de sementeira, os efectivos de cada espécie animal e raça, os modos de produção, os
tratamentos, o n.º de animais para reprodução, o n.º médio de animais vendidos, as
medidas de protecção da biodiversidade, etc. Deverão também ser detalhados dados
sobre a produção de cada cultura e efectivo;
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• Explicação sobre os métodos e processos de obtenção dos dados para o cálculo dos
indicadores de sustentabilidade;
• Índice de indicadores da GRI, indicando se foram ou não avaliados (e em que secção/
página se encontra esta avaliação) ou se não se aplicam à organização;
• Índice com a estrutura do relatório de acordo com as directrizes da GRI, indicando em
que página é abordado cada um dos pontos da estrutura (Estratégia, Perfil organizacional,
Governação, etc.).

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Visione alguns dos videos, “sites” e anúncios ilustrados com os alunos e peça-lhes para
identificar e listar as preocupações transmitidas (nutrição, segurança alimentar, saúde,
ambiente, etc.).

Seguem-se os resultados dos indicadores ambientais, económicos e sociais elencados pela GRI. Para
cada indicador a GRI efectua recomendações detalhadas sobre que dados deverão ser recolhidos e o
que deverá ser reportado.

Quanto à sustentabilidade económica, a GRI encara-a como estando baseada em dois pilares:
• O fluxo de capital entre as diferentes Partes Interessadas (“Stakeholders”);
• Os impactes económicos principais da organização por toda a sociedade.
O desempenho económico de uma organização está, frequentemente, muito bem reportado nos
relatórios financeiros e contabilísticos anuais. Mas o que é menos frequentemente reportado (e
frequentemente procurado pelos leitores dos relatórios de sustentabilidade) é a contribuição da
entidade para a sustentabilidade dos sistemas económicos nos quais opera. Uma entidade pode
ser financeiramente viável mas tê-lo conseguido criando externalidades negativas com impacte nas
Partes Interessadas. Assim, os indicadores económicos de desempenho da GRI estão pensados para
medir os “produtos” económicos das actividades da entidade mas também o efeito destes “produtos”
numa gama vasta de Partes Interessadas.
Estes indicadores abordam as receitas, os custos operacionais, ordenados e regalias, os custos de
investimento, os pagamentos ao Estado (impostos), os subsídios, etc. Pode também ser efectuada
uma avaliação do historial da evolução das receitas e despesas e dos factores que a influenciaram e
como se prevê que estes factores evoluam no futuro. Estão também fortemente relacionados com os
indicadores sociais, nomeadamente no que concerne a salários, benefícios sociais, interacção com
comunidades locais, consumos de energia e impactes sócio-económicos.
Os indicadores abordam, também, a dependência das receitas da organização de apoios financeiros
do Estado e a diversidade das fontes de receita. No caso das explorações agrícolas, poder-se-á
também fazer uma avaliação de como os factores de produção e as principais culturas agrícolas
poderão ser afectados pelas alterações climáticas. É também abordado o grau de contratação local
(recursos humanos, equipamentos e serviços) e o impacte económico indirecto da actividade da
organização no seu contexto geográfico (por exemplo, através da construção de infra-estruturas ou
equipamentos que acabam por beneficiar a população local, em doações em espécie, em trabalho
pro bono dos funcionários, etc.).
Nos indicadores propostos pela GRI são de realçar os seguintes:
• Valor económico directo gerado e distribuído: aborda a criação e distribuição de valor
económico, com o objectivo de indicar como a entidade criou riqueza para as suas Partes
Interessadas. São abordados os seguintes tópicos:
o Receitas (vendas de produtos e serviços, infra-estruturas e equipamento, retorno
de investimentos, participação em sociedades, arrendamento de terras, juros e
empréstimos);
o Custos operacionais (pagamentos de equipamentos, produtos e serviços a pessoas e
entidades externas à entidade, incluindo a formação dos mesmos);
o Salários e segurança social, pensões e seguros, benefícios dados aos funcionários
(alojamento, transportes públicos, apoios à educação e formação);
o Pagamentos a financiadores (dividendos aos accionistas, pagamentos de juros e
empréstimos);
o Pagamentos de impostos e taxas ao Estado;
o Investimentos na comunidade (com destinatários externos à entidade): em ONG e IPSS,
para apoiar infra-estruturas e equipamentos públicos (que não se destinem a apoiar o
funcionamento da entidade), programas sociais;
o É efectuada a avaliação do valor económico retido (através da diferença entre o valor
económico gerado e o distribuído).
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• Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para a organização criadas pelas
alterações climáticas:
o Aborda o impacte financeiro que as alterações climáticas em si podem provocar na
actividade da empresa:
□

Por um lado, o aumento de custos devido a eventos extremos como secas ou
inundações; variações na temperatura ambiente ou no nível do mar; aumento da
incidência de certas enfermidades; aumento de taxas e impostos sobre a emissão de
GEE;

□

Por outro, o surgimento de novas oportunidades de negócio devido ao aparecimento
de novas tecnologias e mercados, produtos e serviços (ex.º: caso da Terraprima e
dos projectos apoiados pelo Fundo Português de Carbono, referido na secção 4.5).

o Relatar se a administração da entidade tem em conta as alterações climáticas no seu
planeamento a longo prazo e se foi estimada quantitativamente (financeiramente) a
implicação das mesmas;
• Cobertura do plano de benefícios da entidade
o São abordados os tipos de planos de reforma de cada entidade, os custos envolvidos
nos mesmos, qual a percentagem do vencimento-base dos funcionários que se destina
a esse plano de pensões, etc.
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• Apoio financeiro significativo recebido pela Administração Pública
o Reporta o peso da contribuição do Estado para a organização. É muitas vezes
comparado com os impostos pagos para reflectir as transacções entre a entidade e o
Governo;
o Inclui informação sobre subsídios, créditos ou benefícios fiscais, apoios ao investimento
ou a I&D, prémios, assistência financeira de Agências de Crédito à Exportação, etc.;
o Deverá ser mencionado se o Estado faz parte dos accionistas da empresa.
• Intervalo de valores do rácio entre o salário-padrão e o salário mínimo local
o Destina-se a medir o contributo da entidade para o bem-estar económico dos seus
funcionários nos locais onde tem uma actividade significativa. Fornece também uma
medida da competitividade dos salários da entidade e informação relevante para
o efeito dos salários da entidade no mercado laboral local. Pagar salários acima do
mínimo pode contribuir para a lealdade dos funcionários, a relação com a comunidade
e a reputação da entidade.
• Política, práticas e proporção de investimento em fornecedores locais:
o A influência de uma organização na economia local pode ir para além dos empregos
directos e do pagamento de salários e impostos. A aquisição de produtos, serviços
ou equipamento a fornecedores locais pode ter efeitos positivos na economia local.
As entidades podem adquirir parte da sua “licença social para operar” demonstrando
benefícios económicos na área onde operam.
• Proporção do pessoal de gestão de topo contratado localmente
o Uma proporção elevada pode beneficiar a actividade local e também ajudar a entidade
empregadora a compreender melhor as necessidades e expectativas da população
local.

• Investimentos em infra-estruturas e serviços criados sobretudo para o benefício da
comunidade através do envolvimento comercial, em espécie ou pro bono
o Este investimento pode incluir vias de comunicação, infra-estruturas sociais, de
desporto e de saúde, etc. O seu impacte será tanto maior quanto mais o investimento
não estiver relacionado com a área principal da actividade da organização e durar
para além da sua intervenção na área. Esse investimento poderá envolver não só
financiamento como participações em espécie e pro bono (ex.º: doações de bens,
como computadores e trabalho voluntário dos funcionários da empresa em projectos
locais).
• Compreender e descrever o impacte económico indirecto significativo e sua extensão
o Além do impacte económico directo, o indirecto tem muita importância. Por exemplo:
□

A contratação do membro de uma família afecta positivamente os membros de toda
a família;

□

A actividade poluente de uma empresa pode afectar negativamente a economia
local;

□

O aumento de preços num dado local devido à permanência de quadros superiores
de uma empresa pode afectar negativamente a capacidade aquisitiva da população;

□

A procura de equipamentos, produtos e serviços por uma empresa pode levar à
instalação e desenvolvimento de outras empresas (a fábrica da Autoeuropa em
Portugal é um exemplo: instalaram-se, em seu redor, várias outras empresas que
produzem equipamento usado na fábrica ou lhe prestam serviços).

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Realize, com a turma, uma análise SWOT de uma equipa de alunos da escola (por
exemplo, um grupo de trabalho na turma ou uma equipa desportiva), ou mesmo de
uma das equipas de futebol favoritas da turma. Após este exercício, realize com os
alunos uma análise SWOT com uma exploração agrícola que lhes seja familiar.
Os indicadores ambientais abordam as seguintes questões:
• Habitats e espécies classificados presentes na área geográfica de actuação, seus estatutos
de conservação e impactes (positivos e negativos) da actividade da entidade nos mesmos;
políticas de conservação da biodiversidade aplicadas pela entidade;
• Diversidade da produção vegetal e animal;
• Consumos de água, materiais e energia (directos e indirectos), seus impactes nos locais
onde são feitos e para que fins se destinam; políticas de redução de consumos (e seus
resultados), uso de materiais reciclados e reciclagem, tratamento de efluentes;
• Balanços de C, N e P e avaliação da carga de fertilizantes;
• Emissões de GEE (e outros poluentes gasosos) e sequestro de carbono resultantes das
actividades; políticas de redução de emissões e de sequestro de carbono realizadas. É
possível calcular as emissões de GEE com base na energia (ex.º: combustíveis consumidos);
• O estado de conservação do solo e os impactes da actividade da organização no mesmo
não são abordados pelos indicadores da GRI, mas deverão ser avaliados;
• Deverão, também, ser registados os consumos de materiais e a percentagem dos mesmos
encaminhada para reutilização, reciclagem e aterro;
• Em relação aos produtos e serviços vendidos, são de relevar as iniciativas de mitigação dos
impactes ambientais (incluindo o “overpackaging”).
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DICA
Debata com os alunos o Indicador “Diversidade das Produções Vegetais” (na
Abordagem Global da Exploração – ver secção 7.7.7), usando o manual do software
como fonte de informação. Pode, inclusivamente, fazer um exercício com duas
explorações de diferentes diversidades de produções vegetais, debatendo o resultado
obtido no disgnóstico DIALECTE no Tema “Carácter Misto da Exploração”.

DICA
Debata com os alunos os resultados do indicador “Gestão dos Factores de Produção”
(na Abordagem Global da Exploração), usando o manual do software como fonte de
informação em duas explorações com diferentes cargas de fertilizantes e diferentes
diversidades de produções vegetais.

DICA
Debata com os alunos os resultados no tema “Biodiversidade Animal e Vegetal”
(na Abordagem Temática do Ambiente), usando o manual do software como fonte
de informação em duas explorações com diferentes valores de biodiversidade e
diferentes usos de pesticidas e superfícies de compensação ecológica.
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Na lista dos indicadores sociais da GRI são abordados os temas “práticas laborais e trabalho
condigno”, “direitos humanos”, “sociedade” e “responsabilidade pelo produto”. São ilustrados alguns
indicadores por tema:
Práticas laborais e trabalho condigno
• Força de trabalho total por tipo de emprego, tipo de contrato e região
A dimensão da força de trabalho dá uma medida da significância das questões laborais na actividade
da entidade. A sua discriminação em tipo de emprego (tempo inteiro ou parcial) e tipo de contrato
de trabalho (termo certo, termo incerto, permanente) dá também uma ideia da estruturação da força
de trabalho efectuada pela organização, da estabilidade do emprego e do nível de benefícios que
a organização oferece. Deverá também ser reportada qualquer variação significativa da força de
trabalho (por exemplo, devido à sazonalidade na agricultura ou no turismo).
• Taxa de renovação da força de trabalho por idade, género ou região
Uma alta taxa de renovação da força de trabalho pode ter vários significados: uma taxa de incerteza
elevada e/ou satisfação reduzida nos funcionários ou uma variação significativa na estrutura da
entidade, despedimentos ou não renovação de contratos, reformas e falecimentos ou mesmo uma
política de contratação errada (ex.º: elevadas expectativas da entidade empregadora vs. salários que
está disposta a pagar). Uma taxa elevada pode ter impactes na produtividade e nas despesas com
contratações (por exemplo, reduzindo-as ou aumentando-as).
• Benefícios dados aos funcionários a tempo inteiro em contraponto aos funcionários
temporários ou a meio tempo
Dá uma ideia do investimento da entidade na estabilidade da sua força de trabalho. A qualidade dos
benefícios dados aos funcionários a tempo inteiro (seguros de vida, cuidados de saúde, licenças de
maternidade, etc.) é um factor-chave na retenção destes últimos. O indicador dá também uma ideia do
investimento na força de trabalho.

• Percentagem de funcionários cobertos por acordos de contratação colectivos
Os acordos colectivos são uma forma de envolvimento das Partes Interessadas que ajuda a construir
redes institucionais e é socialmente vista por muitas pessoas como uma forma de contribuir para
uma sociedade mais estável. É uma das formas de demonstrar o envolvimento da entidade com a
liberdade de associação. Este indicador também tem aplicação em questões como a participação da
gestão e dos funcionários em comissões de saúde e segurança relacionadas com a monitorização de
programas de saúde e segurança ocupacionais.
• Período mínimo de notificação de alterações operacionais significativas
Mede os esforços da entidade em assegurar o debate atempado com os funcionários de alterações
significativas em operações e no envolvimento dos mesmos na negociação destas alterações. Uma
negociação atempada pode minimizar impactes negativos adversos e manter a motivação dos
funcionários. De uma forma geral, as práticas de consulta aos funcionários ajudam a manter um
bom ambiente de trabalho, reduzir a taxa de renovação dos funcionários e minimizar rupturas nas
operações.
• Taxas de absentismo, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e períodos de baixa
O desempenho de saúde e de segurança de uma organização é uma medida-chave do cumprimento
do seu dever. A existência de baixas taxas de lesões e de ausências é geralmente associada
positivamente ao moral dos funcionários e à produtividade.
• Programas de Educação, formação, aconselhamento e prevenção e controlo de riscos
direccionados para a assistência aos funcionários, seus familiares ou membros da
comunidade em relação a doenças graves
Este indicador avalia a existência de uma estratégia preventiva para a gestão da saúde e segurança
da força de trabalho da entidade. Tem especial relevância nas organizações que trabalham em países
com um alto risco ou incidência de doenças transmissíveis e em profissões com alta incidência
de doenças específicas. A prevenção de doenças graves contribui para a saúde, a satisfação e
estabilidade da força de trabalho e ajuda a manter a licença social da organização para operar numa
comunidade ou região.
• Média de horas de formação por ano por empregado e por categoria
Manter e melhorar o capital humano, particularmente através de uma formação que expande a base
de conhecimento dos funcionários, é um elemento-chave no desenvolvimento de uma organização.
Este indicador avalia o grau de investimento da organização nesta área e em toda a base de
funcionários. O acesso a oportunidades de formação pode também apoiar o progresso noutras áreas
de actuação social, tais como garantir a igualdade de oportunidades no local de trabalho. Contribui,
também, para motivar a melhoria ao nível pessoal e organizacional.
• Percentagem de funcionários que são regularmente avaliados na sua progressão na
carreira
Avaliar o desempenho dos funcionários face aos objectivos comuns auxilia o seu desenvolvimento
pessoal e contribui para a gestão e desenvolvimento do capital humano dentro da organização. A
satisfação dos funcionários pode também ser reforçada, o que se correlaciona com a melhoria do
desempenho organizacional. A percentagem de funcionários regularmente avaliados demonstra a
extensão em que este sistema é aplicado na organização.
• Composição da Administração e discriminação de funcionários por categoria, de acordo
com o género, a faixa etária, composição em minorias e outros indicadores de diversidade
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Fornece uma medida quantitativa da diversidade dentro de uma organização e pode ser usado
em conjunto com “benchmarks” sectoriais ou regionais. O nível de diversidade dentro de uma
organização pode ajudar a avaliar o capital humano da organização.
• Proporção de salário-base entre homens e mulheres por categoria funcional
Muitos países introduziram legislação para impor o princípio de salário igual para trabalho de igual
valor. Este princípio é consubstanciado na Convenção n.º 100 da OIT sobre remuneração igual para
homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor40. A igualdade de remuneração é um
factor importante na retenção de candidatos qualificados no mercado de trabalho. Quando existem
desequilíbrios, uma organização corre riscos em relação à sua reputação e desafios legais com base
na discriminação.
Direitos Humanos
Os indicadores de Direitos Humanos visam avaliar os impactes e as atividades de uma organização
sobre os direitos humanos, civis e políticos das suas Partes Interessadas. São baseados em normas
internacionalmente reconhecidas, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a
Declaração da OIT sobre os Princípios Fundamentais e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998.
Embora intimamente relacionadas, as categorias de Direitos Humanos e Práticas Laborais têm
diferentes finalidades. Os indicadores de Direitos Humanos abordam a forma como a organização
mantém e respeita os direitos básicos de um ser humano, enquanto os segundos reflectem a
qualidade do trabalho e do ambiente de trabalho.
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Os indicadores tipicamente focam a importância dada às questões de direitos humanos nos contratos
com os funcionários, nas aquisições de serviços, na formação dada aos trabalhadores, no real acesso
dos trabalhadores a organismos de negociação colectiva (como os sindicatos), na incidência de
ocorrências de discriminação, etc.
Sociedade
Esta sub-categoria refere-se aos impactes de uma organização sobre a sociedade e as comunidades
locais. Os membros da comunidade têm direitos individuais com base em várias Declarações e
Convenções como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos ou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Em termos de identidade, os direitos destes povos são baseadas tanto no colectivo como no
individual. O seu direito à consulta livre, prévia e informada, a fim de obter o consentimento, é um
direito fundamental reconhecido expressamente nos pontos acima referidos. Alguns dos indicadores
elencados nesta categoria são os seguintes:
• Percentagem de operações implementadas com envolvimento da comunidade local,
avaliação de impacte e programas de desenvolvimento focados nessa comunidade;
• Operações com impactes negativos significativos reais ou potenciais sobre as comunidades
locais;
• Número total e percentual de operações avaliadas quanto aos riscos relacionados à
corrupção, e quais os riscos significativos identificados;
• Comunicação e formação em políticas e procedimentos anti-corrupção;
• Incidentes comprovados de corrupção e medidas tomadas em relação aos mesmos;
• Valor total de contribuições políticas por país e por receptor/beneficiário;
• Número total de acções judiciais por concorrência desleal, “antitrust” e práticas de
monopólio e seus resultados;
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www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100.

• Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias
resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos;
• Percentagem de novos fornecedores seleccionados usando critérios de impactes na
sociedade;
• Principais impactes negativos reais ou potenciais sobre a sociedade na cadeia de
fornecimento e acções executadas;
• Número de queixas sobre impactes na sociedade arquivadas, tratadas e resolvidas através
de mecanismos de reclamação formal;
• Participação em políticas públicas e o contributo para as mesmas.
Responsabilidade sobre o produto
Os aspectos sob este sub-tema lidam com os produtos e serviços que afectam directamente as Partes
Interessadas, e em particular os clientes. São exemplos os seguintes:
• Percentagem das principais categorias de produtos e serviços para os quais são avaliados
os impactes na saúde e segurança visando a sua melhoria;
• Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relativos a impactes na saúde e segurança causados por produtos e serviços durante o seu
ciclo de vida (discriminados por tipo de resultado);
• Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida pelos procedimentos da organização
sobre informações e rotulagem e percentagem das principais categorias de produtos e
serviços sujeitos a tais requisitos de informação;
• Resultados dos inquéritos de satisfação do cliente;
• Venda de produtos proibidos ou contestados;
• Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários
relativos a comunicações de “marketing”, incluindo publicidade, promoção e patrocínio,
discriminados por tipo de resultado;
• Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade do cliente e
perdas de de dados de clientes;
• Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos
relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.
Diapositivo n.º 25
É proposto um exercício pedagógico sobre este tema para o ensino profissional. Propõe-se dividir
uma turma em em 6 grupos, que irão enunciar a Missão e a Visão e efectuar uma análise SWOT
de um projecto ou organização. Propõe-se que este projecto ou organização sejam escolhidos de
forma a suscitar o interesse e entusiasmo da turma e que os alunos conheçam o suficiente sobre o
mesmo/a para poderem participar com conhecimento de causa: por ex.º, a própria Escola Profissional,
uma Associação Desportiva ou Cultural local ou o município onde a Escola se insere. Seguidamente
deverá ser pedido a um grupo para enunciar, em 15 minutos, a Missão, outro grupo a Visão, outro as
Forças, outro as Fraquezas, etc.
A um nível mais avançado, o âmbito do exercício poderá ser alargado para que cada grupo
represente uma Parte Interessada: por exemplo, se a organização em foco for a Escola estas Partes
serão os Professores, os Alunos, os Funcionários, a Autarquia, o Município, o Estado, etc.
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6.7. Exemplos de relatórios de sustentabilidade. Caso de estudo:
ZPE de Castro Verde
Diapositivos n.os 26 a 28
São apresentados exemplos de relatórios de sustentabilidade no sector agrícola e ambiental da
responsabilidade técnica do IST. O relatório de sustentabilidade do Grupo Sousa Cunhal (2006)41,
produzido no projecto ExtEnSity42, foi o primeiro no sector da agricultura realizado em Portugal e a
sua repercussão nos média foi significativa, como é ilustrado no diapositivo n.º 27 (notícia na revista
Visão). Inclusivamente, as cuvetes de carne de perú da Herdade do Freixo do Meio ostentaram, nesse
ano, um autocolante abordando o tema dos relatórios de sustentabilidade (Figura 13).
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Figura 13 – Autocolante distribuído nas cuvetes de carne de perú da Herdade do Freixo do Meio		
noticiando a publicação do Relatório de Sustentabilidade do Grupo Sousa Cunhal (2007).

No projecto “Rural Value”43 foram produzidos 25 relatórios de sustentabilidade de 11 explorações
agrícolas na ZPE de Castro Verde de 2008 a 2010 (a maioria das explorações produziu um relatório
por ano), além do relatório de sustentabilidade do Programa Castro Verde Sustentável da LPN44.
As explorações em questão são as Reservas da Biodiversidade da LPN (caso em que a exploração
agrícola é feita por agricultores externos à associação mediante contratos com a mesma) ou
pertencentes a agricultores locais. São apresentadas as principais conclusões dos relatórios:
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https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571281334/Relatorio%20Sustentabilidade.pdf.
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http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE03_
ENV_P_000505_LAYMAN_PT.pdf.

43

http://projectos.lpn.pt/ruralvalue - secção “Documentos”.
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www.lpn.pt/homepage/O-que-fazemos/Programas/P-Castro-Verde-Sustentavel/Content.aspx?tabid=2455&code=pt.

• Em relação ao desempenho económico:
o As explorações têm uma estrutura familiar, estando toda a família dedicada à actividade
agrícola e raramente existindo rendimentos alternativos (excepto nos casos em que o
agricultor presta serviços como a sementeira directa);
o Existe pouca diversidade na produção agrícola e pecuária, sendo a agricultura de
sequeiro de baixa produtividade;
o À semelhança da maioria das explorações agrícolas nacionais, existe um papel muito
importante dos apoios públicos (acima dos 50% das receitas das explorações provêm
destes apoios).
• Quanto aos indicadores de desempenho Ambiental:
o Há uma especial preocupação com a biodiversidade e a conservação do solo.
Várias explorações adoptam técnicas de protecção ou melhoria do solo (como a
sementeira directa e a aplicação de lamas de ETAR). Devido à gestão das Reservas da
Biodiversidade da LPN, e às normas da Intervenção Territorial Integrada (ITI) de Castro
Verde, foram identificados impactes muito positivos na biodiversidade, tendo as várias
herdades sido classificadas numa ordenação relativa em relação a este aspecto;
o Foi observado um excesso de adubação em muitas parcelas agrícolas;
o Há uma grande falta de registos para a avaliação quantitativa do desempenho
ambiental, pois não existem hábitos de registo dos consumos de água e de
combustível e de realização periódica de análises de solo e à água;
o A agricultura local produz muitas externalidades (serviços ambientais) que não são
actualmente remuneradas, nomeadamente em termos de biodiversidade.
• Quanto ao desempenho social, as principais conclusões são as seguintes:
o A maioria das explorações tem uma estrutura familiar (uma família gere uma área
elevada sem pessoal assalariado), pelo que não existem impactes significativos de
cada uma das herdades a nível social. No caso da LPN (em concreto, da gestão do
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho), este impacte é mais significativo
devido ao n.º de funcionários e ao facto de os mesmos serem sobretudo pessoas com
idade abaixo dos 40 anos;
o No entanto, dada a dimensão bastante significativa das explorações (a dimensão
média de uma exploração na região é de 155 ha45), as decisões individuais de gestão
têm grande importância na conservação da paisagem e da biodiversidade;
o A LPN é um importante difusor e experimentador de novas práticas e tecnologias
e colaborador na produção de investigação científica aplicada, tanto em relação
à promoção da biodiversidade como nas técnicas de conservação do solo e no
ecoturismo. No entanto, foi apontada pelos agricultores a falta de canais de difusão
de informação sobre estes estudos e experiências, nomeadamente sobre os vários
projectos desenvolvidos pela LPN;
o Menosprezam-se alguns riscos relacionados com o manuseamento de máquinas e
produtos químicos.

6.8. Motivações, vantagens e desvantagens dos relatórios de
sustentabilidade na agricultura: uma reflexão
Diapositivos n.os 32 a 35
Nestes diapositivos é efectuado um levantamento das principais vantagens e desvantagens da
realização de relatórios de sustentabilidade em explorações agrícolas. Em relação às desvantagens,
as mesmas radicam sobretudo no facto de a realização de um relatório de sustentabilidade exigir
recursos consideráveis; em concreto, deverão estar disponíveis recursos humanos para a recolha dos
dados e os mesmos terão de ter conhecimentos técnicos suficientes para, por exemplo, calcular as
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emissões de GEE e realizar balanços de N, K e P. Terão também de existir registos detalhados (por
ex.º, consumos de combustíveis, água e matérias-primas; emissões de efluentes).
Existem também questões de comunicação a ter em conta, pois um relatório de sustentabilidade “em
bruto” (ou seja, listando todos os tópicos elencados pela GRI) é tipicamente um documento muito
extenso e com demasiada informação para a maioria dos destinatários. Tem também de se ter em
conta a razão retorno/esforço envolvida; o relatório de sustentabilidade é (aparentemente) pouco útil
quando o Ambiente não é uma prioridade para as Partes Interessadas da organização (ou projecto) ou
quando a mesma não tem uma visibilidade social ou pública relevante.
Quanto às vantagens, a vantagem principal da elaboração de um relatório torna-se, muitas vezes,
evidente durante a sua produção (por vezes até mais do que na sua difusão). Várias pessoas
envolvidas profissionalmente neste tema têm relatado que, da sua experiência, o relatório de
sustentabilidade é apenas “a ponta do icebergue”, pois todo o raciocínio que está na base da
estruturação do mesmo e a formulação das questões que têm de ser respondidas são exercícios por
si muito estruturantes. Se realizados com seriedade, os relatórios levam a uma reflexão profunda
sobre as motivações da organização, se a sua acção e estrutura se adequam a essas motivações e se
os resultados estão a ser atingidos ou não (e porquê). Adicionalmente, e resumindo:
• São sistemáticos e detalhados, incluindo indicadores ambientais, económicos e sociais;
• Existem linhas de orientação internacionais (GRI) que facilitam a estruturação da informação;
• Podem ser (ou não) certificados por entidades externas, conferindo-lhes diferentes graus de
credibilidade crescente, mas sempre à medida das possibilidades de quem os promove;
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• A informação recolhida e sistematizada durante o relatório pode servir de base a muitos
outros formatos de comunicação. São dados dois exemplos:
o Portfólio de serviços ambientais das explorações agrícolas da ZPE de Castro Verde46
Trata-se de um documento que, com base na informação recolhida nos relatórios de sustentabilidade
do projecto “Rural Value”, elencou potenciais projectos a realizar nas explorações e, para cada um, os
serviços ambientais potencialmente fornecidos. Destina-se a entidades que pretendam compensar os
impactes ambientais da sua actividade através da realização de projectos.
Este portfólio teve como base um projecto financiado pela EDP e executado pelo IST de
compensação dos impactes ambientais das facturas enviadas pela EDP aos seus clientes. Esta
compensação foi efectuada em explorações agrícolas com relatórios de sustentabilidade e/ou em
processo de certificação EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme47). Foi realizada uma
Avaliação de Ciclo de Vida dos impactes negativos das facturas e um levantamento dos impactes
ambientais positivos das práticas destas explorações. Seguidamente, foram seleccionados projectos
nestas explorações que compensassem impactes ambientais nos mesmos temas dos impactes das
facturas.
o Relatório de sustentabilidade da Shell48.
Este relatório está num formato interactivo que possibilita ao utilizador procurar a informação que
considera mais relevante e aprofundar, de forma personalizada, o nível dos resultados. Em concreto,
a ferramenta “interactive chart tool” permite ao utilizador seleccionar os anos e os indicadores de
sustentabilidade dos quais pretende ver os resultados. É mais um exemplo de que a estrutura de um
relatório de sustentabilidade não é rígida, existindo uma liberdade considerável para o tornar mais
“amigável”.
Em resumo, as motivações para a realização de um relatório de sustentabilidade poderão ser várias:
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• Quando existe uma necessidade de Mercado concreta (ex.º: um comprador que exige esta
informação, uma empresa que quer investir ambientalmente, a cotação em bolsa de um
grupo agrícola, o acesso a investidores internacionais, a exigência nesse sentido feita por
fornecedores de apoios públicos e privados ou um estudo de Mercado que demonstre que
a gama dos potenciais consumidores é sensível a este tipo de comunicação);
• Para facilitar a comunicação interna e a motivação dos funcionários em organizações com
uma dimensão considerável;
• Para aumentar o Capital Social/Licença Social para operar, nomeadamente em
organizações com um passivo ambiental e/ou de sustentabilidade significativo.
Pode acontecer que a situação interna da organização seja um obstáculo para a realização do
relatório. A necessidade de investimento que esta realização acarreta pode não ser compatível
com uma situação económica menos favorável da organização e com outras tarefas ou prioridades
urgentes da organização.
Como conclusão, considera-se que o exercício de fazer um relatório de sustentabilidade é muito
estruturante, pois obriga a reflectir sobre a missão e a actividade da organização/projecto de uma
forma muito integrada e estratégica. Adicionalmente, obriga a identificar lacunas de informação,
a definir objectivos de melhoria contínua e a relatar e comunicar a terceiros esse diagnóstico e
estratégia e é uma base para os mais variados instrumentos de comunicação. Trata-se, portanto, de
um exercício de utilidade garantida, tendo no entanto de se avaliar o investimento em relação a esta
utilidade.

6.9. DIALECTE e relatórios de sustentabilidade
Diapositivo n.º 36
É abordada a forma como a produção de diagnósticos DIALECTE pode ser útil para os relatórios de
sustentabilidade. Uma das vantagens mais óbvias é a componente visual do diagnóstico DIALECTE,
que pode facilitar a transmissão de informação num relatório. São exemplos a Figura 41, a Figura 46 e
a Figura 47, que apresentam graficamente o desempenho de uma exploração na Abordagem Global
do DIALECTE. A outra vantagem é que o diagnóstico DIALECTE pode ser o ponto de partida para a
definição de objectivos ambientais mais ambiciosos.

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Visone na aula exemplos de comunicação de objectivos e muito diferentes (como a
página Facebook do Brio Biológico ou o anúncio da McDonald’s de oferta de fruta à 6.ª
feira, um produto com o rótulo DOC e o relatório de sustentabilidade da Herdade do
Freixo do Meio) e peça aos alunos para enumerarem as diferenças em tópicos como o
meio de difusão, o formato, a extensão e a complexidade da informação, a mensagem
transmitida, o investimento necessário (em tempo e dinheiro) e o público-alvo. Debata
estas diferenças com os alunos.

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Realize o seguinte exercício: uma grande empresa nacional está interessada em
compensar parte dos impactes ambientais negativos da sua actividade apoiando
actividades agrícolas produtoras de serviços ambientais. A empresa abriu um concurso
para o efeito e a exploração agrícola da Escola pretende candidatar-se. Solicite aos
alunos que identifiquem que serviços ambientais a exploração fornece, em que temas
ambientais incidem estes serviços (água, solo, ar, alterações climáticas, biodiversidade),
o que seria necessário (em termos técnicos e científicos) para apresentar a candidatura
e qual o formato em que a mesma seria apresentada.
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EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para alunos)
Peça aos alunos para redigirem a primeira parte do relatório de sustentabilidade
do seu agregado familiar ou Escola, em concreto para escreverem textos sobre os
seguintes tópicos: qual a Missão da família ou Escola; qual a Visão da família ou
Escola em relação ao futuro que desejam; quais são as suas actividades e os impactes
(negativos e positivos) destas actividades na família ou Escola; como se estrutura a
repartição de tarefas no seio da Escola/família; Quais os resultados alcançados e onde
se pode melhorar os resultados; quais os principais constrangimentos para se alcançar
os objectivos identificados na Visão; etc.

EXERCÍCIO PEDAGÓGICO (para agricultores)
Peça ao/à agricultor/a para imaginar a sua exploração daqui a 20 anos (pedindolhe para expressar o que deseja que a exploração seja). Em seguida peça-lhe para
identificar o que poderão ser os obstáculos à concretização desse futuro em vários
tópicos: capacidade produtiva do solo, alterações nos Mercados ou na conjuntura
internacional, concorrência, etc. De seguida reflicta com o agricultor/a o que poderia
fazer para obviar esses obstáculos. Findo isto, reflicta em conjunto como comunicaria a
um potencial investidor ou comprador interessados nas questões de sustentabilidade
as valências da exploração neste tópico.

DICA
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Os resultados da “Abordagem Global” e da “Abordagem Temática” da análise de
uma exploração no DIALECTE são úteis para ilustrar visualmente o desempenho
ambiental de uma exploração. Estes resultados poderão ser a base para a componente
ambiental de um relatório de sustentabilidade da exploração. Pode, inclusivamente,
fazer um exercício com o/a agricultor/a com base no exemplo pedagógico anterior:
partindo destes resultados, identifique o que realçaria nos mesmos (e que informação
adicional nas vertentes económica e social usaria) para elaborar um relatório de
sustentabilidade.
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Este Manual, elaborado pelo Instituto Superior Técnico
e pela Terraprima – Serviços Ambientais, Lda., é um
produto do projecto “AGRIDIAG: Agri-environmental
farm diagnostic tool “Dialecte” in vocational training”,
financiado pelo Programa de aprendizagem ao Longo
da Vida da União Europeia (Leonardo da Vinci) com o
n.º 2012-1-HU1-LEO05-05850 (www.agridiag.hu).
De entre as ferramentas de avaliação do desempenho
ambiental das explorações agrícolas baseadas em
indicadores, uma das mais complexas, melhor
documentadas e amplamente usadas é o DIALECTE
(http://dialecte.solagro.org), desenvolvido pela
associação Solagro desde 1994 e que permite uma
análise multi-critério e a produção de indicadores de
desempenho ecológico e ambiental de explorações
agrícolas individuais. O objectivo do projecto
AGRIDIAG é adaptar e transferir o sistema DIALECTE
e os materiais de formação relacionados à Hungria
e a Portugal e elaborar um módulo de formação
para “auditores agro-ambientais” preparado para
a Acreditação (de que o presente Manual é a
concretização). Os destinatários desta transferência
de inovação são profissionais inovadores, incluindo
professores do ensino profissional, formadores,
consultores e técnicos de organismos agrícolas e
organizações de agricultores e técnicos que trabalham
com medidas agro-ambientais.
Esta publicação destina-se a fornecer a estes
profissionais uma base técnica sólida e um conjunto de
propostas pedagógicas e exercícios práticos que apoiem
a transmissão de conceitos e práticas ambientais e de
sustentabilidade na agricultura aos destinatários finais.
Inclui também sugestões pedagógicas para o uso do
DIALECTE no Ensino Profissional (incluindo exemplos e
Unidades de Formação onde poderão ser aplicados).
Todos os conteúdos da publicação e do CD estão
disponíveis online e gratuitamente em			
www.terraprima.pt.

