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Abstract
The Portuguese Agency for the Environment (APA) and the Portuguese General Directorate for Health
(DGS) coordinated the preparation of the Portuguese National Plan of Action for the Environment and
Health 2007-2013 (PNAAS). This paper presents contingent valuation of the Plan and its thirty six
actions using 1051 interviews across Portugal mainland, Azores and Madeira. To undertake the
contingent valuation of thirty six actions we asked the respondents to rank thirty six cards in eleven
levels and then asked for the willingness to pay for just five of them; these values are then taken as the
boundary values for all the actions that are ranked in the within the same limits. The results are
analysed with Tobit, Ordered Logit and Ordered Probit regressions to control for variables such as age,
gender, income, level of education and profession.
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1. Introduction
2.1 Background
The Portuguese Agency for the Environment (APA) and the Portuguese General Directorate for Health (DGS)
coordinated the preparation of the Portuguese National Plan of Action for the Environment and Health 2007-2013
(PNAAS) which public discussion finished on the 3rd of August 2007.
After a limited tender that asked the presentation of a budget, calendar and methodology to undertake the CostBenefit Analysis of the Portuguese National Plan of Action for the Environment and Health 2007-2013, the
Portuguese Agency for the Environment (APA) and the Portuguese General Directorate for Health (DGS)
selected the Department of Agriculture of the Azores University to undertake the Cost-Benefit Analysis of the
PNAAS discriminated by action.
The methodology proposed includes the realization of various interconnected tasks of which the more important
are: a) Estimation of the cost per action; b) Analysis of the agents reactions; c) Determination of the impacts on
the environmental domains; d) Determination of the effects on the illnesses; e) Estimation of the benefits and
costs of the illnesses; f) Contingent valuation of the Plan and its actions; and g) Cost-benefit analysis.
The present report, named “Contingent Valuation - Cost Benefit Analysis of the National Plan of Action for
Environment and Health 2007-2013” responds to task f) Contingent valuation of the Plan and its actions.

2.2 Objectives and description
Contingent valuation (CV) is based on a hypothetical market in which people are asked to manifest through
questionnaires and/or interviews, their demand function for a certain good or service. To achieve this, a sample of
the population is interview and individuals are asked to state their maximum willingness to pay (WTP) to have
access to the good or services under scrutiny. To create a CV virtual market, special attention needs to be paid to
the design and implementation of the survey. Consultations with relevant experts and pre-testing of the survey
are important pre-requisites. Furthermore decisions need to be taken regarding how to conduct the interviews;
what the most appropriate payment bid vehicle is; as well as the WTP elicitation format.
The objective of the Contingent Valuation – Cost Benefit Analysis of the Plan of Action for Environment and
Health 2007-2013 is to estimate the costs and benefits for the whole Plan and for each one of its actions through
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the use of contingent valuation techniques. It involves the realization of 1000 questionnaires across Portugal to
have a suitable representation of the population.

2.3 Methodology

The Contingent Valuation of the Portuguese National Action Plan for Environment and Health involves:
i)

The questionnaire design and pre-testing, the creation of the interview guidelines and the definition
of the payment vehicle (Annex 1 and Annex 4);

ii)

The sample design to 1051 residents across Portugal is done taking into consideration the
distribution of households across the country (Annex 5);

iii)

The realization of the questionnaires with a team composed of five interviewers (Annexes 6 and 7);

iv)

The creation of a database the introduction of the questionnaire results (Annex 8);

v)

And estimation of the willingness to pay for all and each of the actions of PNAAS, in point 3.

CV 1) Questionnaire
design and test
Annex 1 to Annex 5
CV 2) Sample design
Annex 6

CV 4) Data base and
data introduction
Annex 9

CV 5) Data treatment
Section 3

CV 6) Estimation of the
Willingness to pay for
each and all the actions

CV 3) Realization of
the questionnaires
Annex 7-8
Figure 1 – Methodology of the Contingent Valueation of the PNAAS.
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2. Willingness to pay for each one the action of the National Plan of Action for Environment
and Health
The statistical packages used for data treatment were SPSS 15 and SAS (LIFEREGG proceeding) to estimated
the relations between the willingness to pay and the factors that have influence on that indicator. The survey
included 1051 older than eighteen with residence in Portugal.
3.1 – Frequencies and descriptive statistics
Table 2 presents the frequencies of the monetary values that the interviewees declare they would be willing to
pay for each activity of the Action National Plan Environment and Health.
Action

0.0

0-0.2

0.2-0.5

0.5-1.0

1.0-2.0

2.0-5.0

5.0-10.0

10.0-20.0

20.0-50.0

50.0-100.0

> 100.0

I.1

41.1

6.2

9.4

10.9

2.0

19.9

2.0

0.5

6.8

1.2

0.0

I.2

40.4

4.9

8.4

11.3

3.5

19.4

2.3

0.7

7.5

1.6

0.0

I.3

38.9

3.4

6.9

10.8

3.1

22.0

2.3

0.7

9.6

2.1

0.1

I.4

39.2

4.2

8.7

10.1

2.7

21.7

2.2

0.4

9.2

1.7

0.0

I.5

40.6

5.6

8.8

11.6

2.3

20.3

2.1

0.4

6.9

1.5

0.0

I.6

39.6

4.6

7.2

12.7

1.9

21.5

2.3

0.6

7.8

1.9

0.0

I.7

40.6

5.2

8.6

10.5

2.9

20.7

1.5

0.5

8.1

1.2

0.1

I.8

40.2

4.4

9.4

11.7

2.0

19.8

2.4

0.6

7.8

1.7

0.1

I.9

41.2

6.2

8.1

11.8

2.7

18.6

2.6

1.0

7.1

0.9

0.0

I.10

39.1

4.0

7.5

11.9

2.3

22.8

1.7

0.7

8.4

1.6

0.0

I.11

39.2

4.2

8.5

11.1

2.7

21.1

3.1

0.7

7.7

1.7

0.0

I.12

39.2

4.4

7.9

11.3

2.5

21.3

2.6

1.2

7.8

1.8

0.0

I.13

40.0

5.3

7.1

11.6

2.5

21.0

2.7

0.9

7.1

1.8

0.0

I.14

39.8

4.2

8.2

10.8

2.5

21.8

2.4

1.2

7.3

1.8

0.0

I.15

39.5

5.1

8.2

11.8

2.5

20.6

2.2

0.5

7.6

2.0

0.0

I.16

40.3

5.8

9.4

12.7

2.8

19.6

1.8

0.5

6.1

1.0

0.0

I.17

39.7

5.5

9.8

10.5

2.9

21.1

1.5

1.0

6.4

1.6

0.0

I.18

39.7

5.7

8.2

11.3

2.9

20.6

2.2

1.0

6.9

1.4

0.0

II.1

40.5

5.9

8.3

13.0

1.8

21.0

2.2

0.3

5.9

1.0

0.1

II.2

39.5

4.9

7.6

11.8

2.7

20.9

1.9

1.0

7.3

2.4

0.0

II.3

39.2

5.4

7.5

11.5

2.4

21.9

1.7

0.7

7.4

2.1

0.2

II.4

39.1

4.6

7.1

10.8

2.5

22.5

1.9

1.0

8.0

2.4

0.1

II.5

40.4

4.9

7.9

10.0

2.8

20.8

2.6

0.6

7.4

2.6

0.0

II.6

39.0

4.3

7.4

10.8

2.5

20.9

2.1

0.5

9.9

2.3

0.3

II.7

39.8

5.6

8.5

11.4

3.2

19.9

2.0

0.9

6.8

2.0

0.0

II.8

39.4

5.7

8.4

13.3

2.3

20.1

1.5

1.1

6.5

1.7

0.0
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II.9

39.8

6.5

7.7

13.3

1.8

20.0

1.8

0.6

6.5

2.0

0.1

III.1

39.6

5.8

8.2

11.2

2.2

21.5

2.8

0.4

6.3

2.1

0.0

III.2

40.4

6.5

8.3

12.7

3.1

17.6

2.6

0.4

6.8

1.6

0.0

III.3

41.6

8.1

9.6

12.5

2.3

17.9

1.4

0.5

5.5

0.7

0.0

III.4

44.1

9.6

9.2

11.8

1.9

16.6

1.4

0.6

4.4

0.4

0.0

IV.1

40.3

7.1

8.7

12.0

1.0

10.8

10.2

1.6

5.4

2.7

0.2

IV.2

40.2

5.2

8.6

11.4

2.8

20.6

1.9

1.1

6.5

1.8

0.0

IV.3

39.2

4.7

7.4

9.9

2.5

21.0

2.4

1.0

9.1

2.9

0.0

V.1

39.6

3.9

5.9

10.1

1.9

20.9

2.2

1.2

10.9

3.1

0.3

V.2

38.4

4.2

7.9

10.4

1.9

20.7

2.4

0.7

10.7

2.7

0.1

Table 2 – Frequencies based on the survey of 1051 entreviewees.
It is quite clear that there is a large number – around 40% - of enterviewees that are not willing to pay or that are
only willing to pay a very reduced amount. There is also a reduced percentage of people that declares the
payment of higher amounts. These results are consistent with those find by Carson (2000) and many other
authors. 376 answers are copnsidered protest bids and those were excluded from the estimation of the
willingness to pay for each action.

Action
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10

Inclusion of

Median /

Standard

Average

Deviation

0.5

8.7

11.7

41.1%

6.8

1.5

4.5

14.0

8.3%

Yes

5.0

0.5

10.0

13.0

40.4%

No

7.8

2.0

3.9

15.6

7.3%

Yes

6.4

0.9

7.1

16.0

38.9%

No

10.0

2.5

4.0

19.0

4.9%

Yes

5.6

0.5

11.1

13.5

39.2%

No

8.6

2.5

3.5

16.0

5.3%

Yes

4.7

0.5

9.3

12.4

40.6%

Average

Median

Yes

4.4

No

Protest Bids

WTP=0

No

7.2

2.0

3.6

14.8

7.6%

Yes

5.4

0.5

10.8

13.8

39.6%

No

8.4

2.5

3.4

16.4

5.9%

Yes

4.8

0.5

9.7

12.7

40.6%

No

7.5

2.5

3.0

15.2

7.6%

Yes

5.1

0.5

10.2

13.2

40.2%

No

8.0

2.5

3.2

15.8

6.8%

Yes

4.3

0.5

8.6

11.2

41.2%

No

6.7

1.5

4.5

13.4

8.4%

Yes

5.4

0.5

10.7

13.6

39.1%

No

8.3

2.5

3.3

16.3

5.2%

Maximum

Number
1051

100

675

100

675

200

675

100

675

100

675

100

675

125

675

125

675

100

675

100

675
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I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17
I.18

Yes

5.2

0.5

10.4

13.3

39.2%

No

8.1

2.5

3.3

15.8

5.3%

Yes

5.5

0.5

11.0

13.8

39.2%

No

8.6

2.5

3.4

16.4

5.3%

Yes

5.0

0.5

10.0

12.7

40.0%

No

7.8

2.5

3.1

15.2

6.5%

Yes

5.2

0.5

10.5

13.4

39.8%

No

8.2

2.5

3.3

16.0

6.2%

Yes

5.3

0.5

10.7

14.0

39.5%

No

8.3

2.5

3.3

16.8

5.8%

Yes

4.0

0.5

8.0

11.4

40.3%

No

6.3

1.0

6.3

13.7

7.1%

Yes

4.7

0.5

9.4

12.9

39.7%

No

7.3

2.0

3.7

15.5

6.1%

Yes

4.9

0.5

9.8

13.0

39.7%

No

7.7

2.5

3.1

15.6

6.1%

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

Table 3 a- Willingness to pay for the survey (1051 entreviewees), and for the non protest biders (675
entreviewees) and with the willingness to pay equal to zero.
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Action
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
III.1
III.2
III.3
III.4
IV.1
IV.2
IV.3
V.1
V.2

Inclusion of

Average

Median

Median /

Standard

Protest Bids

Euros

Euros

Average

Deviation

Yes

4.2

0.5

8.4

12.0

WTP=0

Maximum
Euros

Number

40.5%

No

6.5

1.5

4.3

14.4

7.4%

Yes

5.7

0.5

11.4

14.7

39.5%

No

8.9

2.5

3.6

17.5

5.8%

Yes

5.9

0.5

11.8

16.4

39.2%

No

9.2

2.5

3.7

19.7

5.3%

Yes

6.0

0.5

11.9

15.1

39.1%

No

9.3

2.5

3.7

18.0

5.2%

Yes

5.7

0.5

11.5

14.6

40.4%

No

8.9

2.5

3.6

17.5

7.3%

Yes

6.8

0.5

13.6

17.2

39.0%

No

10.6

2.5

4.2

20.4

5.0%

Yes

5.1

0.5

10.3

13.9

39.8%

No

8.0

2.0

4.0

16.6

6.2%

Yes

4.9

0.5

9.8

13.2

39.4%

No

7.6

1.5

5.1

15.9

5.6%

Yes

5.3

0.5

10.5

14.8

39.8%

No

8.2

1.5

5.5

17.8

6.2%

Yes

5.0

0.5

10.0

13.5

39.6%

No

7.8

2.5

3.1

16.2

5.9%

Yes

4.9

0.5

9.7

13.4

40.4%

No

7.6

1.0

7.6

16.1

7.3%

Yes

3.4

0.4

8.5

9.8

41.6%

No

5.3

1.0

5.3

11.9

9.0%

Yes

2.9

0.1

29.5

9.3

44.1%

No

4.6

1.0

4.6

11.2

13.0%

Yes

4.4

0.5

8.9

12.4

40.3%

No

6.9

1.0

6.9

14.9

7.1%

Yes

5.1

0.5

10.2

13.7

40.2%

No

7.9

2.0

4.0

16.5

6.8%

Yes

6.6

0.5

13.3

16.2

39.2%

No

10.3

2.5

4.1

19.2

5.3%

Yes

8.1

0.8

10.9

19.1

39.6%

No

12.7

2.5

5.1

22.6

5.9%

Yes

7.2

0.5

14.5

17.4

38.4%

No

11.3

2.5

4.5

20.6

4.1%

125

675

100

675

200

675

150

675

100

675

150

675

100

675

100

675

150

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

100

675

150

675

200

675

Table 3 b- Willingness to pay for the survey (1051 entreviewees), and for the non protest biders (675
entreviewees) and with the willingness to pay equal to zero.
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According to Table 3 the distribution of the observed values of the willingness to pay for each action is skewed,
as can be seen looking at the very high standard deviations. Furthermore the distribuition is not normal and the
median can also be used to estimate the value the entreviewees are willing to pay for each action.
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3.2 – Average and median willingness to pay by action

Action

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.17
I.18

Inclusion of

Average

Median

Protest Bids

Euros

Euros

Yes

4.4

No

6.8

Yes
No

Households (3 650 757)
Average

Median

Euros

Euros

0.5

15,908,651

1,825,379

1.5

24,770,359

5,476,136

5.0

0.5

18,229,296

1,825,379

7.8

2.0

28,383,689

7,301,514

Yes

6.4

0.9

23,447,169

3,285,681

No

10.0

2.5

36,508,111

9,126,893

Yes

5.6

0.5

20,279,069

1,825,379

No

8.6

2.5

31,575,262

9,126,893

Yes

4.7

0.5

16,988,699

1,825,379

No

7.2

2.0

26,452,033

7,301,514

Yes

5.4

0.5

19,751,255

1,825,379

No

8.4

2.5

30,753,436

9,126,893

Yes

4.8

0.5

17,652,574

1,825,379

No

7.5

2.5

27,485,711

9,126,893

Yes

5.1

0.5

18,699,796

1,825,379

No

8.0

2.5

29,116,274

9,126,893

Yes

4.3

0.5

15,785,269

1,825,379

No

6.7

1.5

24,578,248

5,476,136

Yes

5.4

0.5

19,562,361

1,825,379

No

8.3

2.5

30,459,320

9,126,893

Yes

5.2

0.5

19,050,977

1,825,379

No

8.1

2.5

29,663,077

9,126,893

Yes

5.5

0.5

20,107,821

1,825,379

No

8.6

2.5

31,308,622

9,126,893

Yes

5.0

0.5

18,212,275

1,825,379

No

7.8

2.5

28,357,187

9,126,893

Yes

5.2

0.5

19,112,703

1,825,379

No

8.2

2.5

29,759,186

9,126,893

Yes

5.3

0.5

19,512,792

1,825,379

No

8.3

2.5

30,382,141

9,126,893

Yes

4.0

0.5

14,672,153

1,825,379

No

6.3

1.0

22,845,085

3,650,757

Yes

4.7

0.5

17,133,444

1,825,379

No

7.3

2.0

26,677,406

7,301,514

Yes

4.9

0.5

17,957,660

1,825,379

No

7.7

2.5

27,960,742

9,126,893

Table 4 a) – Willingness to pay by action.
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Action

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
III.1
III.2
III.3
III.4
IV.1
IV.2
IV.3
V.1
V.2

Inclusion of

Average

Median

Protest Bids

Euros

Euros

Yes

4.2

No

6.5

Yes

5.7

Households (3 650 757)
Average

Median

Euros

Euros

0.5

15,271,697

1,825,379

1.5

23,778,597

5,476,136

0.5

20,863,503

1,825,379

No

8.9

2.5

32,485,247

9,126,893

Yes

5.9

0.5

21,600,775

1,825,379

No

9.2

2.5

33,633,207

9,126,893

Yes

6.0

0.5

21,799,639

1,825,379

No

9.3

2.5

33,942,846

9,126,893

Yes

5.7

0.5

20,971,011

1,825,379

No

8.9

2.5

32,652,641

9,126,893

Yes

6.8

0.5

24,870,999

1,825,379

No

10.6

2.5

38,725,067

9,126,893

Yes

5.1

0.5

18,738,526

1,825,379

No

8.0

2.0

29,176,580

7,301,514

Yes

4.9

0.5

17,877,073

1,825,379

No

7.6

1.5

27,835,264

5,476,136

Yes

5.3

0.5

19,172,379

1,825,379

No

8.2

1.5

29,852,105

5,476,136

Yes

5.0

0.5

18,306,931

1,825,379

No

7.8

2.5

28,504,570

9,126,893

Yes

4.9

0.5

17,721,803

1,825,379

No

7.6

1.0

27,593,503

3,650,757

Yes

3.4

0.4

12,462,246

1,460,303

No

5.3

1.0

19,404,179

3,650,757

Yes

2.9

0.1

10,762,786

365,076

No

4.6

1.0

16,758,056

3,650,757

Yes

4.4

0.5

16,226,590

1,825,379

No

6.9

1.0

25,265,402

3,650,757

Yes

5.1

0.5

18,553,557

1,825,379

No

7.9

2.0

28,888,575

7,301,514

Yes

6.6

0.5

24,205,283

1,825,379

No

10.3

2.5

37,688,522

9,126,893

Yes

8.1

0.8

29,721,191

2,738,068

No

12.7

2.5

46,276,996

9,126,893

Yes

7.2

0.5

26,444,889

1,825,379

No

11.3

2.5

41,175,671

9,126,893

Table 4 b) – Willingness to pay by action.
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Table 4 presents the willingness to pay for each one of the actions. The value based on the average represents
the estimated change in total welfare associated with each action. The value based on the median represents the
wining value for each action if the families were asked to chose between the aloocation of effort for each one of
the actions.
3.3 – Lower bound mean willingness to pay per action
Because the median is three times less than the average it is difficult to chose the right willingness to pay value.
To deal with this we used the estimation of the Lower Bound Mean Willingness to Pay (LBM), (Blaine et al2003,
Ajayi, 2006)
K

LBM = π 0 ( P0 ) + ∑ π ( Pi − Pi −1 )
i =1

Where π 0 = percentage of entreviewees that respond the lower value; P0 = lower payment value; K = number of
alternative payments.
The estimation of the LBM in columns 2 and 3 is based on lower values of 0 or 0.05 centimes and the following
payments: 0.00; 0.05 ; 0.10; 0.12 ;0.20 ;0.25 ;0.30 ;0.40 ;0.50 ;0.60 ;0.70; 0.75 ;0.80 ;0.85 ;0.90 ;1.00 ;1.20 ;1.25
;1.40 ;1.50 ;1.75 ;1.80 ;1.90 ;2.00 ;2.25 ;2.40 ;2.50 ;2.75 ;3.00; 3.30 ;3.50 ;4.00 ;4.50 ;5.00 ;5.30 ;6.00 ;7.00 ;7.50
;8.00 ;9.00 ;10.00 ;12.50 ;15.00 ;17.00 ; 20.00; 25.00 ;30.00 ;35.00 ;40.00 ;50.00 ;55.00 ;60.00 ;65.00 ;70.00
;75.00 ;80.00 ;85.00 ;90.00 ;95.00; 100.00 ;125.00 ;150.00 ; and 200.00.
The estimation of the LBM in columns 4 and 5 is based on the payments cards presented to the respondents:
0.00; 0.05; 0.10; 0.50 ;1.;2.;5.;25.;50.0;75.00;100.00; and 125.00

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

LBM with Implicit

Households

LBM with Survey Limits,

Households

Limits, Euros

Euros

Euros

Euros

I.1

8.70

31,761,586

6.32

23,073,295

I.2

9.80

35,777,419

7.51

27,401,122

I.3

13.00

47,459,841

9.38

34,230,593

I.4

11.00

40,158,327

7.65

27,929,897

I.5

8.20

29,936,207

6.43

23,459,874

I.6

10.90

39,793,251

7.45

27,181,967

Action
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I.7

9.50

34,682,192

6.88

25,107,205

I.8

10.10

36,872,646

7.30

26,663,450

I.9

8.40

30,666,359

6.15

22,447,775

I.10

11.00

40,158,327

8.04

29,359,278

I.11

10.60

38,698,024

7.65

27,913,250

I.12

10.80

39,428,176

7.59

27,705,339

I.13

9.70

35,412,343

6.73

24,575,034

I.14

10.30

37,602,797

7.38

26,944,850

I.15

11.00

40,158,327

7.86

28,693,198

I.16

8.50

31,031,435

6.08

22,183,241

I.17

9.50

34,682,192

7.17

26,186,369

I.18

9.80

35,777,419

7.07

25,818,920

II.1

8.10

29,571,132

6.25

22,818,619

II.2

11.40

41,618,630

7.86

28,683,414

II.3

11.70

42,713,857

8.46

30,896,356

II.4

11.20

40,888,478

8.86

32,334,755

II.5

11.60

42,348,781

7.67

28,014,303

II.6

13.40

48,920,144

10.23

37,341,403

II.7

10.00

36,507,570

6.98

25,497,471

II.8

9.30

33,952,040

6.84

24,958,802

II.9

10.40

37,967,873

7.52

27,458,220

III.1

10.10

36,872,646

6.71

24,507,094

III.2

9.60

35,047,267

7.08

25,841,774

III.3

7.30

26,650,526

4.91

17,920,069

III.4

6.20

22,634,693

4.23

15,424,777

IV.1

8.50

31,031,435

5.76

21,042,489

IV.2

9.90

36,142,494

7.69

28,070,159

IV.3

10.80

39,428,176

9.74

35,547,494

V.1

15.30

55,856,582

12.61

46,031,628

V.2

14.30

52,205,825

10.56

38,555,608

Table 5 – Lower bound mean willingness to pay for the actions of PNAAS.
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3.4 – Features of the willingness to pay
To analyse the main features of the willingness to pay two models are used: one Probit model to understand the
zero bids, one Tobit model to understand the willingness to pay for each action assuming that the dependent
variable is numeric, and one Ordered Logit model also to understand the willingness to pay for each action but
assuming that the dependent variable is qualitative, each class being and interval of willingness to pay values..
Probit model to explain protest-bids
The objective of this section is to perceive the causes for protest bids, trying to estimate the explanatory
importance of variables such as : Gender, age, household dimension, household income, education, place of
residence, level of interest during the interview, understanding during the interview and perceived credibility of the
bids (Table 6).
The PROBIT model is the application of a multiple regression to a binary dependent variable, that only takes two
alternative values (0 – Does not want to contribute for the Plan; 1 – Wants to contribute for the Plan). This type of
observations cannot be evaluated by a simple regression model for two main reasons: first, because the
estimated probabilities could lead to impossible results lower than zero or higher than one; second, because the
partial effect of the explanatory variables in a simple regression is constants and that cannot happen went the
dependent variable is either 0 or 1. The model adopted is, according to Wooldridge (2006) a model with a latent
variable. The function below is called indicative function and assumes the value 1 if the event is true and 0 if the
event is false. It is also assumed that errors are independent from the explanatory variables x and that they have
a Normal distribution.

[

y* = β 0 + xβ + ε , y * = 1 y* > 0

]

In the present study the probability of the respondents declare a positive answer to the willingness to pay was
estimated using a PROBIT model to analyse the influence of the variables Gender, age, household dimension,
place of residence, level of interest during the interview, understanding during the interview and credibility of the
values declared.
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The variable gender is codified as 0 for feminine and 1 for masculine; household dimension is considered until 6
because larger then 6 was taken as 6; place of residence is taken as 1 for Larger Lisbon and Larger Porto and 0
for the rest of the world (Tables 6 and 7).
Gender

Age

Household

Income

Education

Number of respondants

1051

1051

1051

993

1050

Average

0.43

40.69

2.92

1,439.67

2.09

Median

0

39.00

3.00

1,500.00

2.00

0.50

13.48

1.12

889.89

0.66

Minimum

0

19.00

1.00

600.00

1.00

Maximum

1

75.00

10.00

6,000.00

6.00

Standard Deviation

Table 6 - Descriptive statistcs of the survey data
Gender

Age

Household

Income

Education

Number of respondants

674

675

675

648

675

Average

0.41

39.04

2.97

1455.71

2.13

Median

0

39.00

3.00

1500.00

2.00

0.49

13.04

1.07

883.12

0.65

Minimum

0

19

1

600

1.00

Maximum

1

75

6

6000

6.00

Standard Deviation

Table 7- Descriptive statistcs of non protest bidders

The tool PROBIT of the software package SAS was used due to the facility to interpret the numeric results and
the graphs. The correlation between variables was estimated and the Tolerance and Variance Inflation
parameters were calculated to test for collinearity. Results are presented in Tables 8 and 9, and show that there
is no multicollinearity between variables since the Tolerance parameter is high and the Variance Inflation
parameter is low.
It is also interesting to know that the consideration of dummy variables for the various interviewers revealed that
they were not significant, showing that there is no relevant bias introduced by the eight interviewers.
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Income

Education

Time

Interest

Understanding

1.00

0.16

-0.07

-0.02

0.37

0.13

-0.16

-0.21

-0.14

Age

0.16

1.00

0.00

0.12

-0.03

0.04

-0.02

-0.01

-0.05

Household

-0.07

0.00

1.00

0.26

0.02

0.06

-0.04

0.05

0.08

Income

-0.02

0.12

0.26

1.00

0.33

0.04

0.05

0.14

0.09

Education

-0.37

-0.03

0.02

0.33

1.00

0.05

0.15

0.31

0.18

Time

0.13

0.04

0.06

0.04

0.05

1.00

0.11

0.01

0.03

Interest

-0.16

-0.02

-0.04

0.05

0.15

0.11

1.00

0.55

0.46

Understanding

-0.21

-0.01

0.05

0.14

0.31

0.01

0.55

1.00

0.45

Credibility

-0.14

-0.05

0.08

0.09

0.18

0.03

0.46

0.45

1.00

Credibility

Household

Gender

Gender

Age
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Table 8- Correlation between variables
Telerance

Variance

DF

Inflation
Intercept

..

0

1

Gender

0.96311

1.03830

1

Age

0.75334

1.32742

1

Household

0.87462

1.14335

1

Income 600

0.38334

2.60866

1

Income 900

0.29362

3.40579

1

Income 1500

0.31006

3.22517

1

Income 2100

0.43885

2.27870

1

Income 3000

0.59822

1.67164

1

Education 1

0.55371

1.80601

1

Education 2

0.63962

1.56344

1

Interest 1

0.66726

1.49868

1

Interest 2

0.65120

1.53563

1

Understanding 1

0.58398

1.71238

1

Understanding 2

0.62785

1.59274

1

Credibility 1

0.83708

1.19463

1
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Credibility 2

0.74554

1.34132

1

Madeira

0.87284

1.14568

1

Azores

0.91905

1.08808

1

South

0.83744

1.19412

1

Table 9- Tolerance, Variance Inflation and DF parameters
Looking at Table 10 the only variables that are statistically significant to explain protest bids are age, interest,
credibility and zone.
Table 11 and Figure 2 clarify these results even further: i) Younger people tend to declare protest bids less than
older ones; ii) People from the large urban areas of Lisbon and Porto and the North of Portugal tend to present
protest bids higher than the Coastal areas, the Azores and Madeira; iii) The higher the interest and credibility the
lower the percentage of protest bids. iv) Finally, there are some signs that protest bidder tend to be the poorest
and the richest.

Parameter

GL

Wald: ChiSquare

p-level

Gender

1

0.13

0.713

Age

1

7.73

0.005

Household Dim.

1

0.89

0.345

Income

5

9.09

0.105

Education

2

0.13

0.937

Interest

2

11.69

0.003

Understanding

2

3.81

0.149

Credibility

2

13.58

0.001

Zone

5

12.42

0.030

Table 10 – Results from the Probit Model

Parameter

Measures

Coeficient

DP

Chi-Square

p-level

-0.959

0.610

2.47

0.116

0

0.033

0.088

0.14

0.713

1

0.000

.

.

.

-0.010

0.004

7.73

0.005

Intercept
Gender
Age
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Household Dim.
Income

0.041

0.044

0.89

0.345

600-899

0.400

0.280

2.04

0.153

900-1499

0.555

0.263

4.45

0.035

1500-2099

0.400

0.262

2.34

0.126

2100-2999

0.668

0.271

6.05

0.014

3000-3999

0.410

0.294

1.94

0.164

> 4000

0.000

.

.

.

3

-0.061

0.169

0.13

0.717

2

-0.038

0.139

0.07

0.787

1

0.000

.

.

.

3

0.769

0.237

0.55

0.001

2

0.545

0.223

5.96

0.015

1

0.000

.

.

.

2

0.322

0.192

2.80

0.094

3

0.406

0.208

3.81

0.051

1

0.000

.

.

.

2

0.112

0.360

0.10

0.756

3

0.558

0.356

2.45

0.118

1

0.000

.

.

.

Lisboa & Porto

-0.322

0.303

1.12

0.289

South

-0.170

0.333

0.26

0.609

Coastal Areas

-0.141

0.311

0.21

0.649

North

-0.605

0.336

3.25

0.072

Madeira

0.132

0.370

0.13

0.722

Azores

0.000

.

.

.

Education

Interest

Understanding

Credibility

Zone

Table 11 – Discriminated results from the Probit Model
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Figure 2: Influence of age, interest and understanding in the probability of non protest bids.
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Tobit model to explain the causes of the willingness to pay for each action
A Tobit model is estimated to grasp some of the causes of the willingness to pay for each action. The Tobit model
used considering only non protest answers, with the zero values not included (Botelho e Pinto, 2002) and
assuming that the variables have a Weibull distribution.
Household

Household

Dimension

Income

ns

*

ns

ns

I.3

*

I.4

Gender

Age

Education

Zone

I.1

ns

*

ns

ns

I.2

ns

***

ns

ns

*

ns

***

ns

ns

ns

ns

*

***

ns

ns

I.5

ns

ns

*

***

ns

ns

I.6

ns

ns

ns

**

ns

ns

I.7

ns

ns

*

***

ns

ns

I.8

ns

ns

ns

**

ns

ns

I.9

*

*

ns

***

ns

ns

I.10

ns

ns

ns

**

ns

ns

I.11

ns

ns

ns

**

ns

ns

I.12

ns

ns

ns

**

ns

ns

I.13

ns

ns

ns

***

ns

ns

I.14

ns

ns

ns

***

ns

ns

I.15

ns

ns

ns

***

ns

ns

I.16

ns

ns

*

**

ns

ns

I.17

ns

ns

ns

*

ns

ns

I.18

ns

ns

ns

***

ns

ns

II.1

ns

ns

ns

***

ns

ns

II.2

*

ns

ns

**

ns

ns

II.3

ns

ns

ns

***

ns

ns

II.4

ns

ns

ns

**

ns

ns

II.5

ns

ns

ns

**

ns

ns

II.6

ns

ns

ns

**

ns

ns

II.7

ns

ns

*

***

ns

ns
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II.8

ns

ns

*

***

ns

ns

II.9

ns

ns

ns

***

ns

ns

III.1

ns

ns

ns

***

ns

ns

III.2

ns

ns

**

***

***

ns

III.3

ns

ns

ns

**

ns

ns

III.4

ns

ns

ns

**

ns

ns

IV.1

ns

ns

ns

***

ns

ns

IV.2

ns

ns

ns

*

ns

ns

IV.3

ns

ns

ns

*

ns

ns

V.1

ns

ns

ns

**

ns

ns

V.2

ns

ns

ns

**

*

ns

Table 12 – Results from the Tobit Model(ns p>0.05, *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001)
The Tobit regression coefficients showed that only the household income is significant for the willingness to pay
for all the action with a positive sign. On the other hand the higher the dimension of the household the lower the
willingness to pay although this is only significant for actions I.1, I.4, I.5, I.7, I.16, II.7, II.8, III.1 and III.2. Also,
males tend to pay more then females but only for actions I.3, I.9 and II.2. And older people pay less than younger
ones for two actions: I.3 and I.9. The level of education shows a significant negative influence in the willingness to
pay for action III.2 and V.2. Finally the variable zone is not significant for any of the actions’ estimated values
using tobit models.
Ordered logit model to explain the causes of the willingness to pay for each action
Household

Household

Dimension

Income

*

ns

ns

ns

I.3

ns

I.4

Gender

Age

Education

Zone

I.1

ns

***

ns

**

I.2

ns

***

ns

**

*

ns

**

ns

**

ns

*

ns

**

ns

**

I.5

ns

*

ns

**

ns

**

I.6

ns

ns

ns

**

ns

*

I.7

ns

ns

ns

***

ns

*

I.8

ns

ns

ns

**

ns

**
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I.9

ns

ns

ns

**

ns

*

I.10

ns

**

ns

**

ns

**

I.11

ns

*

ns

**

ns

*

I.12

ns

*

ns

**

ns

**

I.13

ns

*

ns

**

ns

ns

I.14

ns

*

ns

***

ns

***

I.15

ns

*

ns

***

ns

*

I.16

ns

*

ns

***

ns

**

I.17

ns

**

ns

**

ns

ns

I.18

ns

*

ns

**

ns

***

II.1

ns

ns

ns

**

ns

*

II.2

ns

ns

ns

*

ns

*

II.3

ns

ns

ns

***

ns

**

II.4

ns

ns

ns

**

ns

*

II.5

ns

*

ns

***

ns

*

II.6

ns

*

ns

*

ns

***

II.7

ns

ns

ns

***

ns

***

II.8

ns

*

ns

***

ns

***

II.9

ns

*

ns

***

ns

*

III.1

ns

*

ns

***

ns

***

III.2

ns

*

ns

**

ns

*

III.3

ns

ns

ns

**

ns

*

III.4

ns

ns

ns

***

ns

*

IV.1

ns

ns

ns

**

ns

**

IV.2

ns

*

ns

**

ns

**

IV.3

ns

*

ns

**

ns

**

V.1

ns

*

ns

**

ns

*

V.2

ns

**

ns

**

ns

**

Table 13 – Results from the Ordered Logit Model(ns p>0.05, *p<0.05, **p<0.01 e ***p<0.001)
A ordered logit model (Table 13) is estimated to understand some of the causes of the willingness to pay for each
action assuming that the dependent variable – the declared willingness to pay for each action – is qualitative and
ordered, and that the independent variables are the collected features of the respondents and their households.
Actually, when the dependent variable is discrete and ordered, it is not correct to use linear regression tools like
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in the Tobit model, and there is a need to apply a different methodology that accounts for that property of the
depedent variables.
The ordered logit model is similar to the Probit model but with an indicative function with more events rather than
the 0,1 possibilities of the probit model. To estimate the ordered logit model there is a need to specify the
conditional distribution of the errors εi on the explanatory variables xi. The conditional distributions more common
and the Standardized Normal and the Logistic. If a standardized normal distribution is adopted then the model is
an ordered probit model. If a logistic distribution of the errors on the explanatory variables is utilized then the
model is an ordered logit model. In practice the differences between the models are not great.
The qualitative ordered ranks of the willingness to pay for each action are derived from the payment cards
presented to the respondents, 0, 10 cents, 50 cents, 1€, 2.5€, 5€, 25€, 50€, 75€ and 100€. The model estimated
is the ordered logit model, calibrated with the proceeding Logistic of SAS software, taking into account all the
classes.
The ordered logit models showed that gender, household dimension and the level of education are not significant
explanatory variables for the declared values of the willingness to pay for each one of the variables.
Nevertheless, as occurred in the Tobit model, the level of income income is significant for the willingness to pay
for all the action and with a positive sign. On the other hand age is also relevant for actions I.1, I.3, I.4, I.5, I.10,
I.11, I.12, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17, I.18, II.5, II.6, II.8, II.9, III.1, III.2, IV.2, IV.3, V.1 and V.2. Finally the zone is a
significative variable for all the action exept for I.13 and I.17.
Table 14 a) and b) show the exponential of the coefficients. The reference values are the Zero for the intercept,
the South for the Zone, the Feminin for the gender, Household dimension higher than 5 for Household dimension,
Age higher than 60 for age, Income higher than 4000 Euros for income and Higher Education for Education level.
Trying to comment only the results that are statistically significant (Table 13) it seems interesting to highlight the
following results:
i)

First, the coefficients of the intercept show that the distribuition of the willingness to pay for each
one of the actions is very much biased towards lower values and only when those coefficients are
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higher than one it is possible to deduct that the mode of the willingness to pay for the respective
action is different from zero.
ii)

Second, the coefficients of the zone show that there are interesting differences according to the
action. Nevertheless it is also quite clear that Coastal Areas and the Azores show a higher
willingness to pay for the various actions related to the other zones, and Madeira, the North and the
South declared lower values.

iii)

Third, coefficients for age tell the same story of the Tobit model. Older people tend to be willing to
pay than younger ones. Nevertheless, the thirties and the fifties are willing to pay less than their
neighbours, respectively on the twenties and forties, and on the forties and sixties.

iv)

Finally, it is quite interesting to verify that, for all the action, middle income people declared higher
willingness to pay values than people with lower income and also with higher income.
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Intercept 100

Intercept 75

Intercept 50

Intercept 25

Intercept 5

Intercept 2.5

Intercept 1

Intercept 0.5

Intercept 0.1

Zone/Azores

Zone/Lisbion-Porto

Zone/Coastal Areas

Zone/Madeira

Zone/North

Gender
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I.1

0.00

0.01

0.02

0.05

0.17

0.27

0.47

0.72

0.92

0.62

1.02

1.51

0.78

0.72

1.01

I.2

0.00

0.01

0.03

0.08

0.21

0.33

0.59

0.88

1.09

1.23

0.86

1.37

0.7

0.67

1.02

I.3

0.00

0.01

0.04

0.10

0.28

0.44

0.74

1.03

1.21

1.42

0.9

1.22

0.57

0.63

1.08

I.4

0.00

0.01

0.03

0.09

0.27

0.43

0.70

1.05

1.23

1.43

0.83

1.23

0.61

0.65

1.01

I.5

0.00

0.01

0.03

0.06

0.21

0.34

0.61

0.91

1.16

1.14

0.82

1.13

0.79

0.63

1.07

I.6

0.00

0.01

0.03

0.06

0.19

0.32

0.58

0.82

0.99

0.76

0.97

1.38

0.82

0.71

1.09

I.7

0.00

0.01

0.02

0.07

0.20

0.32

0.54

0.82

1.03

0.79

0.96

1.48

0.69

0.75

1.04

I.8

0.00

0.01

0.03

0.07

0.20

0.33

0.59

0.91

1.1

1.12

0.97

1.28

0.61

0.67

1.12

I.9

0.00

0.01

0.02

0.05

0.16

0.25

0.47

0.67

0.87

0.59

1.06

1.49

0.67

0.90

0.98

I.10

0.01

0.01

0.03

0.09

0.26

0.42

0.74

1.02

1.21

1.88

0.84

1.26

0.52

0.66

0.99

I.11

0.00

0.01

0.03

0.08

0.25

0.39

0.69

0.99

1.19

1.54

0.86

1.21

0.62

0.68

1.04

I.12

0.00

0.01

0.03

0.07

0.22

0.34

0.58

0.84

1.03

0.99

0.93

1.33

0.65

0.70

1.05

I.13

0.00

0.01

0.02

0.07

0.19

0.32

0.56

0.78

0.99

1.06

0.95

1.30

0.66

0.76

1.04

I.14

0.00

0.01

0.03

0.08

0.21

0.38

0.66

0.96

1.14

0.93

0.88

1.25

0.59

0.75

1.06

I.15

0.00

0.01

0.03

0.08

0.24

0.39

0.69

1.00

1.22

1.54

0.95

1.19

0.55

0.71

1.04

I.16

0.00

0.01

0.02

0.05

0.15

0.25

0.48

0.74

0.95

0.68

1.05

1.5

0.79

0.65

1.08

I.17

0.00

0.02

0.03

0.07

0.2

0.36

0.59

0.93

1.18

1.09

0.95

1.22

0.66

0.75

1.06

I.18

0.00

0.01

0.04

0.07

0.22

0.38

0.67

0.98

1.26

1.45

0.85

1.27

0.61

0.60

1.13

II.1

0.00

0.01

0.02

0.05

0.18

0.29

0.55

0.78

1.00

0.93

0.95

1.41

0.62

0.83

1.04

II.2

0.01

0.02

0.04

0.08

0.24

0.39

0.7

0.97

1.21

1.3

0.88

1.27

0.64

0.69

1.03

II.3

0.01

0.01

0.04

0.08

0.24

0.38

0.67

0.93

1.16

1.26

0.91

1.28

0.49

0.77

1.02

II.4

0.00

0.02

0.04

0.09

0.28

0.41

0.70

0.96

1.16

1.29

0.94

1.24

0.66

0.65

1.07

II.5

0.00

0.01

0.03

0.06

0.19

0.32

0.52

0.75

0.92

1.01

0.93

1.27

0.66

0.73

1.04

II.6

0.01

0.02

0.05

0.11

0.28

0.46

0.75

1.07

1.27

1.77

0.86

1.3

0.58

0.57

1.02

II.7

0.00

0.01

0.03

0.06

0.18

0.31

0.56

0.84

1.08

0.99

0.87

1.32

0.7

0.66

1.07

II.8

0.00

0.01

0.03

0.06

0.18

0.31

0.61

0.9

1.15

1.02

0.84

1.31

0.71

0.67

1.11

II.9

0.01

0.01

0.03

0.06

0.19

0.3

0.59

0.82

1.07

1.18

0.88

1.35

0.66

0.73

1.08
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III.1

0.00

0.01

0.02

0.05

0.17

0.31

0.56

0.82

1.07

1.14

0.86

1.47

0.74

0.62

1.09

III.2

0.00

0.01

0.03

0.07

0.20

0.29

0.56

0.80

1.08

1.28

0.94

1.33

0.59

0.69

1.11

III.3

0.00

0.01

0.02

0.05

0.16

0.26

0.49

0.77

1.08

0.81

0.94

1.26

0.71

0.80

1.07

III.4

0.00

0.00

0.01

0.03

0.11

0.18

0.35

0.54

0.81

0.83

1.06

1.45

0.57

0.78

1.07

IV.1

0.00

0.00

0.02

0.06

0.17

0.30

0.55

0.81

1.10

1.16

0.88

1.32

0.64

0.65

1.06

IV.2

0.00

0.01

0.03

0.07

0.22

0.34

0.58

0.85

1.08

0.79

1.02

1.4

0.57

0.82

1.06

IV.3

0.01

0.02

0.05

0.11

0.27

0.45

0.72

1.01

1.23

2.02

0.82

1.23

0.51

0.69

1.02

V.1

0.01

0.03

0.06

0.12

0.29

0.43

0.68

0.90

1.07

1.75

0.97

1.22

0.46

0.73

1.00

V.2

0.01

0.02

0.05

0.13

0.31

0.48

0.79

1.13

1.36

2.26

0.81

1.15

0.52

0.65

1.06

Table 14 a) – Exponential of Coefficients of the Ordered Logit Model
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Age 18-20

Age 21-29

Age 30-39

Age 40-49

Age 50-

Household Diemnsion 1

Household Diemnsion 2

Household Diemnsion 3

Household Diemnsion 4

Income:600-899

Income: 900-1499

Income:1500-2099

Income:2100-2999

Income:3000-4000

Education 1

Education 2
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I.1

1.56

1.26

1.07

1.10

0.60

0.82

1.12

1.02

0.97

0.71

1.20

1.07

1.90

1.24

0.93

1.09

I.2

1.32

1.27

1.05

1.12

0.70

0.89

1.12

1.04

0.86

0.71

1.19

1.02

2.06

1.16

0.94

1.07

I.3

1.41

1.28

1.00

1.20

0.63

0.88

1.13

1.08

0.97

0.59

1.05

1.03

1.77

1.19

0.92

1.02

I.4

1.57

1.26

1.10

1.13

0.61

0.80

1.23

1.02

0.93

0.68

1.09

1.00

1.82

1.12

0.93

1.03

I.5

1.61

1.22

0.96

1.21

0.67

0.80

1.14

1.06

0.98

0.68

1.04

1.20

1.78

1.11

0.94

1.08

I.6

1.3

1.26

1.09

1.01

0.71

0.72

1.23

1.08

1.03

0.76

1.18

1.03

1.87

1.23

0.87

1.04

I.7

1.39

1.30

1.10

1.11

0.72

0.81

1.24

1.04

0.88

0.64

1.04

1.01

1.95

1.60

0.98

1.05

I.8

1.34

1.29

1.05

1.12

0.64

0.73

1.08

1.07

0.97

0.68

1.09

0.96

1.84

1.28

0.90

1.03

I.9

1.33

1.31

1.15

1.15

0.66

0.84

1.17

1.04

0.94

0.76

1.13

0.96

1.82

1.12

0.93

1.08

I.10

1.69

1.38

1.10

1.11

0.56

0.81

1.09

1.08

0.83

0.78

1.17

1.05

1.86

0.96

0.98

1.06

I.11

1.73

1.2

1.12

1.08

0.61

0.71

1.11

1.07

0.92

0.78

1.17

0.99

1.79

1.05

0.93

1.02

I.12

1.44

1.27

0.95

1.15

0.67

0.83

1.13

1.14

0.95

0.73

1.25

1.02

1.87

1.00

0.87

1.07

I.13

1.25

1.19

1.06

1.17

0.71

0.76

1.23

1.04

1.02

0.78

1.14

0.98

1.78

1.25

0.89

1.12

I.14

1.51

1.29

1.06

1.07

0.59

0.76

1.06

1.15

0.92

0.64

1.02

0.97

1.83

1.4

0.92

1.00

I.15

1.25

1.34

1.15

1.17

0.63

0.69

1.10

1.00

0.91

0.67

1.15

0.89

1.94

1.03

0.92

1.01

I.16

1.4

1.34

0.93

1.06

0.68

0.86

1.19

1.07

0.90

0.59

1.23

1.00

2.09

1.33

0.92

1.11

I.17

1.56

1.36

1.16

1.07

0.68

0.83

1.01

1.08

0.88

0.70

1.08

1.02

1.60

1.06

0.96

0.95

I.18

1.44

1.38

0.99

1.10

0.65

0.81

1.04

1.02

0.86

0.64

1.12

0.90

1.52

1.29

0.94

1.01

II.1

1.29

1.28

1.17

1.14

0.64

0.75

1.17

1.15

1.00

0.75

1.12

0.92

1.77

1.16

0.87

1.04

II.2

1.34

1.28

1.11

1.05

0.69

0.81

1.16

0.98

0.97

0.69

1.02

1.02

1.66

1.07

0.88

1.03

II.3

1.50

1.22

1.09

1.01

0.67

0.74

1.11

1.03

0.99

0.68

1.10

1.10

2.01

1.06

0.88

1.07

II.4

1.35

1.27

1.09

1.08

0.72

0.73

1.21

1.13

0.86

0.77

1.07

0.87

1.53

1.16

0.86

1.05

II.5

1.43

1.37

1.11

1.18

0.57

0.76

1.22

1.11

0.89

0.76

1.31

1.06

1.92

1.00

0.93

1.06

II.6

1.45

1.32

1.06

1.08

0.69

0.71

1.16

1.03

0.95

0.70

1.13

0.98

1.57

1.27

0.95

0.99

II.7

1.3

1.32

1.05

1.04

0.70

0.76

1.18

1.10

0.94

0.66

1.16

1.07

2.00

1.29

0.94

1.04

II.8

1.22

1.34

1.07

1.35

0.66

0.76

1.25

1.07

0.96

0.71

1.10

1.01

1.95

1.15

1.02

1.00

II.9

1.55

1.21

1.15

1.21

0.65

0.82

1.34

1.03

0.92

0.7

1.19

1.04

2.01

1.03

0.99

1.04
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III.1

1.5

1.37

0.98

1.1

0.64

0.74

1.16

1.13

0.93

0.71

1.3

1.02

2.21

0.88

0.95

1.02

III.2

1.65

1.32

0.97

1.06

0.71

0.81

1.06

1.05

1.02

0.62

1.12

1.00

1.74

1.23

1.02

1.01

III.3

1.45

1.24

0.99

1.13

0.66

0.80

1.10

0.99

0.94

0.63

1.22

1.04

1.67

1.22

0.98

1.02

III.4

1.30

1.11

1.11

1.07

0.75

0.77

1.33

0.97

0.90

0.68

1.20

1.19

1.76

1.35

0.82

1.08

IV.1

1.22

1.29

1.16

1.20

0.64

0.82

1.12

1.01

0.90

0.73

1.22

1.02

1.89

1.02

0.95

1.01

IV.2

1.39

1.2

1.2

1.1

0.58

0.72

1.19

1.04

0.83

0.69

1.15

1.02

1.74

1.06

0.94

0.98

IV.3

1.37

1.32

1.15

1.16

0.69

0.81

1.06

1.04

0.97

0.65

1.15

1.05

1.71

1.13

1.01

0.99

V.1

1.36

1.40

1.11

1.16

0.63

0.80

1.04

1.02

0.95

0.74

1.27

1.06

1.65

1.19

1.00

1.06

V.2

1.66

1.29

1.01

1.08

0.54

0.78

1.05

1.05

1.03

0.68

1.19

1.08

1.79

1.13

1.13

1.00

Table 14 b) – Exponential of Coefficients of the Ordered Logit Model
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Final remarks.

WTP for the actions of the PNAAS
III.4
III.3

Median

IV.1

Average

I.16

LBM Survey Limits

I.9

LBM Implicit Limits

II.1
I.1
I.5
III.1
I.13
II.8
I.7
II.7
I.18
III.2
I.17

Actions

i.

I.8
I.14
I.6
I.2
II.9
I.12
I.11
I.4
II.5
IV.2
II.2
I.15
I.10
II.3
II.4
I.3
IV.3
II.6
V.2
V.1
0

10,000,000
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Figure 3 – Median, average, implicit lower bound mean, survey lower bound mean, tobit model, and
ordered logit model estimates for the willingness to pay for the actions of PNAAS.
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Figure 3 presents, ranks and compares the six estimates of the willingness to pay for each one of the actions of
the PNAAS. Some comments are due for the moment:
i)

First, it is clear that the Average and the two Lower Bound estimates show much higher values than
the Median;

ii)

Second, the correlation between the Average and the two Lower Bound estimates is higher or equal
to 95% and the profile they show - with a small number of high or low valued actions and a large
number of actions with intermediate value – is the result of the structured ranking that was asked to
the respondents before they declare the willingness to pay for each action (see annex 3).

ii.
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Annex 1 – Pilot Questionnaire

CVM – PNAAS – Pilot Study
This survey is part of a project investigating people’s views on the Portuguese National Action Plan for the Environment and Health 20072013, undertaken by the Azores University and funded by the Portuguese Environmental Agency and by the Portuguese General
Directorate for Health.
The Portuguese National Action Plan for the Environment and Health that we are evaluating is a set of 36 actions which aims are the
following: to intervene on the environmental factors to promote the health of the exposed persons and communities; to educate and train
experts and the population to minimize the risk associated to environmental factors; to promote and adequate policies and to communicate
risk; and to create an information network capable to reinforce the knowledge on the interaction between the environment and health.
The answers to this questionnaire are anonymous and confidential and only aggregated data will be used for the project. Your cooperation
in answering these questions is greatly appreciated. If you are interested, you can read more about this project at the following website:
http://www.angra.uac.pt/ggcn/acb-pnaas
Interviewer: ______________
Date: __________
Location: _____________
Questionnaire nº: PS-....
A) Ranking of the PNAAS Actions
1)

Please rank the PNAAS Actions presented in these cards in three classes of importance:

Less valuable

Intermedium value

More valuable
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2)

Please organize the actions of each one of these three classes according to their relative value, fulfilling the table
below.

Less valuable

E

More valuable

D

C

B

A

B) Willingness to pay for five actions
3)

The World Health Organization estimated that 23% of premature deaths could be related to environmental factors. In
the more developed countries premature deaths related to environmental factors can be reduced to less than 15%. As
we told you the Portuguese National Plan of Action Environment and Health is targeted to intervene on the
environmental factors to promote the health of the exposed persons and communities; to educate and train experts
and the population to minimize the risk associated to environmental factors; to promote and adequate policies and to
communicate risk; and to create an information network capable to reinforce the knowledge on the interaction
between the environment and health. Would you be willing to contribute to the Portuguese National Plan of Action
Environment and Health?

4)

a) Yes

Fill the question nº5 and then proceed to 5 and so on

b) No

Fill the question nº4 and then to question nº21

Could you please indicate, from the list below, the reason that best describes why you are not willing to contribute for
the Portuguese National Plan of Action for Environment and Health (chose only one option).
a) I do not think I would receive sufficient benefit from any such payment
b) I do not want to put a monetary value on health
c) Heath should be treated directly, not through the improvement of the environment
d) It is the government’s responsibility to preserve the environment
e) You have not given me enough information to enable me to make a decision
f) I object to the way the question is asked
g) I can’t afford to pay anything
h) Other (please specify_____________________________________________)

5)

Could you please indicate, from the list below, the reasons that explain why you are willing to contribute for the
Portuguese National Plan of Action for Environment and Health (chose only one option).
a) The environment is very important on its own
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b) It is better to implement health preventive measures than curative ones
c) It is important to reduce the environmental factors that affect health
d) The human health is very important on its own
f) Other (please specify_____________________________________________)
6)

In what format would you prefer to make your contribution to ensure the implementation of the Portuguese National
Plan of Action for Environment and Health? Notice that without your contribution there is no other way to ensure the
implementation of the Plan (Choose only one option)
Payment vehicle

Most preferred

Least preferred

a) A reduction of the governmental budget in other health expenditures
b) A reduction of the governmental budget in other environmental
expenditures
c) A reduction of the governmental budget in all the other expenditures
d) A postponing of the announced reduction of the taxes
e) An Increase in your income tax (notice that this extra amount would
be paid every year until 2013)
f) A donation , in a once only payment, to a neutral trust fund
h) Other (please specify____________________)

Now we need to know what would be the maximum amount you would be willing to pay for each one of five of the thirty six
actions of the Plan. When answering please do it as if you actually had to pay, and not considering payments as
hypothetical. So you must remember that these payments would reduce the amount of money you, or the government,
would have to spend on other things.
DURING THE FOLLOWING VALUATION QUESTIONS YOU MUST DESARRANGED THE BOARD PREVIOUSLY ORGANIZED
BY THE RESPONDANT AND REGISTERED BY YOU. TAKE INTO ACCOUNT THAT, WHEN DISARRANGING THE BOARD,
YOU MUST SELECT THE CARDS ON POSITIONS A, B, C, D, AND E.
7)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

action

A:_____________________________

_____________________________________________________.
8)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

action

B:_____________________________

_____________________________________________________.
9)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

action

C:_____________________________

_____________________________________________________.
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10)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

action

D:_____________________________

_____________________________________________________.
11)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

action

E:_____________________________

_____________________________________________________.
12)

What would be the maximum amount you would be willing to pay, bearing in mind the payment vehicle you choose, in order to
secure

the

implementation

of

the

whole

Plan:____________________________

_____________________________________________________.

E) SOCIO-DEMOGRAPHIC QUESTIONS
The following socio-demographic questions are required for data and results validation. In order to validate the present study
your cooperation in answering these questions is greatly appreciated. Remember that the answers are anonymous and
confidential.

13) Gender
a) Male

b) Female

14) Age
[18-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

[65-74]

Over 75

15) Where is your nationality and town of residence?
Nationality
City/town
16)How many people constitute your household? _____________________________
17) What is your net monthly household income (after taxes)?
Less then 600€
600-1200€
1201–1800€
1801-2400€
2401-3600€
3601-4800€
4801-6000€
More than 6000€

534

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

18) What is the highest form of education you have reached?
a) Basic Education/Primary Education
b) Secondary Education
c) Higher Education
d) Postgraduate
27) Professional occupation
a) Employee Public/government
b) Employee/Private Sector
c) Independent professional (self employed)
d) Student
e) Retired
f) Unemployed
g) Homemaker
h) Other (please specify)
28) Do you have any comments on our questionnaire survey?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Thank you for your kind cooperation!
F) INTERVIEW DETAILS
TO BE COMPLETED BY THE INTERVIEWER AFTER THE END OF THE INTERVIEW.
Interview duration: ______________min
Maintenance of respondent’s interest during the entire interview.
a) Not at all
b) Acceptable
c) Good
General understanding of the valuation scenario by the respondent.
a) Weak
b) Acceptable
d) Good
Valuation scenario taken by the respondents as:
a) Non plausible
b) Acceptable
c) Quite realistic
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Análise Custo Benefício de Gestões Alternativas do Paúl de Lagos pelo
Método dos Preços Hedónicos com recursos a Análise ANOVA
Maria de Deus Domingos ( mariadeus73@gmail.com ), Luis Coelho Silva e Tomaz Dentinho

Resumo
Desde tempos remotos que o Homem recorre às Zonas Húmidas para o seu próprio sustento e lazer,
dada a sua variedade de habitats e de espécies faunísticas e florísticas, especialmente de aves
aquáticas. O Paul de Lagos está sujeito a pressões conflituais e complementares que influenciam
valores públicos e privados, de agora e de futuro. Importa conhecer essas pressões e procurar a
solução de ordenamento que optimize o valor do espaço sem comprometer os valores para as
gerações futuras. O trabalho faz a análise custo benefício de gestões alternativas do Paúl de Lagos
pelo Método dos Preços Hedónicos e com recurso à Análise ANOVA.
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INTRODUÇÃO
O Paul de Lagos está sujeito a pressões conflituais e complementares que influenciam
valores públicos e privados, de agora e de futuro. Importa conhecer essas pressões e procurar a
solução de ordenamento que optimize o valor do espaço sem comprometer os valores para as
gerações futuras.
A utilização do Paul de Lagos encontra-se relativamente bem conhecida desde o período
quinhentista, graças a um trabalho de doutoramento relativo à utilização agrícola e drenagem do Paul,
da autoria de Rebelo (e.g. Rebelo 2003). Aí se descrevem as técnicas de drenagem e de irrigação do
Paul, que terão sido postas em prática desde 1476. As primeiras obras terão sido de iniciativa
particular, por Francisco Porto Carreiro, e destinadas ao aproveitamento agrícola dos terrenos. No
entanto, cedo o concelho tomou a iniciativa de se envolver no processo, pois era vital o aproveitamento
do Paul para fornecer água doce às populações da região. A grande alteração hidrológica que se
verificou no século XV foi a abertura da Vala Grande, que contribuiu para a drenagem e para a
dessalinização das águas da ribeira de Bensafrim. Até então, supõe-se que a ribeira de Bensafrim
constituía uma zona estuarina natural, com influência das marés e com relativamente vastas áreas de
sapais e de vasas.
Todo o processo de intervenção no Paul de Lagos tem sido orientado para as práticas
agrícolas, facto que tem sido bem evidente até aos fins da década de 1970, quando a área era ainda
aproveitada para o cultivo do arroz. Este facto pode ainda ser comprovado, para além dos relatos de
populares, pelas cartas topográficas militares que ainda descrevem os antigos arrozais do Paul.
Também foram entretanto construídos tanques de antigas salinas, a certa altura explorados para
aquacultura, no sector sudeste do Paul. Actualmente, e de acordo com o decréscimo da actividade
agrícola no presente e no passado recente, o Paul é cada vez menos aproveitado para estes fins, que
se reduzem praticamente à plantação de pequenas hortas a norte do Paul e de uma exploração
agropecuária a norte. Tirando esses terrenos, verifica-se que a maior parte do Paul se encontra pouco
intervencionada, com um grau de aproveitamento bastante reduzido.
Nos tempos mais recentes a área do Paul tem sido aproveitada para outras actividades e
serviços, em especial desde a década de 1990, com a construção da Marina de Lagos. As terras de
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dragagem das águas estuarinas da ribeira de Bensafrim foram depositadas nos terrenos do sector sul
do Paul de Lagos, aproveitando-se então para construir um aeródromo de aeronaves ligeiras. Foi
também construída a Estação de Tratamento de Águas Residuais do Município de Lagos.
1.2. Caracterização Biofísica
Segundo Luís Costa (2002), o Paul constitui actualmente uma área bastante intervencionada
ao nível da utilização pelo homem e da manutenção dos regimes hídricos. A área deste estudo conta,
para além do Paul propriamente dito, com uma colina de habitat típico do barrocal algarvio no extremo
noroeste do sítio, e com um pequeno bosque misto com dominância de sobreiros Quercus suber a
nordeste do Paul.
O Paul encontra-se, na sua totalidade, dentro do concelho de Lagos e tem uma área de 297
ha. Engloba uma planície aluvial, situada a 2-3 metros acima do nível do mar, no final da ribeira de
Bensafrim. Embora existam diversas nascentes de água doce, a sua hidrologia está bastante
intervencionada, com comportas e um dique que condicionam a mistura de água doce das nascentes
com a água salobra que entra no sector sul, por acção das marés.
O sector norte é constituído principalmente por campos drenados, atravessados por canais
de drenagem. Algumas pequenas áreas mantêm-se inundadas ao longo do ano e possuem uma
comunidade de plantas rica e variada. O sector sul está sujeito à acção das marés e da água salobra, e
inclui uma série de oito tanques de aquacultura abandonados.
O sítio inclui, para além destas infra-estruturas, algumas estruturas construídas,
nomeadamente, algumas casas, uma indústria de mármores e um aeródromo de aeronaves ligeiras,
dentro do qual está em funcionamento um campo de treino de tiro. No limite sudoeste desta planície
aluvial encontra-se ainda uma estação de tratamento de águas residuais. Nas figuras 1 e 2 podemos
observar a área que engloba este estudo.
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Figura 1 – Limite do Paul de Lagos

Figura 2 – Ortofotomapa do Paul de Lagos

1.3. Caracterização Socio-Económica
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Segundo Mark Underhill&Luís Costa (2003) o Paul de Lagos é actualmente uma área com
um índice de exploração económica bastante reduzida, por dois factores: pelo abandono das práticas
agrícolas antigas (e.g. arrozais e salinas) e pelos condicionalismos da legislação e regulamentos
actuais. No entanto, existem boas condições para proceder a um projecto de conservação da natureza
associado a um centro de visitantes e aspectos pedagógicos.
1.4. Sistema Regulador
A área do Paul de Lagos não está protegida por nenhuma figura jurídica de rede nacional de
Áreas Protegidas nem por qualquer designação internacional. Ao nível dos instrumentos de
ordenamento do território, contudo, quase toda a área faz parte da Reserva Ecológica Nacional, o que
condiciona, à partida, a sua utilização para a construção.
Segundo Luís Costa (2003), a área encontra-se, actualmente, sujeita a diversas ameaças em
termos de conservação. A drenagem e os aterros condicionam a hidrologia natural do Paul, agravado
pela poluição da água por esgotos e da lixeira antiga de Lagos. Para a fauna, verificam-se elevados
níveis de perturbação, por exemplo, pela exposição às estradas, pelo campo de tiro e pelo aeródromo.
2. CARACTERIZAÇÃO DOS HABITATS DO PAUL
2.1. Introdução
Tratando-se de uma área em que a biodiversidade é abundante temos que levar em linha de
conta a característica que mais se destaca na área de estudo, ou seja, a existência de um amplo
mosaico de habitats (Figura 3) nos seus 297 hectares.
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Figura 3 – Carta de Habitats do Paul de Lagos

Segundo Simon Wates (2003) verifica-se a ocorrência de nichos com as condições
adequadas e específicas para numerosas espécies de fauna e flora. A diversidade de habitats e
espécies apresentada por esta área, de reduzidas dimensões e pouco vulgar, faz com que, na sua
totalidade, atinja um valor ecológico elevado e comparável ao de alguns outros sítios, mesmo se
maiores e mais conhecidos. Atendendo aos objectivos concretos do presente estudo, a área foi dividida
em 24 habitats diferentes, todos eles com uma fauna e flora particular. Foi adoptada uma postura
simplista na sua selecção, devendo notar-se que muitos deles poderiam, eventualmente, ser
interpretados como grupos de habitats. Os caniçais, por exemplo, em termos ecológicos podem ser
subdivididos em caniçais densos, lagoas, juncais (Juncus spp.) e áreas de lamas descobertas. A
maioria encontra-se em zonas baixas (0,5 a 2m acima do nível do mar), integrados numa planície
fluvial, podendo ser classificados como elementos de uma zona húmida. Estes habitats são os de
maior expressão em termos da superfície. Para além dos que se situam na planície fluvial, atendendo
ao seu contributo para a diversidade da área, foram também abrangidas duas zonas não húmidas
adjacentes: o barrocal e a zona de bosque misto, que contém algumas áreas com culturas de sequeiro.
Estas zonas, situadas a cotas mais elevadas (cerca de 50m), no perímetro noroeste e nordeste de área
de estudo, devem ser consideradas como habitats valiosos e complementares das zonas baixas e
húmidas.
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2.2. Caracterização geral dos habitats do Paul de Lagos
Atendendo à importância dos habitats para este estudo, a área foi considerada como
compreendendo quatro zonas contrastantes, as quais se dividem em (Figura 4):
• Paul com influência da maré, com 95,4 hectares
• Paul sem influência da maré, com 141,7 hectares
• Barrocal, com 19,4 hectares
• Bosque misto, com 39,8 hectares
Figura 4 – Caracterização Geral dos Habitats do Paul de Lagos

Apesar de serem todas muito diferentes, tanto em termos de estrutura como da sua
composição florística e faunística, estas zonas encontram-se estritamente interligadas no que diz
respeito à sua função ecológica. A maioria da fauna, por exemplo, depende de diversos habitats ao
longo da sua vida, e assim, as associações espécie – habitat necessitam de ser cuidadosamente
analisadas aquando da valorização e comparação dos habitats entre si. Estas quatro zonas que
caracterizam a área de estudo dividem-se numa grande diversidade de habitats mais específicos, que
estão discriminados na Figura 3 e na Tabela I . É precisamente a presença de um mosaico variado de
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habitats numa área tão reduzida que torna o Paul de Lagos merecedor de uma atenção especial no
que diz respeito à sua conservação. Além da protecção que protege alguns dos habitats do Paul de
Lagos (incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril), a consideração da flora e
fauna por eles suportada revela-se imperativa para a sua correcta avaliação. Do Decreto-lei referido,
que transpõe as Directivas Aves e Habitats para o direito nacional, constam bastantes das espécies
encontradas no Paul, como se pode verificar na Tabela I. Para facilitar a apreciação do valor dos
habitats, a tabela reúne os totais das espécies registadas em cada grupo e os valores de protecção
aplicáveis.
A avifauna foi o grupo alvo sujeito a maior esforço durante o trabalho de campo, embora os
restantes, no seu conjunto, tenham sido objecto de um esforço superior. As aves são, para além disso,
o grupo melhor representado na área de estudo, embora todos eles atinjam valores conservacionistas
bastantes elevados. Todos os grupos escolhidos são excelentes indicadores de qualidade ambiental e
juntos fornecem uma avaliação precisa e pormenorizada do local em questão.
Tabela I – Habitats presentes no Paul de Lagos e áreas respectivas
ÁREAS DOS HABITATS NO PAUL DE LAGOS
HABITATS

HECTARES

% RELATIVA

Aeródromo

10,778

3,6

Areeiro

0,581

0,2

Aterro

0,361

0,1

Barrocal

29,464

9,9

Bosque misto

24,315

8,1

Caniçal

3,929

1,3

Caniçal drenado

10,153

3,4

Charco

4,622

1,5

Cultura de regadio

4,346

1,5

Cultura de regadio com pomar

15,563

5,3

Cultura de sequeiro

14,902

5,0

EN 125

0,237

0,1

ETAR

2,469

0,8

Fábricas

2,113

0,7

Nascente de água doce com vegetação palustre

1,626

0,5

Pastagem

6,957

2,3

Pastagem alagada

21,432

7,2
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Pastagem intensiva

28,365

9,5

Pastagem pouco intensiva com vegetação palustre

23,864

8,0

Pastagem temporariamente alagada

27,852

9,3

Prado húmido

1,894

0,6

Ribeira de Bensafrim

10,887

3,6

Salinas abandonadas

4,536

1,5

Sapal

16,985

5,7

Sapal seco

18,719

6,3

Tanques de piscicultura abandonados

2,807

0,9

Vala de água doce com vegetação palustre

8,237

2,8

TOTAL DE HECTARES NA ÁREA DE ESTUDO

297,014

100

Fonte: Estudo de Caracterização do Paul de Lagos

2.3. Protecção Legal
Como referido anteriormente a área do estudo em causa não está protegida legalmente por
nenhuma figura jurídica da rede nacional de Áreas Protegidas.
No entanto, o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (que transpõe a Directiva Habitats para a
ordem jurídica interna) é a ferramenta de maior importância, em Portugal, no que diz respeito à análise
da protecção dos habitats, sendo fundamental no processo de caracterização de qualquer área natural.
No Paul de Lagos e nas áreas complementares, foram identificados 9 habitats com potencial de ser
abrangido pelo Anexo B-I do Decreto-Lei mencionado, um deles prioritário. A todos eles é aplicável a
obrigação, por parte do estado, da sua protecção e intervenção, sempre que tal se revele necessário.
Deve ter-se em atenção que a nomenclatura dos habitats incluídos no Anexo B-I e que ocorrem no
Paul de Lagos, não corresponde à apresentada na Carta de habitats (Desenho II.3). No entanto, tal
como se pode verificar na Tabela II.2, muitos dos habitats identificados contêm características que
permitem dar-lhes a designação apresentada no Anexo B-I. A identificação dos charcos temporários
mediterrânicos tem em conta a presença das espécies florísticas mencionadas no manual de
classificação dos habitats prioritários da Directiva Habitats, nomeadamente Centaurium spicatum e
Juncus bufonius. Contudo, este aspecto mereceria uma atenção especial do Instituto da Conservação
da Natureza, entidade que em Portugal tutela a gestão da lista de sítios da rede Natura 2000.
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Tabela II – Habitats no Paul de Lagos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril
CÓDIGO

DENOMINAÇÃO DO HABITAT

HABITATS PRESENTES NO PAUL DE LAGOS

Dec.Lei 140/99 de 24 Abril
1 Habitats costeiros e vegetação halófila
1130

Estuários

Ribeira de Bensafrim; Sapal; Sapal seco; Vala de água doce
com vegetação palustre; Tanques de piscicultura abandonados;
Salinas abandonadas; Charco e Caniçal.

1140

Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa

Ribeira de Bensafrim; Sapal; Vala de água doce com vegetação
palustre e Salinas abandonadas.

1310
1410
1420
1430

Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies

Vala de água doce com vegetação palustre; Salinas

anuais das zonas lodosas e arenosas

abandonadas e Sapal.

Sapais e prados salgados e mediterrânicos e

Ribeira de Bensafrim; Sapal; Sapal seco e Vala de água doce

termoatlânticos

com vegetação palustre.

Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos

Ribeira de Bensafrim; Sapal; Sapal seco e Vala de água doce

(Sarcocornetea fruticosi)

com vegetação palustre.

Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

Sapal e Sapal seco.

3 Habitas de água doce
3170

* Charcos temporários mediterrânicos

Charco; Sapal seco; Pastagem; Pastagem alagada e intensiva e
Pastagem temporariamente alagada.

6 Formações herbáceas naturais e seminaturais
6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

Bosque misto

9 Florestas
9320

Florestas de Olea e Ceratonia

Cultura de sequeiro e Barrocal

* - Tipos de habitat prioritário

2.4. Paul com influência da maré
Segundo Simon Wates (2003), esta zona é constituída por vários tipos de habitats, de maior
ou menor grau de intrusão de água salgada. Nas zonas onde os limites da maré interagem com os
cursos de água doce, a vegetação circundante fica condicionada, formando, deste modo, habitats
valiosos que são cada vez mais escassos. Nestas zonas a flora possui numerosas componentes, tanto
dulçaquícolas como halófitas (vegetação adaptada a condições salgadas), sendo também aqui que a
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fauna atinge a sua maior expressão, obtendo-se, consequentemente, a maior biodiversidade de toda a
área de estudo. Nos limites mais a Sul, especialmente na área próxima da Estrada Nacional 125, onde
as águas são mais salgadas, encontra-se a zona menos alterada pelo homem. Aqui, o sapal mantém
bancos de vegetação halófita antigos, sendo a flora mais uniforme do que a das áreas ligeiramente
mais a Norte, limitando-se a espécies mais tolerantes (ao sal) e especialmente a espécies halófitas
obrigatórias (que dependem de solos salgados). À volta de todo o perímetro do aeródromo presente na
área de estudo, existe uma variedade de habitats, alguns deles consequência da acção do homem,
formando um complexo de salinas e tanques de piscicultura. Estes encontram-se em estado de
abandono desde há 20 anos, apresentando hoje em dia diversos graus de naturalização. Os dois
tanques de piscicultura mais a Sul são os de menor valor do ponto de vista ecológico, o que se deve ao
facto das suas comportas se encontrarem permanentemente fechadas, eliminando, assim, o fluxo tanto
da maré como dos invertebrados que lhe estão associados. Ainda assim, o tanque mais a norte do
complexo é um dos pontos mais valiosos em toda a área de estudo. Aqui domina o caniçal, com toda a
sua flora e fauna especializada e, apesar de cobrir uma área reduzida, representa uma importante
extensão em termos regionais. A maré tem um efeito livre neste tanque, verificando-se a subida e
descida dos níveis de salinidade em cada maré. No entanto, as águas desta zona são pouco salobras,
quando comparadas com as transportadas pela Vala Grande que lhe é adjacente, sendo provenientes
das nascentes na parte Nordeste da planície fluvial. Na área dos caniçais esta Vala Grande modificase, transformando-se numa vala sujeita à influência da maré, que se une à secção terminal da Ribeira
de Bensafrim, no perímetro sul do aeródromo. Durante a maré baixa a água doce sai para o mar. No
entanto, com a subida da maré, o corpo de água doce sobe, sendo produzido um efeito de maré dentro
das áreas mais a montante (este fenómeno é conhecido por “tidelock” em inglês), aparentando uma
mistura entre a água doce e a salgada superior à que realmente se verifica.
No mês de Junho, 2003, foi realizada, por Jo Gilbert, hidróloga da RSPB, uma análise da
salinidade da Vala Grande, em que os resultados mostraram que, mesmo quando a maré se
encontrava no seu ponto alto, a água destas áreas apresentava um teor muito baixo de sal,
considerando-se, em termos de condições para fauna e flora, água doce. Além disso, e talvez bem
mais surpreendentes, foram as estimativas de caudal obtidas para a Vala Grande na altura de maré
baixa – foi calculada uma taxa diária de 17.000 metros cúbicos de água. Em resultado das muitas
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visitas efectuadas a esta área ao longo do ano, verificou-se pouca variação no fluxo da água das
nascentes, incluindo no fim do Verão e a seguir às chuvas de Inverno. Atendendo ao modo como a
drenagem do paul está concebida actualmente, quase toda essa água tem o mar como destino. Este
recurso é fundamental para a composição do Paul em geral, salientando-se o potencial que esta
quantidade de água tem em termos de gestão dos habitats. Assim, o Paul de Lagos torna-se muito
significativo no que diz respeito à conservação de muitas espécies, inclusivamente a nível nacional.
Tendo em conta este facto, em conjunto com os extensivos inventários recolhidos, parece óbvio que o
destino do Paul de Lagos reside no potencial de vir a representar um refúgio especial para muitas
espécies importantes.
Na parte central do complexo de salinas e tanques de piscicultura existem cinco salinas de
vários tamanhos, três delas mantendo a tão característica forma de solo cruzado. A presença de
vegetação é quase nula no solo, embora os diques que os dividem se encontrem cobertos pela típica
vegetação halófita do sapal, vestígio do seu estado anteriormente à sua construção. No que diz
respeito à drenagem, 4 das salinas têm as comportas quase sempre fechadas, enquanto que na outra
não existe comporta. Esta situação resulta numa variabilidade demasiado errática dos níveis de água,
longe do ideal para as aves aquáticas, sem dúvida o grupo avifaunístico mais significativo de entre os
estudados neste habitat. Embora as aves pudessem ser consideravelmente beneficiadas por uma
gestão adequadamente orientada para este grupo faunístico, estas salinas, mesmo assim, têm
revelado no seu presente estado a capacidade de atrair numerosas espécies. A título de exemplo,
foram aqui registadas 31 espécies pertencentes à família das limícolas.
No lado oeste do aeródromo e noutros locais de dimensão mais reduzida situados a Norte e
a Este existem áreas de sapal. Estas são distintas do sapal mais antigo e menos alterado situado na
parte mais Sul da área de estudo. O sapal que fica entre a Ribeira de Bensafrim e o monte de barrocal
adjacente é provavelmente o mais importante deste habitat na área de estudo. Devido ao facto desta
área ser ligeiramente mais elevada relativamente à maré, este sapal é, consequentemente, mais seco.
Também existem pequenas valas de drenagem e diques de protecção, no entanto, devido à reduzida
intervenção humana, este sapal revela um carácter natural. A vegetação é composta por uma extensa
variedade de plantas halófitas, incluindo diversas espécies de grande valor ecológico, que contribuem
para a sua inclusão nos habitats do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99.
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Na zona Oeste de aeródromo também se localiza um dos mais importantes charcos
temporários da área de estudo. Este corpo de água doce situa-se na base do monte de barrocal
adjacente ao sapal, protegido pelas marés devido à sua altura e a pequenas valas e diques. Este
habitat é considerado prioritário segundo o Decreto-lei referido anteriormente. Outros charcos
importantes na área zona do Paul sujeita à influência da maré situam-se junto às ruínas da Quinta de
São Pedro e no sapal seco a Este e a Norte de aeródromo, respectivamente.
Estes charcos têm um elevadíssimo valor ecológico no Paul, em especial devido à sua flora,
às espécies endémicas de anfíbios, às libélulas e à grande atracção que possui para as aves. Para
uma melhor compreensão desta zona, também é fundamental referir que a influência da maré é muito
reduzida devido à existência de valas de drenagem e ao facto da grande comporta (anteriormente
referida) estar sempre fechada. Apesar de o sapal ser apenas parcial e ocasionalmente inundado pela
maré, esta é extremamente importante para a fauna, especialmente durante o Verão, quando este
habitat é mais seco. No Inverno a sua inundação deve ser evitada devido à existência de espécies
endémicas de anfíbios que toleram apenas teores moderados de salinidade
2.5. Paul sem influência da maré
A maior parte do Paul considerado como habitat de água doce é dominada por áreas
destinadas a pastoreio de diversas intensidades, que se reflectem a nível florístico. A área central da
planície denominada “pastagem intensiva” na carta de habitats é completamente dominada por plantas
pouco atractivas como alimento para os animais. Esta transição progressiva na composição florística é
causada pela selecção específica por parte dos animais. Quando a intensidade de pastoreio é
excessiva verifica-se a degradação do habitat no que diz respeito ao seu valor agro-pecuário. Apesar
desta área ser menos rica para a flora, é atractiva para bastantes espécies de aves durante o Inverno,
quando algumas zonas ficam encharcadas. Regra geral, as pastagens menos intensivas suportam
mais biodiversidade, em especial a área correspondente aos limites Noroeste de planície, onde se
encontram os habitats mais valiosos. Aqui a vegetação denota uma composição pouco vulgar no sul do
país devido à abundância de água permanente. A área é também importante para varias espécies
faunísticas, especialmente para algumas aves e para o raro cágado-de-carapaça-estriada (Emys
orbicularis) que, ao contrário do seu congénere mais comum (Mauremys leprosa), apenas ocorre neste
local em toda a área de estudo. Esta zona é atravessada por numerosas valas de água doce orladas

548

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

com caniços (Phragmites australis), sendo que a maioria se mantém cheia de água durante todo o ano.
Esta situação é bastante rara no Algarve e deve-se à maior nascente da planície, que tem a sua origem
neste local. Aqui, as valas unem-se e formam a Vala Grande, que se dirige para Sul, transportando o já
referido corpo de água doce até ao mar. Entre estes terrenos e a área do complexo de salinas, ao
longo e a Este da Vala Grande, a paisagem é dominada por grandes caniçais. Em certos locais surgem
pequenas nascentes à superfície, contudo, a água que delas provem juntamente com a da chuva
drenam pelas numerosas valas, chegando à zona de caniçais ligada às salinas. Toda esta extensão de
caniços se encontra demasiado seca para ser muito produtivo em termos faunísticos. A Ribeira de
Bensafrim, que atravessa o lado oeste de planície possui um carácter sazonal. Em determinadas
épocas, no Inverno, atinge um caudal considerável e, quase anualmente, transborda. Daqui resultam
cheias, de curta duração, mas que aumentam o número de charcos temporários nos terrenos
adjacentes, prolongando também a sua existência. Normalmente o caudal existente é reduzido e o leito
do rio fica parcialmente exposto. A ribeira atinge então um valor ecológico considerável e, uma vez que
mantém alguma água em forma de charcos no Verão, é aproveitada pela fauna da área, reproduzindose aí algumas espécies. Além da sua interessante flora, o grupo que mais se destaca na Ribeira de
Bensafrim é o das borboletas, uma vez que suporta várias espécies raras e que se encontram em mau
estado de conservação. As libélulas e algumas aves notáveis também dependem desta ribeira. (Simon
wates, 2003)
2. 6. Bosque misto
A área de bosque incluída na área de estudo foi considerada juntamente com o habitat
adjacente de culturas de sequeiro. Como estas zonas se encontram juntas nos limites Nordeste da
área em destaque, e a uma cota bem mais elevada em comparação com os habitats da planície fluvial,
esta interpretação parece natural. Esta área está situada sobre um depósito de areias, rica em quartzo,
em cima da terra-rossa típica do barrocal. Devido à diferença de substrato comparativamente com o
solo rochoso do barrocal, este “monte” possui uma flora totalmente diferente. A sua vegetação é
representativa de uma flora restrita a áreas reduzidas do sudoeste da Península Ibérica. Este facto,
juntamente com as centenas de Sobreiros Quercus suber e as Pinheiros-mansos e bravos Pinus pinea
e Pinus pinaster que ocorrem na área, faz com que esta seja interessante do ponto de vista
paisagístico. (Simon wates, 2003)
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2.7. Barrocal
A planície fluvial que delimita o Paul de Lagos é praticamente circunscrita por pequenos
montes que fazem parte do barrocal Algarvio. Muitos destes montes têm sofrido alterações recentes
por parte do Homem e, aos poucos, vão sendo cada vez mais urbanizados. Na zona em estudo o
barrocal é representado pelas áreas situadas nos limites Noroeste e Sudoeste, juntamente com outra
área que se situa mesmo no centro de planície fluvial, como se fosse uma autêntica ilha. Sem dúvida
que o valor ecológico mais elevado do barrocal reside no seu conjunto florístico extensivo e
extremamente valioso. O monte situado na zona Norte constitui o exemplo mais natural do barrocal
sendo o local onde existem mais espécies protegidas. Só nesta área ocorrem 3 espécies florísticas
incluídas nos Anexos do Decreto-lei n.º 140/99, uma delas prioritárias, e ainda nove espécies de
orquídeas selvagens. Para além disso comporta ainda numerosas espécies de plantas herbáceas e
arbustivas valiosas, incluindo várias consideradas raras. O monte mais baixo que se situa no centro da
planície é sujeito a pastoreio e a sua vegetação é muito diferente do anterior. No entanto, esta parte do
barrocal possui aproximadamente duas centenas de oliveiras (Olea europea) e de alfarrobeiras
(Ceratonia siliqua) de grande porte. Apesar destas terem sido plantadas há muito tempo, hoje em dia
possuem um aspecto de bosque natural, uma vez que não foram plantadas em linha. Este habitat
constitui um dos que figuram no anexo B-I do Decreto-Lei já referido. No que diz respeito à fauna é o
habitat mais limitado das quatro áreas principais estudadas, mas suporta algumas espécies
importantes. O grupo que mais se destaca é o das borboletas, uma vez que, para além da grande
variedade de espécies que comporta, é fundamental para a sobrevivência de algumas espécies muito
raras ao nível Europeu. (Simon wates, 2003)
3 – A AVALIAÇÃO ECONÓMICA DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
3.1. Introdução
A importância da economia ambiental tem crescido nas últimas décadas. Este facto reflecte a
crescente preocupação mundial em relação à perda de Biodiversidade e a ideia de que o Homem tem
uma responsabilidade moral de cuidar da natureza (Tisdell 2002).
Os recursos ambientais, no geral, são exemplos clássicos de bens e serviços não
transaccionais no mercado e que portanto, não têm preços definidos. Nos casos em que há interesse
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na conservação de parcelas destes recursos, as tomadas de decisão normalmente levam em
consideração critérios ambientais, biológicos ou geográficos. No entanto, a utilização complementar de
um critério económico pode aumentar a eficiência da gestão ambiental, reforçando a sua dimensão
humana
Os métodos de valoração monetária dos recursos ambientais, derivados da teoria
microeconómica, são utilizados na análise custo benefício, onde os valores sociais dos bens e serviços
ambientais são tidos em consideração, procurando reflectir não só os valores de mercado, como
também as variações de bem estar das pessoas. Todavia, a mensuração de valores monetários
associados a benefícios ambientais pode ser muito difícil, principalmente quando se trata de recursos
pouco conhecidos, como a Biodiversidade. Além das limitações de conhecimento existente sobre a
associação entre as funções ecológicas e as actividades económicas, existem limitações
metodológicas nos próprios fundamentos económicos. Mesmo assim, apesar dos problemas, o
processo de atribuição de valores económicos aos recursos ambientais tem a vantagem de trazer à
tona questões socio-económicas que o critério ecológico, por si só, não é capaz. Através da
identificação da forma pela qual os custos e benefícios estão a ser distribuídos no seio da sociedade, o
gestor público pode encontrar formas de conciliar alternativas e construir consensos que facilitem a
implementação de políticas públicas.(Serôa da Motta, 1998).
3.2. Definição dos Princípios Fundamentais da Análise Custo Benefício
Nesta secção procuraremos clarificar o que entendemos por Análise Custo Benefício (ACB)
e definir os princípios fundamentais que lhe estão associados. Este exercício implica uma escolha, uma
vez que, como é sublinhado, entre outros, por Sen (2000), sob o chapéu da ACB escondem-se muitas
abordagens que nem sempre são convergentes. Se isto pode, por um lado, demonstrar uma virtuosa
plasticidade por parte desta “disciplina geral” de avaliação, por outro, pode ser fonte de mal-entendidos
e de discussões que pouco contribuem para clarificar as reais potencialidades e limites da disciplina.
Os defensores mais acérrimos da ACB são explícitos em relação à sua ambição universal ao
considerarem que “não existe nenhum problema, público ou individual, em relação ao qual [a ACB] não
se possa aplicar” (Layard e Glaister, 1994). No entanto, e como já deve ter resultado claro,
circunscreveremos o nosso campo de análise aos problemas associados à utilização da ACB como
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instrumento de avaliação das políticas públicas em áreas como o ambiente, saúde e segurança
públicas num sentido amplo (Hahan, 2005). Isto por uma razão que está relacionada com a história da
ACB e com as controvérsias que têm sido por ela espoletadas.
De facto, desde os anos oitenta que as agências governamentais dos EUA, sobretudo na
área da regulação social, têm sido crescentemente incentivadas e muitas vezes obrigadas a realizar
uma avaliação dos custos e benefícios das suas acções (Adler e Posner, 1996; The Economist, 2005).
Isto quer dizer que a ACB não é, como aliás nunca foi, concebida como um exercício
meramente académico, sendo antes o produto da transposição para o campo das políticas públicas de
um conjunto de desenvolvimentos na chamada economia do bem-estar. A ACB constitui assim uma
instância exemplar da ideia de que o discurso económico é parte indissociável da realidade que
pretende explicar uma vez que contribui para a moldar e formatar numa dada direcção (Callon, 1998).
Para além disto, as áreas da chamada regulação social exibem características que as tornam
particularmente sensíveis aos olhos da opinião pública e que revelam a natureza contestada de muitas
opções teóricas que estão por detrás da operacionalização da ACB.
A um nível de abstracção relativamente elevado é possível argumentar, de uma forma
relativamente incontestável, pelo menos dentro da ciência económica, que a ACB surge associada à
defesa de que todas as decisões dos poderes públicos em matéria de regulação social devem ser
submetidas a uma avaliação explícita em termos das suas consequências para a sociedade tomada
como um todo (Sen, 2000). Nesta acepção geral, a ACB aparece, segundo Sunstein (2000), como uma
forma relativamente abrangente de consequencialismo, tão abrangente que pode em última instância
incluir na lista das consequências dimensões tão díspares como aquelas que estão associadas ao
utilitarismo mais estrito, como a felicidade dos agentes envolvidos ou a satisfação dos seus desejos,
até a elementos que muitos associam a uma ética deontológica, como é o caso da violação ocorrida na
estrutura legítima de direitos e obrigações de uma dada sociedade (Sen, 2000).
Existe, no entanto, uma tensão entre a anterior definição de ACB, que é bastante aberta e
inclusiva, e a sua relevância para uma avaliação das políticas públicas que se quer o mais “objectiva”
possível: “a virtude desta formulação é ser incontroversa; o seu defeito é ser irrelevante” (Sunstein,
2000). Para que a ACB se pudesse tornar num instrumento útil, num guia para a acção dos poderes
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públicos, foi necessário realizar uma operacionalização que proporcionasse critérios de escolha
incontroversos. No entanto, à medida que isto foi acontecendo, a polémica e o debate não
desapareceram, antes subiram de tom (Sen, 2000).
Vamos tomar como ponto de partida a definição de ACB tal como está cristalizada nos
manuais de referência da disciplina e na prática de economistas com trabalho aplicado na área (Layard
e Glaister, 1994; Hahan, 2005). Aqui a ACB emerge como um conjunto de métodos para catalogar e
sopesar de forma sistemática os impactos monetários de uma determinada decisão pública. Isto implica
identificar o valor monetário dos seus respectivos benefícios e custos para a sociedade como um todo.
Desta forma procura-se determinar, geralmente ex ante, os benefícios líquidos de uma decisão de
política pública em relação ao status quo. Apesar dos defensores da ACB reconhecerem que pode ser
extraordinariamente difícil procurar medir, nas áreas da regulação social, os impactos das políticas
através da computação dos custos e benefícios monetários associados, sustentam igualmente que o
esforço compensa porque só assim se podem “clarificar os trade-offs inerentes a todas as decisões de
política” (Arrow et al., 1996). Esta noção de trade-off decorre da ideia de escolha racional em contexto
de escassez que está sempre por detrás dos argumentos dos defensores das virtudes da ACB como
instrumento para determinar de forma tendencialmente incontestada os benefícios líquidos das
políticas. A análise custo-benefício representa assim o alargamento da teoria da escolha racional a
vários domínios da acção humana, incluindo os das escolhas políticas: “a influência do modelo é
penetrante, originando a perspectiva de que a análise custo-benefício é o melhor, e talvez mesmo o
único método racional de abordar áreas de potencial conflito social” (Paavola e Bromley, 2002).
Esta concepção é de facto tributária da definição canónica de Economia de Lionel Robbins
(1935) quando este afirma que a “escassez de meios para satisfazer fins de variada importância é uma
condição ubíqua do comportamento humano”. Quer isto dizer que a ACB pode ser vista como um
esforço para replicar na área das políticas públicas, a imagem que a teoria económica convencional de
matriz neoclássica criou do comportamento individual. Esta traduz-se na ideia de uma escolha livre e
racional, realizada por indivíduos isolados e exclusivamente concentrados no seu interesse próprio que
avaliam os diferentes cursos de acção alternativos com base numa computação dos seus custos e
benefícios prospectivos.
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A questão agora é a de saber como encontrar os valores desses custos e benefícios na área
da avaliação de políticas. Ainda segundo Layard e Glaister (2004), isto passa por tomar como critério o
bem-estar de cada indivíduo a partir da sua própria e soberana avaliação e o somatório do bem-estar
do conjunto relevante dos indivíduos como critério único de avaliação das políticas públicas. O bemestar social está assim associado à satisfação irrestrita das preferências individuais, tendo subjacente
duas ligações cruciais: (1) as escolhas privadas mediadas pelos preços que os indivíduos estão
dispostos a pagar em contextos mercantis reais ou simulados são reveladoras da satisfação das
preferências individuais; (2) a satisfação das preferências individuais representa a maximização do
bem-estar individual. Assim, os trade-offs inerentes à escolha em contexto de escassez são
considerados a partir da única fonte institucional reconhecida pelos defensores da ACB como geradora
de decisões racionais e de eficiência: o mercado.
É talvez por isso que embora teoricamente se reconheça que na análise de qualquer
regulação devem entrar elementos quantitativos e qualitativos, na prática a versão mais difundida da
ACB está explicitamente comprometida com o princípio básico da avaliação quantitativa dos custos e
benefícios, única forma, segundo Layard e Glaister (2004), de maximizarmos os benefícios de uma
dada decisão dados os constrangimentos com que vivemos. Isto envolve a possibilidade de redução
não problemática de todos os elementos presentes num dado problema a uma mesma medida
monetária.
Como é sublinhado por Anderson (1993) e Randall (2002), uma das formas pelas quais a
ACB aparece associada à extensão da lógica mercantil para a área das políticas públicas de regulação
social é através da sua aposta na criação artificial de preços. Assim, os métodos realmente existentes
para proceder à ACB nestas áreas podem, segundo Heinzerling e Ackerman (2002), ser genericamente
vistos como esforços para mimetizar os mercados através da estimação pública de preços em áreas
não-mercantis, constituindo, segundo Sen (2000), uma forma poderosa de estabelecer uma “analogia
mercantil”.
Uma das classes de métodos muito usados na ACB é a avaliação contingente que consiste
genericamente em gerar estimativas do valor monetário que as pessoas associam a um determinado
bem público simplesmente através do questionamento directo de quanto é que cada pessoa está
disposta a pagar pela sua preservação e/ou provisão (willingness to pay). Os benefícios são então
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igualados às modificações no bem-estar dos indivíduos afectados, expressas pelo somatório da
disponibilidade a pagar por eles revelada e os custos são geralmente definidos em termos dos custos
monetários dos recursos requeridos para gerar esses benefícios (Kornhauser, 2000).
No entanto, muitos economistas defendem que os modelos hedónicos de preços captam
melhor do que os questionários o valor monetário de muitas dimensões da vida em sociedade que
podem ser alvo de regulação pública e para as quais não existem mercados. Estes consistem em
sofisticadas formas de inferência através das quais comportamentos dos indivíduos em mercados reais
são utilizados para deduzir o valor monetário que eles implicitamente atribuem a bens para os quais
não existe um preço explícito. De acordo com Frank (2000), trata-se de uma “simples aplicação da
teoria da mão invisível”. De facto, partindo do pressuposto de que as escolhas mercantis são
universalmente reveladoras das preferências isoladamente definidas por indivíduos que maximizam o
seu bem-estar, é possível argumentar que os preços de mercado reflectem exaustivamente todas as
dimensões relevantes para esses mesmos indivíduos. Um exemplo dado por Heinzerling e Ackerman
(2002) permite ilustrar o que anteriormente foi escrito.
Assim, para determinar o valor monetário que os indivíduos atribuem ao risco para a sua vida
bastaria observar o salário adicional que eles recebem quando trabalham numa actividade com
maiores riscos para a vida por comparação com o salário pago em actividades profissionais idênticas,
mas com níveis inferiores de risco. Obviamente que a validade deste tipo de exercício está dependente
de determinados pressupostos sobre a estrutura dos mercados e a informação que por eles é gerada
(neste caso do mercado de trabalho), o tipo de motivações individuais e a forma como essas
motivações são geradas.
3.3. Análise Custo-Benefício - ACB
A Análise Custo-benefício é uma técnica firmemente apoiada na economia do bem estar
neoclássica e, particularmente, no critério de eficiência de Pareto. Com ela, se objectiva seleccionar
projectos e políticas eficientes do ponto de vista económico, ou seja, que apresentem impactos
significantes sobre o bem estar social, tendo, portanto, forte base utilitária (Mueller 2001). Logo, a ACB
é um importante instrumento do processo decisório de instituições públicas que, segundo Afonso
(2001), procura avaliar empiricamente o incremento do bem-estar social a partir de um projecto. Esta
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técnica de análise de projectos quantifica monetariamente os custos e os benefícios de uma acção
que, descontados no tempo, terão os seus valores presentes comparados. O resultado obtido servirá
de parâmetro objectivo para a escolha de determinado projecto ou para sua avaliação (Pereira, 1999).
Dessa forma, há a possibilidade de identificar as estratégias cujos benefícios excedam os custos e,
consequentemente, optimizem o bem-estar social. Hanley e Spash (1993) identificam oito passos para
a realização de uma ACB:
1) Definição do projecto: pretende-se fundamentalmente definir o que será avaliado e
determinar os agentes envolvidos;
2) Identificação dos impactos do projecto: determinam-se quais os impactos que
resultarão da implantação do projecto;
3) Definição dos impactos economicamente relevantes: definem-se os impactos
ambientais que afectam o bem estar dos agentes envolvidos e os que mudam o nível ou qualidade dos
produtos;
4) Quantificação física dos impactos relevantes: envolve a determinação física dos fluxos
de custos e benefícios do projecto e a identificação de quando eles ocorrerão;
5) Valoração dos efeitos relevantes: a atribuição de valor monetário a bens que não são
transaccionados nos mercados e, consequentemente, para os quais não existem preços;
6) Desconto dos fluxos de benefícios e custos: trata-se do cálculo do valor presente dos
fluxos de custos e benefícios relevantes, expressos em unidades monetárias, aplicando-se uma taxa
de desconto para que se possa tomar a decisão;
7) Aplicação do teste do valor presente líquido: consiste em subtrair os benefícios dos
custos, ambos descontados, expressos em unidades monetárias;
8) Análise de sensibilidade: avaliação da sensibilidade do valor presente líquido através da
mudança de certos parâmetros (taxa de desconto, impactos físicos, valores atribuídos, etc.).
Ao tomar conhecimento destes passos, principalmente o quinto, torna-se evidente que a
ACB necessita de ferramentas que procurem estimar valores para os activos ambientais e para os bens
e serviços por eles gerados (Faria e Nogueira, 1998). Neste contexto, inserem-se os métodos de
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valoração económica do meio ambiente que, segundo Nogueira, Medeiros e Arruda (2000), são
técnicas específicas para quantificar (em termos monetários) os impactos económicos e sociais de
projectos cujos resultados numéricos vão permitir uma avaliação mais abrangente.
3.4. Análise Custo Benefício aplicada em termos ambientais
Segundo Perna (1994), a avaliação económica de bem e serviços ambientais, admite duas
vias de abordagem, a dos benefícios, que pressupõe um conjunto de procedimentos conducentes à
existência, uso e/ou melhoramento de recursos ambientais e a da quantificação monetária das perdas
individuais e colectivas resultantes da degradação ambiental.
A politica ambiental tem objectivos adicionais, como o emprego e o desenvolvimento
tecnológico, mas fundamentalmente deve apoiar-se na revelação e/ou expressão das preferências dos
indivíduos da sociedade pelos bens e serviços ambientais. Actuando como indicador das preferências
dos indivíduos, a avaliação de benefícios desempenha um importante papel na política de regulação,
através da sua integração na análise custo-benefício. (Rocha, 2002).
3.5. Métodos de Valoração Económica Ambiental
Os métodos de valoração do meio ambiente têm como objectivo fundamental estimar os
valores económicos para os recursos ambientais, através da simulação de um mercado hipotético para
estes bens que não possuem um preço definido. Não se trata da transformação de um bem ambiental
num produto de mercado, mas sim da mensuração das preferências dos indivíduos sobre alterações no
ambiente (Maia, 2002).
É, portanto, na procura de evidências dessas preferências que os economistas iniciam o
processo de mensuração do Valor Económico Total (VET) distinguindo entre valor de uso.
No âmbito da avaliação de projectos, os impactos ambientais necessitam ser expressos
monetariamente para que possam ser comparados com os outros custos e benefícios privados. Por
conseguinte, admite-se que factos ou acções positivas que contribuam para o aumento do bem-estar
económico de uma sociedade podem ser representados pelo valor monetário equivalente a bens e
serviços que a sociedade se disporia “a abrir mão” à procura de uma melhoria. De maneira análoga, os
efeitos desfavoráveis ao bem-estar económico podem ser medidos pelo equivalente monetário de bens
e serviços necessários para compensar a sociedade pelo dano causado, (Pereira ,1999).

557

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

O facto de grande parte dos recursos ambientais serem de natureza pública, de livre acesso
às pessoas e sem preço definido no mercado, faz com que muitas vezes sejam condenados a um uso
abusivo, inconsciente e descontrolado. Isto permite que os agentes não “internalizem” como suas
obrigações os custos sociais ambientais, possibilitando o surgimento de externalidades negativas para
a população (Maia, 2002), e valor de não-uso do bem ou serviço ambiental (Motta, 1998).
O valor de uso é subdividido em valor de uso propriamente dito, valor de opção e valor de
quase-opção. O valor de opção refere-se ao valor da disponibilidade do recurso ambiental para uso
futuro e o valor de quase-opção representa o valor de reter as opções de uso futuro do recurso, dado
uma hipótese de crescente conhecimento científico, técnico, económico ou social sobre as
possibilidades futuras do recurso natural sob investigação (Nogueira, 1999).
Apesar de existirem diversas classificações diferentes desta, os seguintes componentes do
Valor Económico Total (VET) de um bem ou serviço ambiental podem ser especificados:
VET = valor de uso + valor de opção + valor de quase-opção + valor de existência.
Desta maneira, fica evidente que a valoração económica do meio ambiente passa pelo
cálculo do VET para o bem ou serviço avaliado. Contudo, o VET do meio ambiente não pode ser
totalmente revelado através de relações de mercado, devido aos vários componentes não serem
comercializados e os preços dos bens económicos não reflectirem o valor real da totalidade dos
recursos utilizados na sua produção (Nogueira,
Medeiros e Arruda, 2000).
Sempre que possível, o procedimento usual na valoração de custos e benefícios ambientais
decorrentes do processo económico é empregar preços de mercado. Mas, geralmente, benefícios ou
danos ambientais têm a natureza de bem (ou “mal”) público e não existem preços associados a esses
(Mueller, 2001). Por esta razão, vêm sendo desenvolvidas técnicas para a estimação do valor destes
danos ou benefícios, que constituem ferramentas muito úteis para o processo de tomada de decisão e
necessárias para várias análises, como a de custo-benefício (Maia, 2002).
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Tabela III – Métodos de Avaliação Económica
Métodos de Avaliação Económica
Valor dos efeitos
Alteração

Métodos Objectivos

produtividade

Produtividade

Custo da doença

Saúde

Capital humano

Saúde (Mortalidade)

Custo de
Reparação

Activos de capital e de recursos naturais

Meios
Ser possível aceder à avaliação técnica e
assumir comportamento dos agentes
Ser possível aceder à avaliação técnica e
assumir comportamento dos agentes
Ser possível aceder à avaliação técnica e
assumir comportamento dos agentes
Ser possível aceder à avaliação técnica e
assumir comportamento dos agentes

Métodos Subjectivos

Saúde
Medidas

Produtividade

Mitigadoras

Activos de capital

Analisar comportamentos revelados

Activos de recursos
Abordagens
Hedónicas
Custo de Viagem
Avaliação
Contingente

Qualidade ambiental
Produtividade

Analisar comportamentos revelados

Saúde
Activos de recursos naturais

Analisar comportamentos revelados

Activos de capital e de recursos naturais

Analisar comportamentos revelados

3.6. Método de Avaliação Contingente
Segundo Perna (1994), este método baseia-se na avaliação de bens que não estão no
mercado, através da estimativa da vontade de pagar declarada pelos entrevistados extrapolada para
toda a população. Não são analisadas preferências reveladas, mas sim preferências declaradas.
Este método recorre a técnicas de inquérito para construir um mercado hipotético – o
questionado, o questionário e a resposta – a partir do qual deduz as preferências dos indivíduos sobre
determinados bens e serviços ambientais. Consiste numa alternativa directa de mensuração do
excedente económico associado ao benefício de um bem ambiental, cujo valor será tanto possível
próximo daquele que resultaria pela acção do mercado real. Esta abordagem tem como objectivo obter
resposta sobre duas questões distintas; uma sobre o montante que estão dispostos a pagar para
preservar e/ou melhorar a qualidade ambiental desse local; outras sobre quanto estão dispostos a
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receber em forma de compensação por tolerarem um determinado custo de deteorização. A
disponibilidade para pagar é geralmente eleita quando consideramos a valorização de um potencial
benefício ambiental, sendo a disponibilidade para aceitar mais apropriada, quando a questão reside na
aceitabilidade por alguém de um determinado custo.
Tanto a disponibilidade para pagar, como a disponibilidade para aceitar são medidas
directamente através deste método. Embora possamos esperar valores muito próximos, por vezes tal
não acontece. Em estudos anteriores realizados nesta área, foram encontrados valores bastantes
disparos entre a disponibilidade para pagar e a disponibilidade para aceitar (Coursey et al, 1983;
Knetsch e Sinden, 1983).
Um ou vários cenários serão apresentados ao indivíduo via inquérito ou verbalmente, estes
devem transmitir cinco tipos de informação distinta (Perna, 1994).
Primeiro, tem de estabelecer um nível de referência. Este nível pode ser definido de duas
formas: uma recorrendo a uma situação de direito de propriedade em que os indivíduos expressem o
que estão actualmente a pagar pelo bem, e o que estariam dispostos a pagar em função de variações
relativamente à situação actual; ou utilizando o nível corrente de rendimento disponível, informando os
indivíduos que a sua disponibilidade para pagar expressa pelo bem os obrigará ao pagamento de taxas
fixas de longo-prazo.
Segundo tipo de informação exige que a natureza do bem em questão deve ser explícita.
Terceiro, no caso onde uma variação no bem em estudo afecte significativamente os preços
dos outros bens, o impacto sobre estes preços deve ser fornecido aos indivíduos.
Geralmente os estudos de métodos de avaliação contingente assumem que este efeito de
equilíbrio geral é negligenciável (Mitchell e Carson, 1990).
O quarto tipo de informação, salienta que, caso as condições de disponibilidade do bem e
respectivos pagamentos não sejam óbvias, então devemos informar claramente o indivíduo sobre
quando, durante quanto tempo e por que preço o bem vai ser disponibilizado. Devem também informar
sobre quem terá acesso ao bem e se os outros agentes contribuem para a sua disponibilidade.
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Quinto e último, o cenário hipotético construído deve assegurar que os indivíduos expressem
o excedente do consumidor, e não qualquer outro tipo de valor, como por exemplo a noção de preço
justo.
Recorde-se que o método de avaliação contingente consiste na determinação do excedente
do consumidor para um determinado bem ou serviço, isto é, o montante máximo que o bem é
valorizado pelo indivíduo antes de este o preterir.
II- PARTE PRÁTICA
4 – METODOLOGIA
4.1.Método dos Preços Hedónicos
Segundo o dicionário, hedónico refere-se à tendência para agir de maneira a evitar o que é
desagradável e a atingir o que é agradável. Na economia do ambiente, os métodos hedónicos
procuram avaliar a influência da qualidade do ambiente ou do risco nos preços ou salários. Para isso é
necessário separar as diversas componentes que contribuem para um determinado preço final, de
modo a limitar a análise às que são significativas. No urbanismo este método é muito intuitivo. Casas
com vista para o mar e próximas dele são mais caras do que casas do mesmo tamanho e qualidade
situadas numa zona banal. Por outro lado, ma casa situada junto à Petrogal tenderá a ser
desvalorizada. Estimando-se em concreto esses valores, pode-se inferir o valor que a sociedade está
disposta a pagar pela qualidade cénica ou pela redução da poluição.
Nos métodos hedónicos assume-se que, na ausência de um mercado directo para a
qualidade ambiental, o seu valor pode ser determinado a partir da análise dos mercados de bens
relacionados. Assim, estes métodos apenas podem incidir na avaliação de serviços/funções ambientais
que afectam directamente os preços de mercado de bens relacionados. Por outro lado, esta
abordagem apenas permite avaliar valores de uso (em oposição aos de não-uso). Entre os métodos
hedónicos encontram-se o Método do Valor da Propriedade e o Método do Diferencial de Salários.
(Santos,R et all., 2001).
Na economia do ambiente, os métodos hedónicos, visa estimar a procura individual pelas
características ambientais dos bens que têm a natureza de bens públicos. Tenta identificar em que
medida as características distintas de um bem contribuem para o seu preço de mercado.
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O valor da paisagem, por este método, é determinado a partir do mercado imobiliário. As
habitações e os terrenos são comparados e vendidos e as características e a qualidade das paisagens
são, entre outros, parâmetros que intervém na decisão de compra ou de venda. Duas casas em sítios
de qualidade visual diferentes têm preços diferentes que resultam da diferença de beleza das
respectivas paisagens. Deste modo, a beleza do sítio de localização valoriza uma das casas em
relação às outras.
O preço de uma casa depende das características da sua construção, tais como, o número
de divisões, a arquitectura e a qualidade da construção, mas também é influenciado pelas
características da localização, tais como a qualidade das vistas, acessibilidades, distancia aos
transportes, serviços disponíveis da área, qualidade do ambiente, etc..
Ao analisar o mercado imobiliário de uma zona pode calcular-se, pela análise de regressão,
a função que relaciona o preço da venda de uma dada casa com as suas características mais
relevantes. Uma parte do preço da casa é constituída pelo valor dos atributos cujo preço não é
observável no mercado mas que incorpora o seu preço final.
O Método dos Preços Hedónicos, comporta três etapas: a primeira, consiste em medir a
variável explicativa que corresponde ao preço do bem imobiliário, a segunda consiste em medir as
variáveis explicativas de que faz parte a qualidade da paisagem e, pela terceira, determina-se a função
da procura.
Estabelecendo a correspondência entre o método da determinação das preferências
individuais e o método da determinação do preço dos bens imobiliários encontra-se um indicador do
preço da paisagem.
Para aplicação deste método é necessário obter-se informação estatística que exige, de
forma a fundamentar rigorosamente a separação das influências ambientais das não ambientais sobre
os preços das habitações. O segundo consiste no pressuposto que todos os indivíduos possuem igual
oportunidade de seleccionar a combinação de características de acordo com os seus desejos.
4.2. Teoria do Método dos Preços Hedónicos
O preço de um produto diferenciado P é explicado pelo vector da característica
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ZÆ P=P(Z)
(Fonte: Hedonic mothods,Palmquist, 1991)
Esta função hedónica representa o equilíbrio de mercado na tabela de preços. Esta função
não é linear no caso do mercado da habitação e na maioria dos outros mercados de produtos
diferenciados, onde têm sido aplicados os métodos hedónicos.
A equação hedónica resulta da intervenção do mercado entre os consumidores e os
indivíduos que fornecem os bens (vendedores). Os consumidores derivam da utilidade das
características dos produtos diferenciados e de outros bens. Por esta razão eles são voluntários para
disponibilizarem diferentes montantes na aquisição de produtos que contenham características
diferenciadas. O montante que disponibilizarão será dependente do seu rendimento e do nível de
utilidade do produto em questão.
Os indivíduos num mercado competitivo de produtos diferenciados não podem influenciar o
preço hedónico tabelado pelas suas acções individuais.
Assim a equação do preço hedónico e as equações de comportamento dos consumidores
são componentes relevantes do modelo. (Palmquist, 1991).
4.3. Metodologia
Com a finalidade de se aplicar o Método dos Preços Hedónicos, tendo como principal
objectivo o estudo do efeito dos factores ambientais no valor de habitações na zona envolvente ao Paul
de Lagos, foi elaborada uma carta topográfica com o limite do Paul, e uma outra carta com as possíveis
alterações/melhoramentos da área em questão.
Foi criado um inquérito Tipo, em que se estabelecia previamente que as áreas dos
apartamentos eram as seguintes: T1= 65 m2; T2= 100 m2; T3=130 m2 e T4=140 m2.
Foram inquiridos 10 promotores imobiliários, escolhidos aleatoriamente e que conhecem a
área de estudo, aos quais foi solicitado que procedessem à avaliação de 4 tipo de imóveis nas
diferentes modalidades criadas pelo cruzamento dos factores em análise.
4.3.1. Factores observação:
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• Situação do Paul de Lagos (dois níveis: "situação planta 1" e "situação planta 2")
• Locais (5 locais)
• Vista sobre o Paul (dois níveis: com e sem vista)
• Tipo de habitação (quatro níveis: T1 a T4)
4.3.2. Análise estatística
Os dados foram submetidos a Análise de Variância da Média do valor (expresso em euros)
obtida para as habitações.
O inquérito aos agentes imobiliários foi organizado por tipo de situação do Paul de Lagos.
Para cada situação (duas possibilidades: “paul 1” e “paul 2”), foram observados os valores em cinco
locais diferentes.
Para cada situação do paul e para cada local foi obtido o valor para habitações de 4 tipos (T1
a T4), com ou sem vista sobre o paul.
O modelo de análise é então do tipo hierarquizado, com o facto “local” subordinado ao factor
“situação do paul”. Para cada local a variabilidade depende dor tipo de apartamento e da vista. Há
ainda a considerar a possibilidade interacção entre tipo de habitação e vista, porque os compradores
podem fazer um “trade-off”, dentro de cada local e situação do paul, entre estes dois atributos das
casas.
Esquematicamente o modelo é (o traço vertical quer dizer "dentro de"):
Situação do Paul / Local / (vista + tipo + vista x tipo)
Ou, em termos de linguagem formal:
Média de preço = situação do paul + local + (vista + tipo + vista x tipo) + erro residual
Ou

Neste modelo, os respondentes (i.e., promotores imobiliários) são
considerados como"repetições". De notar que a variabilidade associada às diferenças entre promotores
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são consideradas como "residuais", ou, dito doutro modo, parte da realidade. Quer dizer que se os
resultados forem significativos, sem se retirar esta fonte de variação, então as diferenças são ainda
mais robustas (a situação é a mesma de inquéritos a indivíduos onde as motivações pessoais ou
psicológicas não são controladas: a variabilidade faz parte da realidade).
Deve ser notado ainda que parece que não faz sentido considerar o efeito das interacções
entre "tipo de habitação", "locais" diferentes e "situações do Paul". O mesmo acontece com os locais,
relativamente a "vista" e "tipo de apartamento".
Os resultados foram analisados com recurso ao programa informático de cálculo estatístico
SPSS, versão 12, para o sistema operativo Microsoft Windows.
4.3.3. Resultados:
Os resultados obtidos para a análise de variância são os seguintes:
Tabela 1.Resultados da análise de variância, para o modelo paul + local + vistam + tipo + (vista x tipo).
Origem
Modelo

Soma dos

Graus de

Média dos

quadrados

liberdade

quadrados

F

Significância (P)

1.56E+13 (a)

13

1.2E+12

2283.147

.000

Paul

1.55E+10

1

1.55E+10

29.480

.000

Local

2.14E+11

4

5.35E+10

101.554

.000

Vista

5.15E+09

1

5.15E+09

9.785

.002

Tipo

6.34E+11

3

2.11E+11

401.617

.000

Vista x Tipo

1.06E+08

3

35487500

.067

.977

Erro

4.14E+11

787

5.26E+08

Total

1.60E+13

800

a – Modelo: R2 = 0.974 (R2 ajustado = 0.974)

A variável dependente é o valor das habitações, expressa em euros. Verifica-se que as
diferenças são altamente significativas (P<0.001) para as diferenças entre as médias de valor devidas
à situação do paul, ao local e ao tipo. As diferenças entre a habitação com o sem vista sobre o paul
mostram diferenças muito significativas (P<0.01).
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A interacção entre tipo de apartamento e vista sobre o paul não se mostra significativa, o que
quer dizer nos resultados obtidos não há efeito conjugado do tipo de apartamento e da vista sobre o
preço.
A homogeneidade da variância entre todas as combinações dos níveis dos factores foi
verificada através do teste de Levene, de igualdade da variabilidade dos erros. A hipótese em teste é
de igualdade de variância entre os grupos. Como o resultado é não significativo (P=0.165), esta
hipótese não pode ser rejeitada, o que quer dizer a variabilidade devida às diferenças entre promotores
imobiliários e aos diversos factores é homogénea e, portanto, os resultados da análise de variância são
válidos do ponto de vista desta assumpção estatística de base.
Resultados do teste de Levene de homogeneidade da variância do erro entre os grupos (Design:
Paul + Local + Vista + Tipo + Vista * Tipo)
F
1.165

df1

df2
79

Sig.
720

0.165

Variável dependente: valor

As figuras seguintes apresentam as “médias marginais estimadas” para cada tipo de
habitação por local (gráficos superiores) e com os sem vista (parte inferior), para cada uma das
situações do paul. Em anexo encontram-se as médias e os desvios-padrão para cada combinação dos
níveis dos factores.
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at Paul = 1

at Paul = 2
Local

200000

Local

220000

1

1

3

175000

Estimated Marginal Means

Estimated Marginal Means

2
4
5
150000

125000

100000

75000

2

200000

3
4

180000

5

160000

140000

120000

100000

80000

1

2

3

4

1

2

A

Tipo

at Paul = 1

4

B

at Paul = 2
Vista

Vista

180000

1

1

2

2

Estimated Marginal Means

180000

Estimated Marginal Means

3

Tipo

160000

140000

120000

100000

80000

160000

140000

120000

100000

80000

1

2

3

Tipo

4

1

C

2

3

4

D

Tipo

Para os factores “paul” e “vista”, que apenas têm dois níveis, as diferenças significativas
encontradas nos resultados permitem afirmar que as médias de valor obtidas são significativamente
diferentes. No caso dos factores “local” e “tipo de habitação” é necessário realizar testes de
comparação de médias a posteriori, para verificar quais as diferenças que são estatisticamente
provadas.
As tabelas seguintes apresentam as médias por nível de factor, considerados individualmente:
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1

2

Situação do paul

131,406

140,215

Desvio-padrão

39,646

40,065

A análise de variância (Tabela 1) mostra, directamente, que as diferenças das médias de
valor das habitações obtidos para os factores “situação do paul” e “vista” são estatisticamente
significativos, uma vez que a comparação se faz entre apenas dois níveis, em cada um dos factores.

1

2

Vista

138,348

133,273

Desvio-padrão

40,512

39,519

As diferenças significativas obtidas para os factores “local” e “tipo de habitação” exigem a
comparação à posteriori das médias, uma vez que os níveis em comparação são mais do que dois. Na
tabela abaixo, são reproduzidos os valores da probabilidade associadas à comparação das médias dos
níveis através do teste de Tukey (mais potente neste tipo de modelos complexos). A tabela completa
de valores de teste é reproduzida em anexo, a tabela abaixo apresenta apenas a comparação entre
níveis sucessivos. Verifica-se que o local 1 difere dos outros 4, enquanto estes não apresentam
diferenças significativas entre si.

Local
Desvio-padrão

1

2

3

4

5

168,031

131,878

128,217

127,816

123,111

49,153

32,356

31,683

32,551

34,627

P

<0.001

0.610

1.00

0.355

Significância

***

n.s.

n.s.

n.s.

*** - Altamente significativo
n.s. – Não significativo

Entre tipo de habitação as diferenças são sempre significativas.
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1

2

3

4

Tipo de habitação

95,163

126,653

150,845

170.583

Desvio-padrão

18,971

20,239

31,791

38,478

P

<0.001

<0.001

<0.001

Significância

***

***

***

5. Conclusão:
A análise de variância mostra diferenças significativas entre o valor atribuído às habitações:
•

Entre as duas situações do paul.

Entre cada uma das situações do paul, verificam-se diferenças significativas:
•

Entre os locais; neste caso, o local 1 (Cerro das Mós) difere significativamente dos outros quatro locais,
os quais por sua vez não se distinguem entre si de modo estatisticamente significativo.

•

Entre habitações com e sem vista para o paul.

•

Entre tipo de habitação. Encontram-se diferenças com significado entre os quatro tipos considerados
(T1 a T4)

•

Não se encontra efeito conjugado com significado entre o tipo de habitação e a vista sobre o paul.
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RESUMO
O desenvolvimento sustentável enfatiza a impossibilidade de um crescimento contínuo num planeta finito e a
necessidade de gerir e conservar os recursos naturais de modo a que as gerações futuras disponham do máximo de
opções para maximizar o seu bem-estar e qualidade de vida. Assim, qualquer cidade sustentável deve incorporar a
dimensão do ambiente no desenvolvimento denso e complexo da urbe, procurando alcançar maior justiça social e
sustentabilidade económica e ambiental. Entre as componentes indispensáveis à qualidade de vida urbana encontram-se as
hortas urbanas pois representam espaços verdes e espaços de agricultura urbana de enorme riqueza biológica e com usos
múltiplos.
O objectivo desta comunicação é demonstrar que a avaliação ambiental das hortas urbanas representa um
modelo adequado para identificar problemas de contaminação e poluição urbana, os quais põem em risco a qualidade
ambiental urbana. Esta conclusão é suportada pelos resultados analíticos de amostras de alfaces e solos de algumas hortas
urbanas e não urbanas da cidade de Braga, os quais denunciam um grave problema de contaminação e poluição urbana
pelos metais pesados Cádmio, Chumbo e Zinco. Nesse contexto, apresentam-se propostas para recuperar a qualidade
ambiental e assim contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade de Braga.
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável; Espaços Verdes Urbanos; Hortas Urbanas; Braga.
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1 OBJECTIVO
O objectivo desta comunicação é demonstrar que a avaliação ambiental das hortas urbanas,
considerando a sua importância decorrente dos seus usos múltiplos, representa um modelo adequado
para identificar problemas de contaminação e poluição urbana, os quais devem ser considerados no
desenvolvimento sustentável de qualquer cidade. Constitui assim uma forma de monitorizar a qualidade
ambiental [pois, conforme propõe Pinto (2007), qualidade ambiental significa satisfazer as diferentes
necessidades do Homem e garantir o equilíbrio do ecossistema] das hortas urbanas e, portanto, da
qualidade ambiental urbana. Neste sentido, é fundamental assumir as hortas urbanas como um
importante indicador ambiental [por exemplo, no âmbito do Modelo Pressão-Estado-Resposta (PER)
enquanto indicador de Estado, pois as hortas urbanas podem traduzir o estado em que se encontram
os produtos agrícolas e os solos decorrente das pressões exercidas pelas actividades humanas,
podendo revelar a existência de contaminação e poluição e, neste contexto, devem os administradores
e habitantes das cidades apresentar respostas a esse problema de contaminação e poluição (OCDE,
1993, in DGA, 2000)] a considerar na avaliação da qualidade ambiental urbana, podendo mesmo
constituir, por um lado, um importante complemento aos modelos existentes de avaliação da qualidade
do ar e do ruído e, por outro, um incentivo para desencadear o despertar da consciência ambiental
para mudar hábitos, comportamentos e vontades enraizados que possam pôr em risco essa qualidade.
Assim, pela sua importância, os resultados da avaliação ambiental das hortas urbanas devem ser
considerados, na perspectiva do desenvolvimento sustentável da cidade, em diversas aplicações,
desde o suporte de decisões dos decisores e gestores da administração local à informação e educação
da população em geral, passando naturalmente por o aprofundar da investigação científica.
2 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento sustentável é compreendido como uma forma de mudança social que acrescenta
aos tradicionais objectivos de desenvolvimento o objectivo da obtenção da sustentabilidade ecológica
(Lelé, 1991, in Amado, 2005). Em geral, o desenvolvimento sustentável procura uma melhor qualidade
de vida para todos, hoje e amanhã. É uma visão progressista que associa três aspectos chave para a
sua concretização (Buckingham-Hatfield & Percy, 1999): a justiça social, o desenvolvimento económico
e a protecção do ambiente.
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A cidade sustentável é um conceito que incorpora a dimensão do ambiente no desenvolvimento denso
e complexo da urbe e o carácter participativo e solidário, e que faz da diversidade e da mescla a chave
da sua existência e o seu principal sinal de identidade (Burdalo, 1995). Assim, o objectivo único do
desenvolvimento urbano sustentável é criar uma cidade sustentável. Esta deve procurar adoptar um
modo de vida baseado no capital da natureza e alcançar maior justiça social e sustentabilidade
económica e ambiental. A justiça social terá que assentar necessariamente na sustentabilidade
económica e na equidade, que por sua vez requerem sustentabilidade ambiental. Além disso, a
sustentabilidade ambiental garante a preservação da biodiversidade, da saúde humana e da qualidade
do ar, da água e do solo, a níveis suficientes para manter a vida humana e o bem estar das
sociedades, bem como a vida animal e vegetal para sempre (Carta das Cidades Europeias para a
Sustentabilidade, 1994).
Na caminhada para alcançar a cidade sustentável deve-se começar por preservar os espaços verdes
urbanos e, sempre que necessário, aumentar mesmo esses espaços pois, embora nem sempre
tenham sido alvo da atenção merecida, representam uma componente indispensável à qualidade de
vida urbana e cujo conceito e necessidade tem vindo a evoluir e crescer com o aumento das cidades
ao longo dos tempos, sobretudo com o crescimento dos espaços urbanizados.
2.1 Espaços Verdes Urbanos
Os espaços verdes urbanos constituem espaços exteriores, enquadrados na estrutura verde urbana,
que se prestam a uma utilização menos condicionada, a comportamentos espontâneos e a uma estada
descontraída por parte da população utente (DGOTDU, 2000). Representam espaços com várias
funções no meio urbano, quer naturais pela sua criação, quer sociais pela sua vocação.
Entre as suas funções naturais destacam-se:
i) a estabilidade e estruturação biofísica do território, acautelando especialmente um eficaz
escoamento das águas pluviais;
ii) o conforto ambiental, desempenhando a vegetação um papel importante na protecção dos
ventos, na regulação da temperatura e da humidade e no combate à poluição, pela sua acção
filtrante e descontaminante da atmosfera;
iii) o enriquecimento estético e diversificação da paisagem urbana, em movimento, forma, cor,
sombra, valor psicológico de presença de elementos naturais.
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Entre as suas funções sociais destacam-se:
i) as culturais, pois representam um incentivo à apreensão e vivência dos objectos e dos conjuntos
em que se organizam, sendo assim fundamentais para o equilíbrio e organização da cidade;
ii) as de integração dos aglomerados urbanos na paisagem que os envolve, pois procuram ligar
espaços diferenciados, atenuar as disparidades, amenizar os ambientes, através do contraste
entre a suavidade, naturalidade e qualidade do material vivo inerente à vegetação e a natureza
inerte e rígida da superfície construída;
iii) as didácticas, pois permitem sobretudo aos habitantes que nasceram num aglomerado urbano
ou que muito cedo foram para ali viver, mas também para a população urbana em geral, a
observação e contemplação da vegetação e permitem a percepção de aspectos tais como: a
sequência do ritmo das estações e de outros ciclos biológicos, o conhecimento da fauna e da flora
espontâneas como também das cultivadas, e dá início ao conhecimento dos fenómenos e
equilíbrios físicos e biológicos;
iv) as de suporte da rede de percursos pedonais, constituindo outra importante função da
vegetação, sobretudo nos percursos de maior amplitude (entre a habitação e o equipamento de
utilização diária, comercial, escolar, de ar livre, transportes públicos e actividades) e entre os
diversos equipamentos a um escalão mais elevado de utilização colectiva, devendo haver uma
separação entre os percursos, sobretudo se a circulação de peões coincidir com a circulação
automóvel, de forma a manter a segurança e a protecção contra o ruído e poluição.
Neste contexto, actuam favoravelmente no meio físico dos aglomerados e sobre a saúde física e
mental dos seus habitantes, proporcionando bem-estar, pelo que constituem um equipamento social,
tanto mais indispensável quanto mais urbanizadas forem as áreas onde se inserem. Esta necessidade
surge da pressão social e cultural que impõem uma cada vez mais elevada qualidade ambiental,
fazendo com que os espaços verdes sejam indispensáveis no espaço urbano e representem mesmo
um movimento cultural de fusão das entidades cidade e campo (Fadigas, 1993).
2.2 Hortas Urbanas: Espaços Para o Desenvolvimento Sustentável
Consoante o tipo de espaço verde urbano varia naturalmente a riqueza biológica. Entre os espaços que
apresentam maiores valores de riqueza biológica encontram-se as hortas urbanas, pois as suas
características de humidade e de maior profundidade do solo, acrescidas das frequentes mobilizações
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e incorporação de matéria orgânica, aumentam o nível de vida microbiana no solo e contribuem de
forma significativa para a manutenção das cadeias tróficas (Magalhães, 2001).
As hortas urbanas para além de constituírem espaços verdes com elevada riqueza biológica e com
várias funções benéficas para a cidade, representam também uma forma de praticar agricultura urbana
[enquanto actividade de produção animal e vegetal exercida em meio urbano, visto como espaço
abrangente que inclui áreas intersticiais não-construídas e superfícies periurbanas (Madaleno, 2000)].
A horta constitui uma parcela de terreno cercada, de pequena extensão, onde se cultivam legumes,
hortaliças, plantas ornamentais e árvores frutíferas, sujeitas a uma técnica intensiva de produção. Em
geral, as hortas urbanas têm a sua dimensão condicionada pela disponibilidade de terrenos, os quais
são, por norma, pequenos. Por exemplo, uma mini-horta intensiva pode apresentar uma área mínima
de 2,25 m² e uma horta familiar pode apresentar uma superfície máxima de 2000 m². O lote
convencional funcional apresenta, geralmente, uma dimensão entre 200 m² e 300 m² (Magalhães,
1991; Arter, 2004; Newcom, 2004).
As hortas urbanas traduzem uma forma espontânea de utilizar os espaços enclaves/intersticiais das
cidades, os quais representam paisagens residuais que são uma herança do passado que resistem a
desaparecer, na lógica das forças de mercado, e que permitem:
i) o auto-abastecimento;
ii) a redução dos consumos energéticos;
iii) o incremento da actividade económica ao gerar postos de trabalho;
iv) a disponibilidade de produtos frescos e, se se tratar de agricultura biológica, de produtos sãos;
v) o acesso directo a uma diversidade de alimentos ricos nutritivamente;
vi) a provisão alimentar por longos períodos de tempo;
vii) a reciclagem de resíduos orgânicos (através, por exemplo, da compostagem);
viii) a integração social;
ix) o fortalecimento da rede social pois permitem fácil acesso a produtos para oferecer e trocar
com os amigos, os vizinhos e a família (Winklerprins, 2002);
x) o recreio e o lazer, servindo para os momentos de descontracção e como terapia anti-stress;
xi) a manutenção da herança cultural;
xii) a manutenção da agrobiodiversidade (Winklerprins, 2002) e a conservação da diversidade
genética das variedades e raças (Peña, 2006).
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Assim, além de constituírem um importante descongestionante ambiental, um complemento da renda
familiar e uma relevante fonte de proteínas e vitaminas representam, sobretudo, um processo de
aproveitamento mais adequado de recursos disponíveis nos espaços intersticiais dos ecossistemas
urbanos, prosseguindo os desígnios da Conferência do Rio (1992), nomeadamente da Agenda 21, a
qual considerava que deveriam ser desenvolvidas actividades económicas diversificadas em meio
urbano a fim de minorar a pobreza e de promover o reequilíbrio ecológico dos assentamentos
humanos. Neste sentido, as hortas urbanas, enquanto espaços de prática da actividade agrícola
urbana, podem trazer inúmeros benefícios à cidade, entre os quais de destacam:
i) a produção de alimentos proporcionando o incremento da quantidade e da qualidade de
alimentos disponíveis para auto-consumo;
ii) a reciclagem de resíduos através da utilização de resíduos orgânicos domésticos como
composto para adubação e da reutilização de embalagens para semear e depois transplantar,
diminuindo assim a sua acumulação;
iii) a utilização racional de espaços possibilitando o aproveitamento de espaços abandonados,
degradados, baldios e incultos, evitando a acumulação de resíduos ou o crescimento de plantas
infestantes, onde podem encontrar abrigo espécies animais que podem ser prejudiciais à saúde
pública;
iv) a educação ambiental pois todas as pessoas, estando ou não envolvidas na produção e no
consumo, passam a ter um maior conhecimento e sensibilidade sobre o ambiente, aumentando
assim a consciência ambiental;
v) o desenvolvimento humano que, aliado à educação ambiental e ao recreio e lazer, proporciona
também uma melhoria da qualidade de vida, prevenindo e combatendo o stress, além da formação
de lideranças e de troca de experiências;
vi) a segurança alimentar através do controlo total de todas as fases de produção, diminuindo o
risco de se consumirem alimentos contaminados. A segurança alimentar representa o acesso de
todas as pessoas, independentemente da sua formação, raça, idade ou estrato social, a comida
local, segura e nutritiva (Peña, 2006);
vii) o desenvolvimento local pois valoriza a produção local de alimentos e de outras plantas úteis,
como medicinais e ornamentais, fortalecendo a cultura popular local e criando oportunidades para
o associativismo. As razões que levam os consumidores a preferirem os produtos produzidos

577

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

localmente são (Lyson, 2004 in Peña, 2006): constituem uma reconhecida fonte de produtos
biológicos e/ou frescos; possibilitam a participação comunitária; e representam uma oportunidade
para sociabilizar (participação em festivais e eventos);
viii) o recreio e lazer pois permitem usufruir de momentos de descontracção e de convívio,
desenvolvendo o espírito de grupo;
ix) a farmácia caseira pois permite a prevenção e o combate a doenças através da utilização e
aproveitamento de princípios medicinais;
x) a formação de microclimas e a manutenção da biodiversidade através da pratica de uma
agricultura em modo de produção biológico que favoreça, entre outros aspectos, a conservação da
biodiversidade, proporcione sombras, odores agradáveis e contribua também para a manutenção
da humidade, tornando assim o ambiente mais agradável;
xi) a infiltração de águas das chuvas e a diminuição da temperatura pois favorece a infiltração de
água no solo, diminuindo o escoamento superficial de água e contribuindo para a diminuição da
temperatura, devido ao aumento de áreas com vegetação e a respectiva diminuição de áreas
construídas;
xii) a protecção do solo pois ao favorecer a infiltração diminui o risco de erosão do solo;
xiii) o valor estético atendendo a que a utilização racional do espaço aumenta o valor estético e
valoriza inclusivamente as construções;
xiv) a diminuição da pobreza através da produção de alimentos para auto-consumo ou consumo
comunitário (em escolas, associações, etc.) e da receita de venda dos excedentes;
xv) a renda pois possibilita a produção em escala comercial, especializada ou diversificada,
tornando-se uma opção para a geração de renda, isto é, tornando-se outra fonte de rendimento;
xvi) a integração social pois além de integrar pessoas marginalizadas socialmente, fá-lo também
com população rural que chega à cidade e da população rural absorvida pelo crescimento da
cidade para a periferia.
Segundo Pinto (2007), as hortas urbanas contemplam então em si usos múltiplos, isto é, enquanto:
→ espaços verdes que descongestionam o ambiente da cidade e espaços alternativos mas
complementares ao espaço verde tradicional, podendo-se constituir como jardins agrícolas;
→ espaços de alimentação, onde os habitantes da cidade podem obter de forma simples, rápida e
segura, os produtos que habitualmente consomem na sua alimentação;
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→ espaços de economia, onde aqueles podem de forma económica obter alimentos e assim
aumentar a respectiva renda;
→ espaços de lazer e recreio para os momentos de descontracção.
As hortas urbanas representam portanto um elemento fundamental a considerar no espaço urbano pois
reúnem em si os três aspectos chave do desenvolvimento sustentável: a justiça social, o
desenvolvimento económico equilibrado e a protecção ambiental. Neste sentido, considera-se que as
hortas urbanas podem contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável de qualquer
cidade.
2.3 Hortas Urbanas: Problemas de Contaminação e Poluição
Apesar dos vários benefícios e usos, as hortas urbanas podem conter alguns problemas de
contaminação e poluição. Como refere Varennes (2003), contaminação significa que se acumulou uma
ou mais substâncias que normalmente não estariam presentes, ou pelo menos que estariam num nível
mais baixo, e poluição significa que a presença daquelas substâncias pode afectar os organismos,
como é o caso da presença de metais pesados (grupo de elementos cuja densidade atómica é superior
a 5 g/cm3 e que normalmente estão associados a problemas de contaminação e toxicidade) nas
culturas agrícolas locais. Estes metais provêm da emissão de poluentes decorrentes de diversas
fontes, tais como: a intensa utilização de veículos motorizados; a deposição de resíduos da construção
civil; o aproveitamento das águas residuais e pluviais contaminadas; as fontes domésticas e industriais.
Assim, a preocupação associada à contaminação e poluição das culturas agrícolas locais com metais
pesados decorre do facto de existirem riscos para a saúde pública da concentração excessiva desses
metais, pois estes podem acumular-se na parte comestível das culturas consumidas pelo Homem.
Geralmente, as maiores quantidades de metais pesados acumulam-se nas folhas, como disso é bom
exemplo a alface, sendo mesmo considerada a principal acumuladora de metais pesados na sua parte
aérea, ou seja, nas folhas (Dinardi et al., 2003). Contudo, a absorção de metais pesados pelos solos
pode também ser significativa pois os solos das áreas urbanas estão sujeitos a uma permanente
contaminação por metais pesados dos gases de combustão dos veículos automóveis. Outras fontes de
contaminação são as pequenas indústrias, o armazenamento de combustíveis e as fugas do sistema
de drenagem de águas residuais. Os metais pesados são os contaminantes mais comuns nestes solos
(DGA, 1994, in Natividade, 2002).
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Os metais pesados são elementos químicos com uso generalizado actualmente e a sua perigosidade
decorre de serem altamente tóxicos, não serem biodegradáveis e se acumularem nos organismos
vivos. Constituem portanto uma das formas de contaminação mais preocupantes pois, uma vez
emitidos, não se degradarem, permanecem no ambiente durante centenas de anos, afectando as
plantas, os solos, as águas e os animais, e são bioacumuláveis pois os organismos não são capazes
de eliminá-los. Assim, os metais pesados passam dos ciclos geoquímicos para os ciclos biológicos
seguindo-se a sua bioacumulação e consequente intoxicação. Os fluxos dos metais pesados através
das várias esferas do ambiente (Varennes, 2003) estão representados na figura 1.

Figura 1 – Ciclo Biogeoquímico dos Metais Pesados (Varennes, 2003)
Os elementos são libertados devido à meteorização das rochas. A sua distribuição no solo depende da
rocha-mãe que lhe deu origem e dos processos de pedogénese que ocorreram. Parte dos elementos
chega ao solo através da aplicação de fertilizantes e correctivos, ou de resíduos industriais, animais ou
vegetais. As plantas absorvem os metais pesados presentes no solo, conforme o grau de translocação
para a parte aérea, assim são mais ou menos transferidos para os animais que se alimentam
directamente das plantas (herbívoros ou omnívoros). Devido a actividades industriais que incluem a
extracção de minérios, as fundições e a combustão de energia fóssil, entre outras, os elementos são
lançados na atmosfera na forma de gases e partículas e daí depositados nos solos e na água
(Varennes, 2003).
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O risco para a saúde pública decorrente da contaminação e poluição das hortas urbanas advém do
facto da principal fonte de exposição do Homem aos metais pesados ser os alimentos, pois a sua taxa
vai aumentando com a progressão na cadeia alimentar (Musarella & Jacquemart, 1994). Entre os
efeitos nocivos para a saúde pública da concentração excessiva de metais pesados destacam-se: a
curto prazo, intoxicações agudas, e a médio/longo prazo, caso haja concentração acrescida e
prolongada na cadeia alimentar, efeitos cancerígenos. Assim, representando os metais pesados
elementos que possuem a característica de causar danos (factor intrínseco que representa o perigo da
substância), a redução da exposição é a única maneira efectiva de se diminuir o risco para a saúde
pública e para o ambiente (Guilherme & Marchi, 2007). Portanto, sendo esta exposição potencialmente
maior em meio urbano, revela-se pertinente efectuar a avaliação ambiental das hortas urbanas,
representando um modelo para identificar problemas de contaminação e poluição urbana.
3 METODOLOGIA
A metodologia experimentada, e aqui descrita, procura efectuar a avaliação ambiental das hortas
urbanas para verificar a qualidade ambiental desses espaços, atendendo à sua importância decorrente
dos usos múltiplos, constituindo um modelo para identificar problemas de contaminação e poluição
urbana.
Como área de estudo define-se o perímetro urbano de cidade que corresponde à cidade em estudo e
inclui o centro histórico e as áreas envolventes mais intensamente urbanizadas. Considerando que
existem aí potencialmente níveis mais elevados de contaminação e poluição, devem ser seleccionadas
algumas hortas urbanas para pontos de amostragem. Como termos de referência devem ser
seleccionadas, fora do perímetro urbano de cidade, em menor número, algumas hortas não urbanas
onde existem potencialmente níveis mais baixos de contaminação e poluição. Em todas as hortas
pontos de amostragem seleccionadas devem ser colhidas amostras de uma cultura agrícola e de solo.
A selecção das hortas pontos de amostragem deve ser efectuada tendo por base os seguintes critérios
de escolha: dentro do perímetro urbano de cidade, em número máximo possível pois, estando situadas
em pleno centro urbano, estão sujeitas a um ambiente potencialmente mais poluído, e o mais próximo
possível de vias de tráfego motorizado; fora do perímetro urbano de cidade, em número máximo
possível pois, estando numa situação mais afastada do centro urbano, em áreas essencialmente rurais,
estão sujeitas a um ambiente potencialmente menos poluído, e o mais longe possível de vias de
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tráfego motorizado; dispersão o mais possível, quer dentro do perímetro urbano de cidade, quer fora
deste, preferencialmente em freguesias diferentes; ausência de adubos, fertilizantes e pesticidas,
químicos respectivamente.
Deve ser escolhida uma cultura agrícola que seja: muito consumida na dieta alimentar humana; de
crescimento favorecido na época do ensaio; bioindicadora (ou seja, constituiu um organismo vivo cuja
presença, comportamento ou estado fisiológico está estreitamente correlacionada com o meio onde
cresceu e se desenvolveu, pelo que a sua observação dá indicações relativas à qualidade e
características de um meio) dos elementos cuja concentração se pretende detectar. Deve ainda ser
recolhido um número representativo de amostras da cultura agrícola por horta.
O solo deve ser escolhido único e exclusivamente o existente em cada horta. Deve ser recolhido um
número representativo de amostras de solo por horta.
Como elementos cuja concentração se pretende detectar nas amostras da cultura agrícola e de solo
devem ser seleccionados metais pesados por serem: associados a problemas de contaminação e
toxicidade; bioacumuláveis pois os organismos não são capazes de eliminá-los; facilmente acumuláveis
pela cultura agrícola escolhida; potencialmente emitidos com mais frequência pelas fontes emissoras
da cidade; facilmente acumuláveis pelos solos.
4 CASO DE ESTUDO
A metodologia foi aplicada a um caso de estudo para a cidade de Braga, a qual se caracteriza por ser
uma cidade de média dimensão, densamente urbanizada, cujo tecido urbano é ainda penetrado por
ecossistemas mais ou menos naturais como resquícios de agricultura. Neste caso, em que as hortas
urbanas constituem, como refere Winklerprins (2002), vestígios das tradições rurais e meios de ligação
entre o rural e o urbano. Refira-se que a metodologia pode ser utilizada noutras cidades com
características semelhantes.
O concelho de Braga localiza-se no Noroeste de Portugal Continental e é constituído por 62 freguesias,
distribuídas numa área de cerca de 183 km² com uma população residente de 164.193 habitantes
(Censos, 2001), sendo portanto densamente povoado (896 hab./km²). Possui um importante centro
urbano correspondendo à cidade de Braga, ou seja, ao perímetro urbano de cidade, o qual se estende
por 22 freguesias, das quais apenas 11 estão integralmente incluídas, numa área de 32 km² e
apresentava, em 2001, cerca de 100.000 habitantes (Pinto, 2007). Pode-se observar na figura 2 a
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localização geográfica do Concelho de Braga e do respectivo perímetro urbano de cidade. Este
perímetro urbano de cidade adoptado pela Câmara Municipal de Braga (CMB, 2001) foi definido como
a área de estudo.
É precisamente no perímetro urbano de cidade que a disponibilidade de solo para hortas urbanas é
mais limitada, naturalmente devido à intensa urbanização. No entanto, mantêm-se a importância da
prática da horticultura em pequenos espaços, em pequenas áreas, podendo mesmo corresponder a
mini-hortas intensivas, pois há as pessoas que dispõem de reduzidos tempo e espaço mas que,
mesmo assim, querem possuir uma horta (Newcomb, 2004).
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Figura 2 – Localização Geográfica do Concelho de Braga e do respectivo
Perímetro Urbano de Cidade (Pinto, 2007)
Identificou-se no perímetro urbano de cidade uma área bastante significativa de hortas urbanas,
perfazendo um número total de 19.570 espaços, representando cerca de 10 km² numa área de 32 km²
deste perímetro, ou seja, 31% da área total, sendo a dimensão média desses espaços de 510 m². Na
figura 3 apresenta-se a distribuição das hortas urbanas no perímetro urbano de cidade de Braga (Pinto,
2007).
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Refira-se que no perímetro urbano de cidade existem menos espaços agrícolas e de menores
dimensões, o que se deve naturalmente, à intensa urbanização do centro urbano. Já na área mais
perto do limite do perímetro urbano de cidade verifica-se que existe uma concentração maior de
espaços agrícolas e com dimensões maiores, o que no caso se deve essencialmente ao facto de ser
uma área de transição entre o urbano e o rural, uma zona periurbana, em que o urbano avança sobre o
rural pelo que existem ainda espaços residuais agrícolas não urbanizados.
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Figura 3 – Distribuição das Hortas Urbanas no Perímetro Urbano de Cidade (Pinto, 2007)
5 MATERIAIS E MÉTODOS
Seleccionaram-se oito diferentes hortas de Braga correspondentes a hortas pontos de amostragem. A
selecção foi efectuada tendo em conta a localização, a proximidade/afastamento a vias de tráfego
motorizado e a ausência de produtos químicos na produção agrícola. Assim, foram escolhidas cinco
hortas urbanas dentro do perímetro urbano de cidade numa área de forte incidência viária e três hortas
não urbanas fora daquele perímetro numa área de baixa incidência viária. Pode-se observar na figura 4
a distribuição das oito hortas pontos de amostragem seleccionadas.
A cultura agrícola seleccionada foi uma hortícola folhosa, mais precisamente a alface do tipo Bola de
Manteiga (Lactuca sativa L. var. capitata L.), correspondendo a uma alface doméstica ou alface das
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hortas, de folha lisa, repolhuda, tenra, com crescimento favorecido na Primavera e de grande consumo
na dieta alimentar dos habitantes de Braga. É também uma espécie bioindicadora de metais pesados,
sendo mesmo considerada a principal acumuladora dos metais pesados Cádmio, Chumbo e Zinco
(Jinadasa et al., 1999; Melo et al., 2000; Dinardi et al., 2003; Mantovani et al., 2003; Nali et al., 2004;
Melo et al., 2004; Jordão et al., 2006). Constitui mesmo uma espécie biológica recomendada pela a
OCDE para testar a toxicidade do solo, pois acumula internamente altos níveis de metais devido è
eficiente absorção das raízes e consequente translocação para as folhas (OCDE, 1984, in Peijnenburg,
2000). Para que os resultados fossem comparáveis foi necessário garantir que em todas as hortas
seleccionadas a cultura fosse da mesma espécie, assim, procedeu-se à sementeira de alface do tipo
Bola de Manteiga em Março de 2007 e à colheita em Junho de 2007. Recolheram-se duas amostras
por cada uma das hortas seleccionadas, perfazendo um total de quinze amostras de alfaces, já que na
horta 4 apenas foi possível obter uma amostra de alface.
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Figura 4 – Distribuição das Hortas Pontos de Amostragem (Pinto, 2007)
Os solos restringiram-se exclusivamente ao existente e, segundo o Plano Director Municipal de Braga
(CMB, 1994), prevalecem os Cambissolos em Braga, os quais representam solos recentes, derivados
de materiais transportados de outros locais pela água, vento ou gravidade, caracterizados por terem
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sofrido pouca eluviação, encontrando-se Cambissolos Dístricos nas áreas de xistos e Cambissolos
Húmicos nas áreas de granitos, com predomínio dos últimos. É de referir que o único e exclusivo
motivo pelo qual os metais pesados podem ocorrer de forma natural no solo é que se encontram
presentes na rocha-mãe que, em Braga, é o granito, ao qual estão associados os Cambissolos
Húmicos, sendo portanto natural a ocorrência de solos ácidos (pH ≤ 5). Recolheu-se uma amostra por
cada uma das hortas seleccionadas, perfazendo um total de oito amostras de solos.
Os metais pesados seleccionados para determinação das respectivas concentrações foram o Cádmio,
o Chumbo e o Zinco por serem altamente tóxicos, bioacumuláveis pelo Homem, acumuláveis pela
alface e pelo solo e emitidos potencialmente com mais frequência pelas fontes poluentes de Braga,
nomeadamente: as indústrias de metalurgia, madeira, borracha, tintas, curtumes e têxteis; a construção
civil; as estações de tratamento de águas residuais; os sistemas de esgotos fluviais; os aterros de
resíduos industriais ou urbanos; as actividades agrícolas; o tráfego motorizado.
Os métodos analíticos utilizados nas amostras de alfaces e de solos foram a Espectrometria de
Emissão com Plasma Indutivo (ICP-AES) para o Zinco e a Espectrometria de Absorção Atómica com
Câmara de Grafite (GF-AAS) para o Cádmio e o Chumbo, realizados no Laboratório de Espectrometria
do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho (DCT – UM), Portugal.
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a interpretação dos resultados analíticos das amostras de alfaces utilizaram-se como referência,
para o Cádmio e o Chumbo, as concentrações limite fixadas pela Comissão Europeia no Regulamento
(CE) n.º 1881/2006, de 19 de Dezembro, correspondendo a 0,20 mg.kg-1 e 0,10 mg.kg-1
respectivamente. Para o Zinco como não se encontraram teores máximos legislados utilizou-se a
referência de Varennes (2003), segundo a qual os teores normais no de Zinco nas plantas variam entre
25-150 mg.kg-1, tendo-se assumindo que a concentração limite deve ser 150 mg.kg-1.
Para interpretação dos resultados analíticos das amostras de solos utilizaram-se como referência as
concentrações limite de metais pesados, nomeadamente de Cádmio, Chumbo e Zinco, em solos ácidos
(pH ≤ 5) fixadas em Portugal pela Portaria n.º 176/96, de 3 de Outubro, correspondendo a 1 mg.kg-1,
50 mg.kg-1 e 150 mg.kg-1 respectivamente.
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Apresentam-se na tabela 1 os resultados analíticos da concentração (mg.kg-1) de Cádmio, Chumbo e
Zinco e respectivas concentrações limite (CL – mg.kg-1) nas amostras de alfaces e de solos de hortas
urbanas e não urbanas de Braga.
Os resultados analíticos obtidos para as amostras de alfaces e de solos revelaram a existência de
várias concentrações acima do limite para o Cádmio, o Chumbo e o Zinco, quer nas hortas urbanas
quer nas hortas não urbanas (Pinto, 2007). Verificou-se que nas hortas urbanas os valores obtidos são
substancialmente mais elevados do que nas hortas não urbanas. Constatou-se ainda a possível
translocação daqueles metais entre o solo e a alface, no âmbito das interrelações estabelecidas no
sistema solo-planta.
Tabela 1 – Concentração de Cádmio, Chumbo e Zinco nas Amostras de Alfaces e de Solos
(Pinto, 2007) e respectivas Concentrações Limite (CL - mg.kg-1)
Cádmio

CL Cádmio

Chumbo

CL Chumbo

Zinco

CL Zinco

(mg.kg-1)

(mg.kg-1)

(mg.kg-1)

(mg.kg-1)

(mg.kg-1)

(mg.kg-1)

Alface 1.1

0,16

0,20

0,08

0,10

93,1

150

Alface 1.2

0,21

0,20

<0,04

0,10

188

150

Urbano de Cidade)

Solo 1

<0,17

1

110

50

254

150

Horta 2

Alface 2.1

0,12

0,20

<0,04

0,10

37,4

150

Alface 2.2

0,14

0,20

<0,04

0,10

35,2

150

Urbano de Cidade)

Solo 2

<0,17

1

70,3

50

174

150

Horta 3

Alface 3.1

0,34

0,20

0,94

0,10

131

150

Alface 3.2

0,35

0,20

0,96

0,10

103

150

Urbano de Cidade)

Solo 3

0,70

1

532

50

483

150

Horta 4

Alface 4.1

0,07

0,20

0,91

0,10

172

150

Solo 4

<0,17

1

81,6

50

239

150

Alface 5.1

0,13

0,20

0,70

0,10

80,8

150

Alface 5.2

0,21

0,20

0,99

0,10

69,9

150

Urbano de Cidade)

Solo 5

0,17

1

171

50

215

150

Horta 6

Alface 6.1

0,39

0,20

0,42

0,10

82,8

150

Alface 6.2

0,59

0,20

0,56

0,10)

151

150

Urbano de Cidade)

Solo 6

0,17

1

137

50

221

150

Horta 7

Alface 7.1

0,06

0,20

8,62

0,10

76,6

150

Alface 7.2

0,05

0,20

3,44

0,10

75,6

150

Amostras
Horta 1
Freguesia de Lamas
(Fora do Perímetro

Freguesia de Morreira
(Fora do Perímetro

Freguesia de Adaúfe
(Fora do Perímetro

Freguesia de Lomar
(Dentro do Perímetro
Urbano de Cidade)
Horta 5
Freguesia de Gualtar
(Dentro do Perímetro

Freguesia de Lamaçães
(Dentro do Perímetro

Freguesia da Sé
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(Dentro do Perímetro
Urbano de Cidade)
Horta 8
Freguesia de S. Vicente
(Dentro do Perímetro
Urbano de Cidade)

Solo 7

0,27

1

672

50

386

150

Alface 8.1

0,38

0,20

2,68

0,10

128

150

Alface 8.2

0,39

0,20

4,04

0,10

158

150

Solo 8

2,93

1

1183

50

946

150

O Cádmio é o elemento que em menor número de vezes, e de forma menos significativa, a respectiva
concentração limite foi ultrapassada. Apenas se inferiu a sua possível translocação na horta 8, pois as
amostras de solos e de alfaces ultrapassaram largamente a concentração limite. Refira-se ainda que a
presença de Cádmio em amostras de solos é menos significativa do que em amostras de alfaces.
Registou-se a sua presença acima da concentração limite em oito amostras de alfaces, das quais três
em duas hortas não urbanas (Hortas 1 e 3) e cinco em três hortas urbanas (Hortas 5, 6 e 8), como se
pode observar na figura 5, e apenas numa amostra de solo de uma horta urbana (Horta 8), como se
pode observar na figura 6.
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0,7
Cádmio (mg.kg-1)

Concentração mg.kg -1

0,6

Cádmio (mg.kg-1) concent ração limite

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
A l f ace

A l f ac e

A l f ace

A l f ac e

A l f ace

A l f ace

A l f ac e

A l f ace

A l f ac e

A l f ace

A l f ace

A l f ac e

A l f ac e

A l f ace

A l f ac e

1. 1

1. 2

2. 1

2. 2

3. 1

3. 2

4. 1

5. 1

5. 2

6. 1

6. 2

7. 1

7. 2

8. 1

8. 2

Hor t a 1 - Lamas -

Hor t a 2 - M or r ei r a -

Hor t a 3 - A daúf e -

Hor t a 4 -

Hor t a 5 - Gual t ar -

Não Ur bana

Não Ur bana

Não Ur bana

Lomar -

Ur bana

Hor t a 6 - Lamaç ães - Hor t a 7 - Sé - Ur bana Hor t a 8 - S. V i c ent e Ur bana

Ur bana

Ur bana

Am ostras de Alface

Figura 5 – Concentração de Cádmio (Cd) em Amostras de Alface
de Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)
3,5
Cádmio (mg.kg-1)

Concentração mg.kg-1

3
Cádmio (mg.kg-1) concent ração limit e

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Solo 1

Solo 2

Solo 3

Solo 4

Solo 5

Solo 6

Solo 7

Solo 8

Hort a 1- Lamas

Hort a 2 -

Hor t a 3 -

Hort a 4 - Lomar

Hort a 5 -

Hor t a 6 -

Hort a 7 - Sé -

Hort a 8 - S.

- Não Urbana

Mor reir a - Não

Adaúf e - Não

- Ur bana

Gualt ar -

Lamaçães -

Ur bana

Vicent e -

Urbana

Ur bana

Urbana

Ur bana

Urbana

Am ostras de Solo

Figura 6 – Concentração de Cádmio (Cd) em Amostras de Solo
de Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)
O

Chumbo é o

elemento que em maior número de vezes, e de forma mais significativa, a respectiva concentração
limite foi ultrapassada, pelo que se inferiu a sua possível translocação em várias amostras. Refira-se
que a sua presença, apesar de ser bastante significativa no seu todo, é mais significativa em amostras
de solos do que em amostras de alfaces. Destaca-se a sua presença acima da concentração limite em
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onze amostras de alfaces, das quais duas amostras numa horta não urbana (Horta 3) e nove em cinco
hortas urbanas (Hortas 4, 5, 6, 7 e 8), como se pode observar na figura 7, e em todas as oito amostras
de solos, como se pode observar na figura 8.

Concentração mg.kg-1

9
8

Chumbo (mg.kg-1)

7

Chumbo (mg.kg-1) concent ração limite

6
5
4
3
2
1
0
A l f ac e

A l f ac e

A l f ac e

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ace

A l f ac e

A l f ac e

1. 1

1. 2

2. 1

2. 2

3. 1

3. 2

4. 1

5. 1

5. 2

6. 1

6. 2

7. 1

7. 2

8. 1

8. 2

Hor t a 1 - Lamas - Não Hor t a 2 - M or r ei r a Ur bana

Não Ur bana

Hor t a 3 - A daúf e -

Hor t a 4 -

Hor t a 5 - Gual t ar -

Não Ur bana

Lomar -

Ur bana

Hor t a 6 - Lamaçães - Hor t a 7 - Sé - Ur bana Hor t a 8 - S. V i c ent e Ur bana

Ur bana

Ur bana

Am ostras de Alface

Figura 7 – Concentração de Chumbo (Pb) em Amostras de Alface
de Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)

Concentração mg.kg-1

1400
Chumbo (mg.kg-1)

1200
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800
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200
0
Solo 1

Solo 2

Solo 3

Solo 4

Solo 5

Solo 6

Solo 7

Solo 8

Hort a 1- Lamas

Hort a 2 -

Hort a 3 -

Hort a 4 -

Hort a 5 -
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Hor t a 7 - Sé -

Hor t a 8 - S.

- Não Urbana Mor reir a - Não Adaúf e - Não

Lomar -

Gualt ar -

Lamaçães -

Urbana

Vicent e -

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Ur bana

Am ostras de Solo

Figura 8 – Concentração de Chumbo (Pb) em Amostras de Solo
de Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)
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Entre as amostras de alfaces destacam-se as amostras das hortas urbanas 7 e 8 pois ultrapassaram
significativamente, entre 25 a 80 vezes, o valor de concentração limite. É importante referir que a horta
3, a qual fica fora do perímetro urbano, sendo portanto uma horta não urbana, apresenta níveis de
concentração de Chumbo quase 10 vezes acima do limite. Pode-se considerar que este facto deverá
resultar da horta se encontrar numa zona de transição entre a área urbana e não urbana e se encontrar
circundada por vias de tráfego motorizado, distando apenas 3 metros da via de tráfego mais próxima.
O Zinco também ultrapassa várias vezes, e de forma significativa, a respectiva concentração limite,
pelo que se inferiu também a sua possível translocação em várias amostras. Refira-se ainda que a
presença de Zinco, apesar de ser também significativa no seu todo, é mais significativa em amostras
de solos do que em amostras de alfaces. Destaca-se a sua presença acima da concentração limite em
quatro amostras de alfaces, das quais uma numa horta não urbana (Horta 1) e três em três hortas
urbanas (Hortas 4, 6 e 8), como se pode observar na figura 9, e em todas as oito amostras de solos,
como se pode observar na figura 10.
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Figura 9 – Concentração de Zinco (Zn) em Amostras de Alface de
Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)
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Figura 10 – Concentração de Zinco (Zn) em Amostras de Solo de
Hortas Urbanas e Não Urbanas de Braga (Pinto, 2007)

Verificou-se que as cinco hortas dentro do perímetro urbano de cidade são mais afectadas pela
presença, em concentrações acima do limite, dos metais pesados analisados, do que as três hortas
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fora do perímetro urbano de cidade. Assim, ficou evidenciada não só a correlação positiva existente
entre as concentrações excessivas dos três metais em análise e a localização das hortas na área
urbana, mas também a possível translocação no sistema solo-planta uma vez que os valores altos
surgem em simultâneo nos solos e nas alfaces.
Os níveis de contaminação e poluição por metais identificados podem estar relacionados não só com
as diferentes e mais numerosas fontes emissoras de poluição em meio urbano mas também com a
possível translocação estabelecida no sistema solo-planta. É desta dinâmica que decorre a
fitotoxicidade com risco para a saúde pública, pois com a entrada e a acumulação de metais na parte
comestível dos tecidos do vegetal eles podem ser transferidos para a cadeia alimentar humana. Neste
contexto, a alface ao acumular metais acima das respectivas concentrações limite pode causar graves
problemas de toxicidade ao Homem, especialmente se for usada com frequência na alimentação,
podendo resultar num problema de saúde pública, traduzindo-se em efeitos bastante adversos que vão
desde intoxicações a doenças crónicas causadas pela ingestão destes elementos durante períodos de
tempo prolongados.
7 CONCLUSÃO
As hortas urbanas representam espaços verdes e espaços de agricultura urbana com elevado valor
ambiental, económico e social, e ocupam uma parte significativa da área urbana de Braga
correspondendo a 31 % da área total do perímetro urbano de cidade, pelo que constituem espaços de
grande importância para a cidade de Braga.
A avaliação ambiental das hortas pontos de amostragem permitiu identificar graves problemas não só
de contaminação mas sobretudo de poluição urbana, tendo-se verificado:
i) a presença de Cádmio, Chumbo e Zinco em todas as amostras de alfaces e solos;
ii) a presença em concentrações acima do limite e em concentrações de Cádmio e Chumbo muito
elevadas nas amostras de alfaces das hortas urbanas;
iii) a presença em concentrações acima do limite e em concentrações de Chumbo e Zinco muito
elevadas nas amostras de solos das hortas urbanas;
iv) o prevalecimento em concentrações acima do limite e em concentrações muito elevadas de
Chumbo nas amostras de alfaces e nas amostras de solos das hortas urbanas;
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v) a presença de Cádmio, Chumbo e Zinco em concentrações acima do limite num número pouco
significativo de amostras de alfaces das hortas não urbanas;
vi) a presença de Chumbo e Zinco em concentrações acima do limite e em concentrações muito
elevadas em todas as amostras de solos das hortas não urbanas;
vii) a possível translocação de Cádmio, Chumbo e Zinco nas amostras de alfaces pela
interrelações estabelecidas entre o solo e a planta.
Detectou-se portanto que a viabilidade ambiental das hortas urbanas dentro do perímetro urbano de
cidade está comprometida, sobretudo como espaços de alimentação, atendendo aos riscos para a
saúde pública da concentração excessiva de metais pesados em culturas forte e frequentemente
consumidas na dieta alimentar. Neste âmbito, pôde-se verificar que a alface tipo Bola de Manteiga de
grande consumo na dieta alimentar dos habitantes de Braga acumula significativamente os metais
pesados Cádmio, Chumbo e Zinco, podendo daí decorrer alguns problemas de toxicidade. Esta grande
capacidade de acumulação de metais pesados pela alface foi também constatada por Haag & Minami
(1988) e Costa (1994) in Dinardi et al. (2003), considerando-a mesmo a principal acumuladora de
metais pesados. Intawongse & Dean (2006) demonstraram no seu estudo que o aumento de metais
pesados nas plantas como a alface decorre do aumento dos níveis de contaminação do solo,
confirmando a existência de translocação entre solo e a planta. Também Mantovani et al. (2003) e
Jordão et al. (2006) verificaram que a alface absorve significativamente metais pesados em função do
tipo de solo e da sua adubação com vermicomposto de resíduos urbanos e Nali et al. (2004)
destacaram a importância de lavar as amostras frescas de alface para reduzir a presença de metais
pesados nas partes comestíveis e demonstraram que as plantas constituem uma importante ferramenta
para avaliar a dispersão de contaminantes atmosféricos em áreas urbanas. Para Dolan et al. (2006) in
Akbar et al. (2006) o tráfego motorizado, destaca-se como a principal fonte de poluição devido ao
grande volume de veículos motorizados em meio urbano, constituindo o cádmio, o chumbo e o zinco os
maiores elementos poluentes dos ambientes contíguos às estradas, sendo libertados da queima do
combustível, do desgaste dos componentes, da fuga de óleos e da corrosão das baterias e das partes
metálicas tais como os radiadores. Hernández et al. (1987) no seu estudo verificaram que existe uma
correlação positiva entre a intensidade do tráfego motorizado e a concentração de chumbo, pelo que
áreas com alta intensidade de tráfego têm altas concentrações de chumbo nas plantas. Percebe-se
portanto que existe uma intensa dinâmica dos metais pesados no sistema de interrelações
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estabelecido entre o solo e a planta, decorrendo daí a fitotoxicidade da alface pois, como referem
Dowdy & Larson (1975), Lorenzini (2002) e Pruvot et al. (2006) a entrada e acumulação de metais na
parte comestível dos tecidos das plantas representa um caminho directo para a incorporação de metais
na cadeia alimentar humana pelo que, sendo a alface um vegetal muito e frequentemente consumido
na alimentação humana, pode traduzir-se em graves problemas de saúde pública tais como
intoxicações e doenças crónicas.
Assim, verificou-se que a avaliação da viabilidade ambiental das hortas urbanas constitui um modelo
adequado para identificar problemas de contaminação e poluição urbana, cujas causas e efeitos
importa perceber para mitigar no sentido de melhorar a qualidade ambiental urbana.
Apresentam-se então algumas propostas no sentido de contribuir para a prevenção de problemas de
contaminação e poluição através de acções não só dos decisores e gestores da administração local
mas também da população em geral.
Deste modo, propõe-se a mudança nos padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo os
custos e os resíduos e fomentando a reutilização e o desenvolvimento de tecnologias urbanas
sustentáveis, mediante acções tais como:
i) estimular a produção local a pequena escala através da agricultura urbana;
ii) incitar uma alimentação variada e com consumo menos frequente dos mesmos produtos
agrícolas;
iii) lavar e descascar cuidadosamente os produtos agrícolas antes de consumir. Hamel et al.
(2004) recomendam mesmo que não devem ser comidas as folhas mais velhas e exteriores dos
vegetais,

particularmente

nos

vegetais

folhosos

como

a

alface;

iv) incentivar, através de campanhas informativas, adesão ao modo de produção biológico;
v) promover o interesse, através de campanhas de sensibilização, pela segurança alimentar e
biológica;
vi) estimular o consumo de produtos biológicos;
vii) estabelecer padrões de qualidade elevados e introduzir selos de garantia para os produtos da
agricultura urbana;
viii) reciclagem dos resíduos orgânicos através da compostagem;
ix) promover a utilização veículos não poluentes;
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x) desenvolver acções e actividades de educação ambiental: formação – curso de biohorta, curso
de horta-jardim, curso de jardinagem bio, curso de agricultura biológica, curso de compostagem;
workshops, feiras, campos de demonstração sobre agricultura urbana e agricultura biológica;
produção de livros e materiais audio-visuais; etc;
xi) integração da agricultura urbana no plano de acção de implementação da Agenda 21 Local.
Propõe-se também a estimulação a aplicação de instrumentos económicos na gestão dos recursos
naturais visando assegurar a sustentabilidade urbana em patamares compatíveis com os objectivos do
desenvolvimento do país, mediante acções tais como:
i) agregar valor aos produtos de agricultura urbana;
ii) atribuir microcréditos, subsídios ou isenções tributárias como estímulo para a prática da
agricultura urbana;
iii) criar sistemas de comercialização dos produtos e de acessos às matérias-primas em meio
urbano;
iv) atribuição de incentivos às lojas que vendam produtos de agricultura urbana e biológica;
v) estimulação de um sistema de transportes multi-modal integrado que promova modos de
transporte complementares.
Apresentam-se ainda algumas propostas no sentido de contribuir para a mitigação de problemas de
contaminação e poluição através de acções não só dos decisores e gestores da administração local
mas também da população em geral.
Deste modo, propõe-se a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e o ordenamento do
território, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, através da promoção da
equidade, eficiência e qualidade ambiental, mediante acções tais como:
i) indicação no PDM das áreas onde a agricultura urbana é permitida ou não e onde há algum tipo
de contaminação;
ii) monitorização sistemática da qualidade das plantas, do solo e da água, através da realização de
análises;
iii) identificação do tipo de culturas consumidas na dieta alimentar humana mais susceptíveis à
contaminação e respectiva substituição;
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iv) recomendação de distância mínima entre solos para uso agrícola e estradas com intenso
tráfego rodoviário. Grace (2004) recomenda que as actividades de agricultura urbana junto a
estradas distem pelo menos 30 metros das bermas das estradas;
v) não produção na proximidade de estradas intenso tráfego rodoviário das culturas consumidas
na dieta alimentar humana mais susceptíveis à contaminação;
vi) uso de cercas ou sebes vivas que reduzam a contaminação;
vii) introdução de solo e composto limpos importado de locais não contaminados;
viii) utilização de coberturas de plástico que reduzam a deposição atmosférica;
ix) fitorremediação, ou seja, utilização de plantas para a remoção de metais do solo;
x) tratamento do solo para imobilizar os metais pesados, através da manutenção do pH a níveis
que reduzam a disponibilidade de metais para as plantas;
xi) praticar métodos de produção protegida, tais como a utilização de estufas, a produção dentro
de casa, a produção hidropónica, entre outros (Community Food Security Coalition, 2003);
xii) medidas restritivas da circulação automóvel em áreas urbanas;
xiii) inclusão de percursos de mobilidade saudável no PDM;
xiv) definição da estrutura ecológica urbana (…) assegurando a presença de espaços com
diferentes características e dimensões que possam ser utilizados de um modo múltiplo e flexível
(Magalhães et al., 2007);
xv) criação de espaços verdes de usos mistos (hortas urbanas com jardim ou jardins com produtos
agrícolas;
xvi) criação de hortas urbanas individuais, comunitárias, pedagógicas ou de outro tipo;
xvii) transformação de espaços abandonados, degradados, baldios e incultos da cidade em hortas
urbanas;
xviii) disponibilização de terrenos pela câmara municipal para hortas urbanas sob arrendamento.
Propõe-se também a promoção do desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade de
planeamento e gestão urbanística da cidade incorporando a agricultura urbana e a respectiva
dimensão ambiental e assegurando a efectiva participação pública, mediante acções tais como:
i) aumentar a consciência social e ecológica especialmente nos administradores locais,
fornecendo-lhes dados confiáveis e exemplos positivos de agricultura urbana;
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ii) despertar a compreensão sobre as numerosas vantagens e capacidades associadas à
agricultura urbana;
iii) criar um departamento urbano sobre agricultura urbana;
iv) seleccionar uma entidade para ser a referência local e definir um grupo de trabalho
intersectorial;
v) estimular o intercâmbio de documentação e de experiências não só ao nível local, mas também
regional e nacional;
vi) acções de formação sobre os distintos aspectos que envolvem a agricultura urbana;
vii) estimular ainda mais o desenvolvimento social dentro das comunidades através da agricultura
urbana;
viii) incluir a agricultura urbana em todas as políticas urbanas: política de uso do solo, política de
segurança alimentar, política de saúde, política ambiental, política de desenvolvimento social,
entre outras;
ix) programas de conservação que subsidiem os produtores agrícolas que utilizem técnicas
ambientalmente sustentáveis;
x) campanhas de dissuasão do uso de produtos químicos nos espaços verdes urbanos e nos
espaços de agricultura urbana, conduzidas por profissionais de saúde pública.
A concretização das acções propostas deve ser devidamente ajustada às características e
necessidades e deve partir de uma vontade e atitude pró-activa dos decisores e gestores da
administração local e da população em geral pois, em conjunto ou individualmente, estarão a contribuir
para aumentar a viabilidade ambiental das hortas urbanas e assim melhorar a qualidade ambiental
urbana indispensável ao desenvolvimento sustentável da cidade.
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Economia rural e governança biodiversas
Algumas reflexões a propósito
António Covas, Universidade do Algarve, acovas@ualg.pt
Maria das Mercês Covas, Universidade do Algarve, mcovas@ualg.pt
Resumo
Cada época tem as suas ideias dominantes. Na nossa, a economia do ambiente, uma variante da
economia dos mercados, prevalece sobre a economia ecológica, uma variante da economia dos
ecossistemas. A economia do ambiente, como a própria expressão sugere, visa encontrar um mercado
adequado para os”bens ambientais”. Para a economia do ambiente o problema principal será sempre de
informação, tecnologia, rendimento e despesa, nunca ou quase nunca um problema de atitude, de acesso,
de equidade, de utilidade social do respeito, de ética do vivo. Por outro lado, o conhecimento cada vez
mais aprofundado dos mecanismos e metabolismos da biodiversidade e dos ecossistemas aproximará,
inelutavelmente, a economia e a ecologia. A gravidade dos problemas da “agenda ambiental” acabará,
tarde ou cedo, por caucionar e precipitar essa aproximação. Esta evolução provável significa que a
biodiversidade e os ecossistemas terão um valor elevado nos “mercados de futuro”, para usar a linguagem
da economia. Este facto é muito promissor para a gestão da biodiversidade e dos serviços de
ecossistemas, se a política pública não apontar sinais contraditórios e a mudança de comportamentos não
atrapalhar. Fica “apenas” por saber se não terá sido tarde de mais. Nuns casos, alguns ecossistemas já
terão atingido os limiares de irreversibilidade e poderão estar irremediavelmente perdidos. Em outros, a
ciência e a tecnologia estarão à beira de operar um verdadeiro milagre na biodiversidade e nos
ecossistemas locais e regionais, arrastando consigo o renascimento das economias respectivas. É a nossa
esperança.
Nesta pequena incursão sobre uma economia rural biodiversa e respectiva governança reflectimos
sobre três breves contributos: a gestão da biodiversidade e serviços de ecossistemas, o regresso à
economia do sector primário por via dos “créditos verdes” e, por fim, uma referência à iniciativa “B&B”
(Business and Biodiversity) levada a efeito durante a presidência portuguesa da União Europeia.
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Introdução
As reflexões que se seguem versam sobre uma temática recente, a saber, a forma como a
conservação e a biodiversidade podem contribuir para a diversificação e consolidação da economia agrorural, numa acepção multifuncional dos recursos, tal como se retira do conceito de desenvolvimento
sustentável na sua tripla dimensão, social, ambiental e económica. Trata-se, ainda, de uma abordagem
exploratória em que os conceitos correm em busca de uma realidade. De um ponto de vista operatório, o
conceito de governança (rede de actores e plano de acção local) ajusta-se bem à estratégia de
diversificação multifuncional dos territórios biodiversos. Nesta pequena incursão sobre uma economia rural
biodiversa e respectiva governança reflectimos sobre três breves contributos: a gestão da biodiversidade e
serviços de ecossistemas, o regresso à economia do sector primário por via dos “créditos verdes” e, por
fim, uma referência à iniciativa “B&B” (Business and Biodiversity) levada a efeito durante a presidência
portuguesa da União Europeia.

I. Gestão da Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas
O mundo está cada vez mais interconectado, a informação circula, os padrões de consumo
convergem, os seres vivos comunicam. As mudanças nos padrões de consumo aumentam a procura de
alimentos, água potável, fibras, energia que, por sua vez, pressionam os níveis de existência dos recursos
de suporte, físicos, químicos e biológicos.

A relação circular “stock-fluxo” fica, em alguns casos,

perigosamente em causa e corremos o risco de consumir o nosso próprio capital natural não obstante o
optimismo tecnológico sobre o capital de substituição. As consequências estão à vista: mudanças na
ocupação e uso do solo, aquecimento global, alterações climáticas, migrações da flora e da fauna,
poluição do ar e da água, irrigação, uso de fertilizantes e contaminação de lençóis freáticos, introdução de
espécies exóticas invasivas, etc.
A humanidade sempre dependeu dos serviços prestados pela biosfera e pelos seus ecossistemas.
A biosfera é, em si mesma, o produto da vida na terra. A composição da atmosfera e do solo, a circulação
dos elementos pelo ar e pelos recursos hídricos, e muitos outros bens e serviços ecológicos são o
resultado de processos vivos e todos são mantidos e reabastecidos pelos ecossistemas. A espécie
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humana, embora protegida do meio ambiente pela cultura e pela tecnologia está, em última instância,
totalmente dependente do funcionamento dos serviços dos ecossistemas.
O conceito de ecossistema fornece, pois, um enquadramento valioso para analisar e actuar nas
conexões entre as pessoas e o meio ambiente. Por esta razão, a abordagem ao nível do ecossistema tem
sido defendida em diversas convenções das Nações Unidas. A Convenção sobre Diversidade Biológica
afirma que a abordagem por via dos ecossistemas é uma estratégia para a gestão integrada da terra, da
água e dos recursos vivos que, assim, promove a conservação e o uso sustentável desses recursos. Nesta
grelha de leitura, os conceitos de biodiversidade e ecossistema estão estruturalmente e funcionalmente
ligados. A biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, desde as variantes
genéticas da mesma espécie até agrupamentos de espécies, géneros, famílias e mesmo níveis
taxonomicamente superiores. O valor da biodiversidade inclui, também, a satisfação da necessidade
subjectiva da comunhão com a natureza, o seu valor de existência ou intrínseco. Um ecossistema é um
complexo de comunidades de plantas, animais e microorganismos e do ambiente não-vivo interagindo
como uma unidade funcional. Os seres humanos fazem parte integrante dos ecossistemas. Os
ecossistemas e as espécies são hoje interpretados pela sociedade como um sistema básico de suporte da
vida humana: alimentação, água, oxigénio e a generalidade dos produtos e serviços que permitem a saúde
e o bem-estar.
A conexão fundamental que se estabelece é, então, a seguinte: a variabilidade da biodiversidade,
a diversidade dos ecossistemas e a qualidade dos serviços prestados às populações. Nesta sequência, a
perda da biodiversidade implica um aumento de vulnerabilidade, de dimensão mal conhecida, na
segurança ambiental em geral, nomeadamente na segurança alimentar e no potencial de variações
imprevisíveis e catastróficas na dinâmica dos ecossistemas.
Face às alterações climáticas e às profundas mudanças que afectam a estrutura e o
funcionamento dos ecossistemas, estamos perante uma nova fronteira societal que é, simultaneamente,
um problema democrático de primeira grandeza, a saber, o acesso equitativo aos serviços dos
ecossistemas que nos proporcionam os bens essenciais como a segurança, a alimentação, a água
potável, a saúde ambiental, os bens do espírito e da cultura.
De um ponto de vista analítico, os serviços prestados pelos ecossistemas podem classificar-se em:
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- Serviços de suporte (necessários para a produção de todos os outros serviços): formação do solo,
ciclos de nutrientes, produção primária, produção de oxigénio;
- Serviços de aprovisionamento (produtos obtidos dos ecossistemas): alimentos, água potável, fibras,
combustíveis, recursos genéticos;
- Serviços de regulação (benefícios de processo dos ecossistemas): regulação do clima, do ciclo da
água, das doenças, etc;
- Serviços culturais (benefícios não-materiais obtidos dos ecossistemas): espirituais e religiosos,
estéticos e recreativos, educacionais e científicos, turismo e lazer, simbólicos e culturais.
Como imediatamente se constata, pela sua natureza, amplitude e complexidade, os serviços
ecossistémicos pertencem a um sistema complexo de vasos comunicantes e são o produto de ciclos de
duração variável, estruturalmente e funcionalmente articulados que, entretanto, a cultura económica
dominante resolveu simplificar, declarando-os irrelevantes ou secundários para o funcionamento dos
mercados dos bens mercantis a curto e médio prazo. Por virtude desta ligeireza da disciplina económica
mas, também, de alguma ingenuidade da disciplina ecológica, nem sempre o nosso entendimento da
dinâmica dos ecossistemas está à altura das circunstâncias, sobretudo no alinhamento entre a economia e
a ecologia (o realismo ecológico da economia e o realismo económico da ecologia), tanto mais quanto os
sistemas socio-económicos continuarão a produzir turbulência e as determinantes externas nunca serão
totalmente previsíveis. Por isso, reconhecer, modestamente, os limites da compreensão humana, conceder
especial atenção às mudanças que anunciam limiares de irreversibilidade e pré-avaliar os impactos das
decisões a tomar, eis o que parece ser um programa de bom senso. Vejamos, pois, o que a prudência nos
recomenda (consulte-se o sítio www.ecossistemas.org).

1. Ecossistemas bem geridos reduzem riscos e vulnerabilidades, ecossistemas mal geridos
aumentam os riscos de enchentes, secas, doenças, perdas de culturas. A degradação de
ecossistemas atinge mais duramente as populações pobres. As comunidades ricas controlam o
acesso a uma maior porção de serviços de ecossistemas, mais caros. Melhorias na gestão de
ecossistemas para aumentar o bem-estar humano requererão novos arranjos institucionais,
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políticos e sociais e mudanças nos direitos e acesso a recursos, o que pode ser mais plausível
hoje devido à gravidade dos problemas;
2. Reflectir sobre as consequências políticas das escolhas de escala e de fronteira é um pré-requisito
importante para explorar o que uma análise multi e inter-escalas poderá contribuir para os
processos de decisão de políticas públicas a vários níveis. São estes níveis que determinam o que
é endógeno e exógeno, logo, também, a relação de poder explícita ou implícita que lhe está
subjacente e, bem assim, o grau e a natureza dos problemas de fronteira que são uma fonte de
conflito permanente;
3. A procura de serviços de ecossistemas é tão grande que a regra são os compromissos entre a
produção de diferentes serviços; todavia, esses compromissos parecem depender mais da relação
de forças dos interesses estabelecidos do que de critérios de interesse público, regional, nacional,
europeu e mesmo internacional, claramente expressos e publicitados de modo a que a opinião
pública possa exercer o seu próprio escrutínio; a ética dos negócios e a responsabilidade pública e
social têm ainda um longo caminho a percorrer (ver a iniciativa da União Europeia sobre Negócios
e Biodiversidade);
4. A mudança profunda ou drástica nas condições associadas à gestão de um ecossistema altera,
também, as condições de reprodução social das comunidades humanas que lá vivem; neste
sentido, é necessário montar uma engenharia da prevenção e da protecção civil (avisos e alertas)
e reclamar uma rigorosa gestão prospectiva dos riscos para evitar e/ou minorar o impacto
devastador de calamidades naturais sobre a economia local e regional;
5. Os mecanismos de mercado nem sempre asseguram a conservação dos serviços dos
ecossistemas porque não existem mercados para serviços de regulação ou porque, quando
existem, as políticas e as instituições nem sempre permitem que as pessoas que habitam no
interior dum ecossistema beneficiem dos serviços que são fornecidos a outras pessoas que
habitam longe; acresce que, no caso de haver um mercado, os resultados obtidos podem ser
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indesejáveis socialmente ou ecologicamente, além de que os mercados são frequentemente
incapazes de responder a problemas de equidade intra e intergeracional;
6. Devido à inércia que existe nos sistemas humanos e ecológicos, as consequências das mudanças
nos ecossistemas poderão não ser sentidas ou percebidas durante décadas; de facto, entre a
ocorrência, o conhecimento, a percepção e a acção, podem decorrer lapsos de tempo
suficientemente longos que tornam inglório o esforço de prevenção e põem em risco a vida das
populações; a ciência, as instituições e as consciências têm de esforçar-se um pouco mais para
reduzir ao mínimo estes “tempos mortos” nos sistemas humanos e ecológicos;
7. Os níveis de bem-estar podem ser melhorados através de interacções programadas e sustentáveis
dos sistemas humanos com os ecossistemas, apoiadas por instrumentos, instituições,
organizações e tecnologias; no entanto, os benefícios outorgados pelas instituições e tecnologias
não são nem automáticos nem compartilhados igualmente, uma vez que o acesso desigual aos
serviços dos ecossistemas tem elevado o bem-estar de alguns segmentos de população à custa
dos restantes e este facto é, só por si, uma fonte significativa de mal-estar que o aprofundamento
e a gestão democrática dos bens públicos devem reduzir a todo o custo;
8. Os ecossistemas são sistemas complexos e existem limites, naturais e sociais, para as
possibilidades de substituição, de capital natural ou naturalizado por capital humano ou
artificializado, especialmente com serviços de suporte, reguladores e culturais; a biodiversidade é
um limite natural devido ao seu valor intrínseco ou de existência; para as pessoas pobres,
também, as substituições e as escolhas são muito limitadas, enquanto para as ricas as
substituições são possíveis através do comércio, do investimento e da tecnologia; por isso, a
equidade intra e intergeracional é um critério que importará aprofundar e actualizar a todo o tempo;
9. As escalas dos processos ecológicos e sociopolíticos muitas vezes não coincidem, o que significa
que há verdadeiros e falsos problemas ambientais; os primeiros têm a ver com questões
ecológicas em sentido estrito, os segundos com problemas de jurisdição de natureza sociopolítica; muitos problemas ambientais nascem de conflitos de jurisdição que a inércia transforma
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muitas vezes em verdadeiros problemas ecológicos; esta graduação dos problemas é importante
para perceber a diferença entre economia do ambiente e economia ecológica e as suas distintas
formas de abordar e tratar os problemas ditos ambientais;
10. Nunca temos informação completa para tomar uma decisão fundamentada visto que só algumas
conexões da cadeia de causalidade estão presentes na tomada de decisão; a estrutura da decisão
política depende da informação disponível, da qualidade dos nossos interlocutores, da importância
dada à noção de valor intrínseco e outros objectivos como a equidade entre grupos e gerações;
acresce que, muitas vezes, as componentes do ecossistema são verdadeiros compartimentos
estanques uma vez que vários grupos corporativos, ditos científicos, ocupam o território do
ecossistema recortando-o de acordo com as suas respectivas metodologias, também elas ditas
científicas; a inércia dos sistemas encontra aqui terreno fértil para prosperar.

II. O regresso à economia do sector primário: os créditos verdes da agricultura
Uma segunda incursão sobre os atributos da economia rural biodiversa diz respeito ao contributo
que a agricultura pode prestar no combate contra o aquecimento global. De que forma a economia do
carbono pode aproveitar à agricultura? Se a retenção for superior às emissões, quanto valem os créditos
verdes da agricultura?
O problema é muito vasto e pode ser abordado de várias perspectivas. Eis uma pequena contribuição para
a discussão.
Uma primeira perspectiva diz respeito à aplicação da regra dos 3R: reduzir, reciclar e reutilizar. A
história económica do sector agro-alimentar é bem conhecida. Há muito que cortámos o cordão umbilical
com a matéria-prima original. Tudo acontece no sentido da desmaterialização e artificialização do processo
produtivo. A cultura dos alimentos desapareceu para dar lugar ao marketing dos produtos comerciais. O
balanço de materiais e energético dos bens que consumimos é devastador e a maioria desses bens é
predadora de recursos naturais em grau elevado. Por isso, fala-se em reduzir, reciclar e reutilizar. O que
significa reduzir, quais as áreas em questão?
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- Reduzir a intensidade energética;
- Reduzir a intensidade química;
- Reduzir a intensidade hídrica;
- Reduzir a intensidade material do embalamento;
- Reduzir as emissões de CO2;
- Reduzir os resíduos não-biodegradáveis;
- Reduzir os processos de transformação industrial;
- Reduzir o tempo de transporte dos alimentos;
Neste contexto de redução, algumas referências discursivas podem ser, no mínimo,
surpreendentes. Consumir produtos frescos, consumir produtos limpos, consumir produtos da estação,
consumir produtos locais, consumir produtos pouco energetívoros, são expressões que atentam contra o
modelo industrialista dominante. Que não deixará de tomar as medidas convenientes para evitar o
atrevimento de alguns intrusos.
Quais os créditos verdes obtidos por via desta actividade de redução?
Quanto mais reduzimos mais fácil se torna reciclar. Em primeiro lugar, há menos quantidade de
matéria reciclável, em segundo lugar, há mais matéria biodegradável, em terceiro lugar, há uma enorme
poupança de energia implicada pela actividade de reciclagem.
Quais os créditos verdes obtidos por via desta reciclagem benevolente?
Mais redução e melhor reciclagem pode significar uma reutilização mais eficaz (os resultados) e
eficiente (os custos) das internalidades assim produzidas. As sementes e os resíduos orgânicos voltam ao
solo, cumpre-se o ciclo da vida. No final, temos um processo produtivo circular, mais agroecológico, em
vez de um processo produtivo linear, mais agroquímico.
Quais os créditos verdes obtidos por via desta reutilização orgânica?
Mas poderíamos acrescentar outros factores 3R, por exemplo:
- O ordenamento do território, a harmonia do continuum cidade-campo ou a renaturalização desse
descontínuo;
- O conteúdo energético dos edifícios, a bioclimatização e o enquadramento paisagístico respectivo;
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- A produção descentralizada de energia e os sistemas integrados de microgeração com base nas
energias alternativas;
- A ligação dos produtos limpos ao “institutional food”;
- A reabilitação paisagística e ecológica de zonas degradadas;
- A produção de amenidades entre produtores agro-florestais e empreendedores turísticos.
Numa outra perspectiva, podemos, igualmente, perguntarmo-nos sobre quais são os créditos
verdes integrados ou gerados pelo exercício das boas práticas agrícolas, por exemplo, nas ligações
agroecológicas:
- Gestão dos solos/conservação/regeneração;
- Gestão da água/qualidade;
- Gestão do maneio dos animais/limpeza;
- Gestão dos povoamentos florestais/fogo;
- Gestão da flora bravia/matos;
- Gestão da fauna bravia/caça;
- Gestão da protecção das culturas/biocontrolo;
- Gestão de espécies raras/habitats;
- Gestão dos resíduos pecuários/estrumes e chorumes;
- Gestão das espécies autóctones/ sementes/ plantas/animais;
- Gestão do mosaico paisagístico/amenidades;
- Gestão da biodiversidade/repovoamento.
Neste sentido, sabemos que todos os códigos de boas práticas podem e devem ser
contratualizados com a administração e/ou com os utilizadores a jusante, seja por via de um preço, de uma
ajuda pública ou de uma receita contratual estabelecida entre as partes. Assim, temos, por exemplo:
- A gestão do solo directamente com a administração no quadro dos vários regimes de protecção do solo
em vigor;
- A gestão da água com as câmaras municipais e o Instituto Nacional da Água (INAG);
- A gestão do biocontrolo com as autoridades de saúde pública;
- A gestão dos resíduos biodegradáveis com as industrias de fertilizantes;
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- A gestão da mata e dos povoamentos florestais com a protecção civil e os serviços florestais;
- A gestão dos resíduos da mata e do mato com os centros de valorização de resíduos e com as centrais
de biomassa;
- A gestão da fauna bravia com as associações de caça;
- A gestão da biodiversidade com o Instituto de Conservação (ICNB);
- A gestão das energias verdes com a Rede Eléctrica Nacional (REN);
- A gestão do mosaico paisagístico com as câmaras municipais e as empresas turísticas em meio rural,
etc.
Como é evidente, em todas estas relações mais ou menos contratuais, há sempre uma relação de
poder por detrás de uma relação contratual. Na prática, isto quer dizer que a remuneração atribuída ao
agricultor ou associação de agricultores pode não compensar os requisitos e os custos de formalidade
implicados pela relação contratual.

Uma terceira perspectiva diz respeito à fortíssima interacção que existe entre a economia do
turismo e a economia do sector primário, no seu sentido mais compreensivo, que engloba a floresta, o
ambiente e a paisagem. De acordo com a noção de qualidade global do produto turístico a noção de
paisagem integra a agricultura, a floresta e todas as actividades que interferem com as paisagens e as
amenidades. Só o turismo de qualidade pode impulsionar um agro-ambiente e uma paisagem de
qualidade. Faz parte da relação de fidelidade com o cliente poder mostrar-lhe os alimentos que consome e
a forma como são produzidos e, bem assim, as benfeitorias agro-paisagísticas que o empreendimento
levou a efeito na sua área de influência. Neste contexto, no quadro de uma economia turística de 5, 6 e 7
estrelas, as disciplinas dominantes serão a arquitectura paisagística e a engenharia biofísica que criam
uma infraestrutura ecológica e que arrastarão atrás de si uma nova economia do sector primário, mais
biodiversa e mais agroecológica. Por outro lado, se regressarmos à economia do sector primário, vamos
reanimar os mercados de confiança e proximidade, reinventar a história local e reocupar territórios antes
devolutos.
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III. Negócios e Biodiversidade: a propósito da iniciativa “B&B” da presidência portuguesa da União
Europeia
Ao assumir a presidência da União Europeia, no segundo semestre de 2007, Portugal elegeu
como prioritária a iniciativa “Business and Biodiversity, B&B” com vista, por um lado, à integração das
preocupações com a conservação da biodiversidade na gestão das empresas e, por outro, a reforçar os
instrumentos económicos de conservação da biodiversidade. Pretende-se que esta filosofia de gestão seja
posta em prática através do estabelecimento de parcerias entre empresas, organizações não
governamentais e administração pública, que ofereçam às empresas o enquadramento adequado para
uma efectiva protecção da biodiversidade. Esta iniciativa visa reforçar o objectivo europeu materializado
pelo “Count Down 2010 – Travar a perda de biodiversidade até 2010”.
Do ponto de vista prático, a iniciativa procura promover, através de acordos voluntários de longa
duração, um campo comum de entendimento e colaboração entre estes dois sistemas distintos, negócios e
biodiversidade, que favoreça a introdução da biodiversidade nas estratégias e políticas das empresas.
A iniciativa materializa-se num processo de adesão a um conjunto de princípios a que se segue a
adopção de uma metodologia que visa a progressiva integração da biodiversidade na gestão das
empresas

nas

suas

várias

componentes.

A biodiversidade, enquanto valor de interesse público, requer o envolvimento das autoridades dos Estados
Membros e da Comissão como promotores desta iniciativa, que concedem reconhecimento público às
empresas

aderentes.

A

ideia

é

criar uma plataforma na União, junto da Comissão, onde as empresas, ONG e outros “stakeholders” irão
interagir e promover um território comum para o desenvolvimento do conceito “B&B”, onde se incluem o
“benchmarking” dos projectos estabelecidos e o reconhecimento europeu das parcerias constituídas a
nível

local.

O início da parceria dá-se com a produção de um documento formal da empresa que explicita
publicamente a história e a política da empresa para a biodiversidade e de um acordo entre as partes
envolvidas na parceria que formalizam:
- O compromisso assumido;
- Os princípios em que assenta;
- O referencial de partida da empresa;
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- Os objectivos prosseguidos por cada um dos parceiros da parceria;
- O programa de acção, os resultados a obter;
- O cronograma a cumprir e os seus marcos intermédios de execução;
- A componente financeira do programa;
- O modelo de gestão a prosseguir.
Para ilustrar a natureza e o alcance dos compromissos assumidos entre os parceiros,
apresentamos, resumidamente, três casos de empresas do sector agrícola que já subscreveram a
iniciativa B&B. A informação que se junta é retirada dos memorandos e compromissos já assinados (ver
www.icnb.pt).
.
1. O compromisso com a SATIVA
A SATIVA é uma empresa que trabalha no controlo e certificação de produtos e serviços nas áreas
agrícola e florestal. Os referenciais controlados e certificados pela SATIVA são, em muitos casos,
instrumentos de gestão do ambiente e conservação da biodiversidade. A SATIVA interage diariamente
com operadores económicos que estão na primeira linha da conservação da biodiversidade: agricultores,
produtores florestais e elementos da cadeia de transformação dos seus produtos.
O Compromisso da SATIVA materializa-se em:
a) Divulgar acções de natureza prática junto dos operadores com quem interage, sugerindo a integração
dessas práticas na respectiva actividade;
b) Incluir a gestão da biodiversidade nos referenciais sob sua gestão, sejam estes de produtos ou serviços,
desde que associados às espécies e ecossistemas. Esta inclusão deverá sempre que possível ser
associada a mecanismos objectivos de monitorização da biodiversidade, seja nos resultados directos das
acções, seja, mais desejavelmente, no que essas acções interagem nas espécies e ecossistemas;
c) Propor, em sede própria, a inclusão ou aprofundamento das disposições relativas à biodiversidade em
outros referenciais onde tal seja relevante, incluindo o aprofundamento dos dispositivos de monitorização.
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Para monitorizar a evolução e cumprimento deste compromisso a SATIVA registará, no início da
sua vigência, os seguintes indicadores:
1) Dos operadores contactados qual a fracção que está abrangida por uma qualquer forma de orientação
para a gestão ou conservação da biodiversidade;
2) Dos referenciais controlados e certificados pela SATIVA quantos mencionam explicitamente regras ou
dispositivos ligados à gestão e conservação da biodiversidade;
3) Dos referenciais geridos pela SATIVA quantos mencionam explicitamente regras ou dispositivos ligados
à gestão e conservação da biodiversidade;
4) Dos indicadores de biodiversidade controlados pela SATIVA quantos têm origem em monitorização
sobre espécies e ecossistemas.
2. O compromisso com a FINAGRA
O objectivo geral da FINAGRA é construir um conceito global de sustentabilidade empresarial que inclua
todos os aspectos respeitantes à gestão da Herdade do Esporão baseada na filosofia ‘Business and
Biodiversity’ e reforçar a estratégia de excelência dos vinhos e azeites que, além do Eco e Enoturismo,
constituem os principais produtos da empresa.
Os objectivos gerais do compromisso são os seguintes:
a) Reforçar o sector agro-alimentar da produção de vinho e azeite com a capacidade necessária para
conservar e proteger a Biodiversidade e os serviços ecológicos dos Ecossistemas;
b) Integrar o conceito de Eco e Enoturismo dentro de uma perspectiva de sustentabilidade da Estratégia de
Biodiversidade da Finagra;
c) Avaliar os impactes, quer ao nível global como ao nível sectorial, das políticas e actividades da Finagra
sobre a Biodiversidade e o Território;
d) Enquadrar as questões ligadas à Biodiversidade e às alterações climáticas no modelo de gestão da
Finagra;
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e) Adoptar medidas de gestão que promovam a minimização e compensação de impactos negativos e
potenciação dos positivos;
f) Desenvolver estratégias de comunicação interna e externa no sentido de garantir que todos os
colaboradores e partes interessadas conheçam, adoptem e participem na implementação e
desenvolvimento da filosofia de ‘Business and Biodiversity’.
Quanto aos compromissos específicos, estão divididos em três sectores:
:
Vector I – Gestão da Biodiversidade
- Definir um código de boas práticas para a vitivinicultura, olivicultura e floresta com o intuito de potenciar a
biodiversidade e minimizar a erosão do solo, com uma gestão apropriada das zonas de ‘set-aside’;
- Iniciar um processo de avaliação e monitorização de Biodiversidade sob a forma de um Plano de Acção
de Conservação, englobando a totalidade das suas propriedades (Herdade do Esporão e Herdade dos
Perdigões), com especial relevo para a interacção entre culturas e habitats;
- Promover uma reunião com os parceiros B&B com o objectivo de lançar um repto para a criação de um
possível galardão/ “Oscar” de biodiversidade que premeie a melhor estratégia de gestão de
biodiversidade com resultados comprovados através de monitorizações periódicas;
- Fomentar a cultura de um leque alargado de variedades genéticas originais de castas de vinha (vitis
vinifera L.), protegendo, assim, a viabilidade desta planta num cenário de alterações climáticas e de
protecção das variedades de castas regionais;
- Fomentar a cultura de um leque alargado de variedades genéticas originais de Oliveira (Olea europaea),
protegendo, assim, a viabilidade desta planta num cenário de alterações climáticas e de protecção das
variedades regionais;
- Enquadrar a área florestal no projecto de Eco e Enoturismo da Herdade do Esporão;
- Fomentar o desenvolvimento de uma floresta biodiversa e multifuncional, constituída essencialmente por
espécies autóctones;
- Adoptar um Plano de Gestão Florestal, sustentável e adaptável aos compromissos FSC (gestão próbiodiversidade), apoiando entidades, como a WWF, a desenvolver este esquema para montados de
azinho.
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Vector II – Gestão da Unidade de Paisagem “Barragem”
- A Unidade de Paisagem da Barragem é muito importante para a fauna, nomeadamente para as aves
aquáticas e mamíferos. Como tal, esta Unidade de Paisagem, incluindo a envolvente (zona tampão) irá
ser alvo de uma gestão especial dedicada à criação de um ‘Santuário’ de vida silvestre;
- É importante considerar o recurso a técnicas de engenharia biofísica para a resolução de problemas de
qualidade da água, enquadradas numa lógica de harmonia da paisagem.

Vector III – I&D
- Estabelecer metodologias de avaliação da biodiversidade funcional em termos de protecção das culturas,
ecologia e gestão de pragas e de auxiliares e conservação do solo;
- Criar um laboratório de campo para testar a produção em sistemas alternativos (ex.: vinho biológico,
ecológico, etc.), conjuntamente com análise de estudos de mercado (capacidade de penetração);
- Plantar diversas variedades de oliveira no olival a ser implementado, recorrendo a monitorização
periódica a fim de determinar o seu desempenho (ambiental, resistência a pragas e a alterações
climáticas) e seleccionar as mais viáveis;
- Estudar a interacção entre a cultura da vinha e do olival, nomeadamente no que diz respeito às
populações das diversas pragas e inimigos naturais;
- Criar um projecto-piloto no montado de azinho de forma a desenvolver uma estratégia de certificação
específica, apoiando entidades como a WWF.

3. O compromisso com a SOUSA CUNHAL GESTÃO AGRICOLA, LDA
A Sousa Cunhal Gestão Agrícola, Lda. é uma instituição de referência no mercado da carne e
hortícolas biológicos em Portugal. A actividade central da empresa consiste na produção, transformação e
distribuição de produtos agro-pecuários, florestais e cinegéticos como cereais, vinha, olival, gado, cortiça,
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madeira e frutos silvestres, bem como a disponibilização de uma série de serviços associados à gestão
agrícola e ao eco-turismo.
Os objectivos gerais do compromisso da empresa são os seguintes:
- Manter o modo de produção biológico;
- Manter um correcto maneio do património fundiário gerido pela empresa, na sua maioria constituído por
Montado, e dos habitats que nele marcam presença, preservando, assim, a elevada biodiversidade
que lhe é característica e que actua em sinergia com o Modo de Produção Biológico;
- Efectuar uma gestão eco-eficiente, procurando minimizar os impactos ambientais decorrentes das suas
actividades, produtos e serviços, prevenindo a poluição e efectuando uma utilização racional dos
recursos naturais;
- Efectuar uma adequada Gestão de Resíduos. A Sousa Cunhal Gestão Agrícola, Lda. assume o
compromisso de zelar pela correcta recolha e encaminhamento dos resíduos gerados pela empresa,
visando uma estratégia de redução dos resíduos produzidos, sua reutilização e correcto
encaminhamento, nomeadamente para os centros de triagem de resíduos para respectiva reciclagem;
- Promover o aumento crescente da eficiência energética. A Sousa Cunhal Gestão Agrícola, Lda. propõese promover a redução dos consumos energéticos apostando em tecnologias de maior eficiência
energética com o objectivo de minimizar a contribuição da poluição resultante da sua actividade;
- Desenvolver procedimentos de avaliação do desempenho ambiental e indicadores associados que
possibilitem esta avaliação, aderindo a sistemas de certificação que orientem este trabalho;
- Divulgar o posicionamento da empresa face à biodiversidade, reforçando o seu papel estratégico nas
actividades da empresa;
- Promover práticas de protecção da biodiversidade entre os membros da Administração, colaboradores,
fornecedores e adjudicatários;
- Considerar a Gestão de Biodiversidade como parte integrante de qualquer projecto durante a fase de
planificação e execução.
Quanto aos compromissos específicos e acções previstas apontam-se os seguintes:
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Vector I – Gestão da Biodiversidade ao nível produtivo
- Recurso, sempre que se justifique, a um Sistema de Gestão do Montado, registando, controlando e
gerindo todas as práticas e acções que possam ter qualquer tipo de impacto no sistema;
- Utilização de variedades locais/regionais de árvores, frutas e vegetais, assim como raças tradicionais e
autóctones de gado e criação;
- Início de uma colaboração regular com a Associação “Colher para Semear” para a preservação de
variedades tradicionais de sementes de plantas com interesse alimentar e forrageiro, através da
realização de oficinas de sementes e da constituição da empresa como “Guardião de sementes”;
- Continuação com o projecto, iniciado em 2007, da protecção de ninhos no solo, levado a cabo com apoio
da EDP, no seu programa de minimização do impacto do envio das facturas da luz para casa dos
clientes, sobre a biodiversidade.

Vector III – Gestão da Biodiversidade ao nível dos serviços
- Criação de cursos e workshops sobre os temas da Sustentabilidade, Gestão Ambiental e Conservação da
Biodiversidade no âmbito dos serviços prestados pela Herdade do Freixo do Meio;
- Integração do projecto de Ecoturismo e Bird-watching, desenvolvido em parceria com a SPEA (Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves) e a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal).

Vector IV – Gestão da Biodiversidade ao nível da preparação de projectos
- Conhecer os parceiros locais e nacionais que assumiram compromissos na área da protecção da
biodiversidade;
- Estar a par de outros projectos desenvolvidos no âmbito da protecção da biodiversidade de modo a
usufruir da troca de opiniões e experiências no que concerne aos projectos da Herdade do Freixo do
Meio;
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- Considerar os membros ibéricos e mediterrânicos do Countdown 2010 com analogias à Herdade do
Freixo do Meio na implementação conjunta de projectos;
- Considerar os parceiros Portugueses do Countdown 2010 aquando da preparação e submissão de
candidaturas a financiamentos nacionais e europeias;
- Considerar os parceiros do Countdown 2010 como fornecedores, adjudicatários e alvos de marketing dos
projectos da Herdade do Freixo do Meio.

Vector V – Sensibilização da Comunidade
- Desenvolvimento de workshops e acções de divulgação, em eventos como o “Encontro da Primavera”,
sobre diferentes temas associados à conservação da biodiversidade;
- Continuação das visitas de estudo na herdade do Freixo do Meio com divulgação dos aspectos
relacionados com a correcta gestão do montado, a agricultura biológica e a conservação da
biodiversidade presente na herdade;
- Divulgação do posicionamento da empresa face à biodiversidade, reforçando o seu papel estratégico nas
actividades da empresa.
Vector VI – Apoio a Projectos de Conservação da Natureza a Nível Regional
- Continuação dos levantamentos de mamíferos, artrópodes, vegetação e aves, que estão a ser
implementados pela empresa em parceria com diferentes instituições como a SPEA, a Universidade de
Évora, o Instituto Superior Técnico, etc., como forma de conhecer mais profundamente o património
gerido pela empresa;
- Continuação da protecção do cercal climácico – Carvalhal da Barranca da Loba - existente na herdade do
Freixo do Meio;
- Continuação da aplicação do Plano de Conservação do Gato-bravo existente para a Herdade do Freixo
do Meio;
- Manutenção de um banco genético do cavalo Sorraia, através da manutenção de uma população
silvestre destes cavalos em liberdade e estado selvagem em Vale Zebro – uma das propriedades da
empresa. Esta população é acompanhada por um projecto de investigação que visa manter o fenotipo
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associado a esta espécie. Pretende-se, assim, revelar as características genéticas mais ancestrais deste
animal, que se tendem a perder gradualmente com a domesticação, de que são exemplo as suas típicas
riscas;
- Continuação do levantamento anual dos impactos da actividade da Sousa Cunhal Gestão Agrícola, Lda.
e sua divulgação junto dos interessados através da elaboração do Relatório de Sustentabilidade da
empresa;
- Elaboração de um Plano de Acção para a Biodiversidade.

Conclusão: em busca de uma economia rural e governança biodiversas.
Nos mercados do futuro, a nova economia rural biodiversa dedicará especial atenção à gestão
proactiva da biodiversidade e dos ecossistemas respectivos de onde retirará os principais argumentos de
promoção empresarial e criação de valor. Do que se disse, podem deduzir-se algumas conclusões breves
que são outras tantas pistas de trabalho para o próximo futuro, em busca de uma economia rural e
governança biodiversas:
1. A biodiversidade prepara agora o seu território como oportunidade de negócio, tendo em vista
aproveitar o momento criado pelos novos mercados ambientais como, por exemplo, os mercados
de carbono; a investigação sobre os mercados ambientais é uma linha de trabalho muito
promissora tanto para a investigação como para os negócios;
2. A associação entre biodiversidade e serviços de ecossistemas decorre directamente destes
compromissos, quer dizer, quem respeitar a biodiversidade tem acesso privilegiado aos serviços
ecossistémicos, uma fonte adicional de competitividade no próximo futuro; a investigação sobre os
serviços ecossistémicos é, igualmente, uma linha de trabalho muito promissora para os mercados
ambientais;
3. A iniciativa B&B não está isenta de zonas cinzentas; enquanto uns questionam o que podem as
empresas ganhar com esta aposta na biodiversidade, outros receiam que a adesão à iniciativa
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sirva apenas para lavar a imagem junto dos consumidores de uma empresa com cadastro
ambiental;

neste

contexto,

é

fundamental

desenvolver

metodologias

rigorosas

de

“accountability”através de indicadores e metodologia adequada para avaliar e auditar realizações e
resultados;
4. As empresas que aderem à iniciativa terão, em princípio, um ambiente mais amigável para o
negócio junto dos consumidores e da administração; fazem parte deste grupo as empresas que
cumprirem toda a legislação ambiental e não apenas a legislação específica sobre biodiversidade;
atenção, pois, aos custos de formalidade que crescerão na mesma proporção e à discriminação
negativa que eles sempre geram sobre as empresas menos capitalizadas;
5. A criação de valor mais evidente aparece associada ao desenvolvimento de produtos turísticos e
ainda à comercialização de produtos agrícolas tradicionais produzidos em modo biológico, logo, a
agricultura biológica, a exploração sustentável da floresta, as pescas e a aquacultura, sem
esquecer o ecoturismo, são campos para os novos mercados; para o marketing das empresas os
benefícios de reputação não são negligenciáveis;
6. A biodiversidade ganha não apenas pela sua maior visibilidade mas, também, porque há uma
gestão pro-activa dos impactos das actividades empresariais, associada ao aumento de recursos
financeiros dedicados à protecção da biodiversidade; igualmente significativo é o contributo
europeu, nesta matéria, para as diferentes convenções da ONU sobre Diversidade Biológica e
Desertificação e, bem assim, para uma melhor regulação e protecção da biodiversidade e dos
ecossistemas no quadro das negociações comerciais multilaterais da Organização Mundial de
Comércio.
7. Em períodos de transição, como este que vivemos, há sempre vários discursos sobrepostos sobre
o futuro do mundo rural. Ou, o que é pior, discursos difusos e confusos sobre os vários “agros” em
agenda. Falamos dos “agros” e da sua articulação espacial e territorial: o agro-alimentar, o agroflorestal, o agro-ambiental, o agro-conservacionista, o agro-energético, o agro-recreativo, o agropaisagístico e o agro-rural. Como é que todos estes agros convivem e comunicam entre si, como
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articulam os seus de efeitos de aglomeração, reticulação e capilaridade, na exacta medida em que
é preciso pôr ordem no mapeamento do espaço rural que eles configuram. A nova governança
agro-rural diz respeito ao planeamento e gestão destas ligações, inscritas em territórios concretos,
e à administração de redes de actores, actividades e organizações que eles envolvem. Trata-se de
uma actividade complexa, intensiva em conhecimento, se quisermos, uma pequena revolução na
cultura organizacional da administração do “agros” nacional. A ausência de governança e de um
regulador agro-rural acreditado podem significar abandono, especulação, oportunismo, predação.
Fica o aviso.
8. Uma das tarefas primordiais da nova governança agro-rural é a administração directa de uma
infra-estrutura ecológica e biofísica regional e, bem assim, os serviços ambientais e
ecossistémicos que dela derivam, o que não invalida que se possam estabelecer parcerias ou
contratos público-privados para o mesmo efeito. Trata-se de restabelecer, tanto quanto possível, a
energia vital dos ecossistemas locais e regionais para, a partir dessa regeneração, reiniciar novas
actividades económicas. No mesmo sentido, os serviços ambientais e os serviços ecossistémicos
podem constituir uma fonte de receita com interesse para os produtores.
9. Uma tarefa prioritária da nova governança agro-rural, em íntima relação com a infra-estrutura
ecológica, é o redesenho da matriz energética local e regional. Trata-se de uma área da maior
importância para o futuro sustentável do mundo rural, a requerer, por exemplo, uma forte ligação
entre a investigação aplicada e a extensão agro-rural. Referimo-nos, por exemplo, aos sistemas
combinados, à escala de uma exploração agrícola e/ou de uma aldeia, de produção de energia,
calor e combustíveis, a partir do aproveitamento de resíduos e culturas energéticas renováveis. É,
além disso, um domínio de intervenção privilegiado para relançar, em novas bases, a cooperação
triangular entre as universidades, as organizações do mundo rural e a administração pública. Nas
intervenções territoriais integradas (ITI) do novo programa de desenvolvimento rural a construção
de uma matriz energética adaptada aos recursos endógenos pode constituir um projecto inovador
com fortes efeitos multiplicadores sobre o território envolvente.
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11. Na nova governança agro-rural emerge, com redobrado vigor, uma nova/velha função ligada à
gestão dos riscos globais e dos respectivos planos de contingência. O aquecimento global e as
alterações climáticas que daí decorrem estão na origem de um aumento da frequência e
intensidade dos acidentes naturais. O factor contingência não se compadece com meras acções
de “banco de urgência”, é fundamental investir em prevenção, montar a complexa engenharia dos
avisos e alertas, profissionalizar os agentes da protecção civil, informar as populações e
programar/executar acções rigorosas de simulação de calamidades naturais.
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Resumo
Num momento de mudança paradigmática (antropocentrismo para ecocentrismo) a legitimação moral do ambientalismo nas
organizações parece dominar. Este facto está presente na adopção de práticas institucionais similares por parte dos
gestores, pela via de um processo isomorfico (DiMaggio & Powell, 1983) conducente à institucionalização do ambientalismo.
Centrada na sustentabilidade ambiental das instituições e tendo como quadro as teorias da gestão, particularmente do
campo de estudo da identidade organizacional, esta comunicação visa expor hipóteses explicativas para que algumas
organizações, mais do que outras, enveredarem por estratégias ambientalistas, bem como dos indivíduos nas organizações
se implicarem nesse tipo de iniciativas.
A opção pela análise da identidade organizacional advém da necessidade do conhecer o que de mais central, distinto e
permanente estas organizações apresentam (Albert & Whetten, 1985). Este é um foco importante, especificamente no caso
do ambientalismo nas organizações, devido à sua desejabilidade social. Assim, a análise de aspectos que a ultrapassem
são relevantes, dado muitos dos levantamentos existentes, por exemplo no campo da responsabilidade social das
organizações, são meros truísmos.
Da literatura emerge a gestão da multiplicidade identitária, os valores organizacionais e as estratégias de comunicação
adoptadas pela organização, como diferenciadoras da internalização do ambientalismo na estratégia de negócio.
O isolamento das componentes do núcleo central das organizações, em função da internalização do ambientalismo, poderá
constituir uma ferramenta útil, não só no que respeita à gestão da sustentabilidade ambiental por parte das empresas, como
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trazer valor acrescentado para a identificação de indicadores de sustentabilidade conducentes à implementação de
estratégias de actuação para o desenvolvimento regional.

Os grandes problemas ambientais da actualidade dependem maioritariamente dos comportamentos humanos. Mesmo
quando se apontam como causas a tecnologia ou factores económicos estas têm como moderadoras a tomada de decisão
individual ou grupal. Dito deste modo pode parecer que a decisão tomada pelo indivíduo é o único factor, pelo que a causa
reside unicamente na Pessoa, mas não é. A literatura demonstra que a tomada de decisão individual depende de factores
de várias ordens (psicológica, sociológica, contextual).
Relativamente aos níveis de análise em que essas causas se manifestam também são diferenciados, sendo importante que
se invista numa análise multi-nível. Na presente comunicação vou centrar-me na apresentação de causas de nível individual
e organizacional .
A maior parte da literatura, no campo das ciências sociais e humanas, em que são explicadas as causas subjacentes à
frequência de adopção de comportamentos pró-ambientais tem-se centrado em variáveis individuais, o que tem levado a
que vários autores (e.g., Stern, 2000) refiram que é a quantidade de estudos realizados que sobre-enfatiza este nível de
explicação e não a sua importância real. É na actualidade defendido, quer na área da Psicologia Ambiental (e.g., Stern,
2000), quer na da Gestão (e.g., Starik & Marcus, 2000) que é em contexto organizacional que são tomadas decisões que
mais afectam o ambiente, sendo muitas destas impostas aos indivíduos, que ficam, assim, com margem para a decisão
volitiva.
Ilustrando o que anteriormente se disse com um exemplo: só quando uma empresa opta por produzir e comercializar um
veículo automóvel menos poluente é permitido ao consumidor a sua aquisição, antes disso é praticamente impossível ter
um veículo com essas características. É óbvio que podemos pensar que há muitas outras alternativas, no caso de se querer
reduzir os impactos ambientais das comutações em viatura privada, tais como fazer um levantamento das tecnologias
disponíveis menos poluentes e efectuar adaptações no veículo próprio, ou em última instância prescindir da sua utilização,
passando a utilizar transportes públicos. Contudo, até da empresa de transportes estamos dependentes relativamente às
escolhas modais, pois no caso do trajecto que tenhamos de percorrer não ser servido por transportes, ou os mesmos não
cobrirem os nós de comutações necessários, a alternativa é utilizar a viatura particular; a não ser que possamos escolher
outro emprego em cujo local se preste a decisões ambientais.
Independentemente do interesse das variáveis organizacionais é importante que passemos em análise as variáveis
individuais.
Variáveis Individuais Explicativas dos Níveis de Implicação Pró-Ambiental
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Uma das causas apontadas para a ineficácia das acções individuais é a falta de controlo que o indivíduo tem na
decisão/acção propriamente dita. A literatura mostra que em muitos dos casos em que os indivíduos não se implicam no
comportamento adequado, não é porque não concordem ou avaliem a acção pró-ambiental positivamente (atitudes,
crenças, valores) ou não tenham conhecimentos (sobre quais as consequências e/ou o que fazer ou quais as acções), mas
há outras causas que são mais determinantes da acção. Algumas destas são de cariz contextual, tal como se referiu
anteriormente a propósito dos condicionalismos impostos pelas decisões organizacionais.
A não implicação dos indivíduos em acções consideradas determinantes para a salvaguarda do ambiente conduz à
tentativa, da parte das instituições (públicas, privadas), de mudança comportamental. Antes de se avançar com estratégias
centradas na mudança do indivíduo, é importante que se efectue uma análise holística das possíveis causas, pelo que é
importante contemplar a mole “Pessoa-no-Ambiente (físico/social)” de modo a promover o direccionamento adequado da
intervenção.
Stern (2000) oferece-nos uma leitura do esquema causal proposto por Stern e Oskamp (1987) na qual está bem patente a
complexa cadeia de influências, composta por variáveis individuais e contextuais que influem nas acções ambientais. O
autor refere exemplos relativos a diferentes comportamentos com impacto na conservação de energia, mas também é
possível aplicá-lo à explicação de um único comportamento.
Tabela 1: Modelo Causal dos Comportamentos com Relevância Ambiental
Nível

de

Tipo de Variável

Causalidade
8

Variáveis socio-demográficas e processos de socialização

7

Factores contextuais (incentivos e constrangimentos)

6

Valores

5

Crenças Gerais acerca do Ambiente (worldwies)

4

Atitudes,

crenças,

normas

pessoais

relativas

aos

comportamentos ambientalmente relevantes
3

Conhecimentos específicos acerca dos comportamentos
ambientais

2

Implicação comportamental

1

Comportamentos relevantes para a protecção ambiental

Source: versão original de Stern e Oskamp (1987, p.1063)
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À primeira vista os níveis de causalidade induzem-nos a pensar que são variáveis individuais, tais como a implicação
comportamental, ou os conhecimentos específicos que apresentam um impacto mais directo no comportamento que a
generalidade das variáveis contextuais. Porém, os autores assumem que as variáveis contextuais acabam
por influenciar os comportamentos de forma mais ou menos directa, de modo que a mediação sócio-cognitiva (das
intenções, valores, atitudes, crenças, etc.) tenha menor oportunidade de interferir. A influência das variáveis contextuais é
assim uma explicação para o facto de nem sempre as atitudes e valores serem bons preditores dos comportamentos e, por
vezes, se constate uma grande divergência entre aquilo que as pessoas dizem que pensam, acreditam, esperam e
valorizam e fazem, ou seja, o comportamento que adoptam.
Tal como têm vindo a sugerir autores como Guagnano, Stern e Dietz (1995) é sobretudo quando os factores contextuais
não introduzem variabilidade/influência na tomada de decisão que a relação atitude-comportamento é mais forte.
A atenção aqui colocada nos factores contextuais pode ser interpretada como desresponsabilização dos indivíduos em
relação à protecção ambiental, contudo não é disso que se trata, mas antes de alertar para a existência destes factores. A
importância dos contextos é indiscutível: é o contextualismo dos acontecimentos que dá o mote a esta conferência sobre o
desenvolvimento regional.
A atenção que se deposita nos contextos é justificada pela gestão da sustentabilidade a este nível ser mais fácil: é mais fácil
mudar factores do contexto que da pessoas; não que estas não mudem o seu modo de pensar, agir, mas há muitas
“barreiras” que têm de ser ultrapassadas. Por vezes, tantas quantas as interacções que consigamos identificar na cadeia
causal, anteriormente apresentada. Também porque a mudança em matéria de ambiente é urgente e com a actual crise
económica, os investimentos na mudança comportamental têm ficado para segundo plano. As intervenções de cariz

contextual podem constituir a fórmula de perpetuar as intervenções para a mudança comportamental, rentabilizando essas
mesmas acções.
De salientar que tal como há vários anos se reconhece na área da Psicologia, as intervenções contextuais com implicações
nas acções dos sujeitos podem ter implicações cognitivas que se manifestam em comportamentos da mesma ordem (Teoria
do foot-in-the-door-effect de Bem).
Relativamente ao nível organizacional, já anteriormente se fez referência ao impacto que as organizações podem ter na
sustentabilidade ambiental, em seguida apresenta-se como.
Variáveis Organizacionais Explicativas dos Níveis de Implicação Pró-Ambiental
Investigações realizadas na área do green management têm vindo a identificar factores explicativos para a implicação das
organizações em acções pró-ecológicas. Alguns dos mais proeminentes são as políticas governamentais em matéria de
ambiente (mais coercivas ou mais compensadoras das acções organizacionais), expectativas de lucro económico e
pressões sociais da parte dos stakeholders, sobretudo externos.
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Em face dos condicionantes anteriormente referidos seria de esperar que as organizações pertencentes ao mesmo sector
de actividade, sujeitas às mesmas pressões contextuais e com semelhanças estruturais tendessem a adoptar as mesmas
práticas ambientalistas. Hoffman (1997 citado por Sharma, 2000) verificou esta tendência da por parte de empresas
petrolíferas e de gás, pois tendiam a adoptar estratégias similares em resposta às pressões institucionais. Outros autores
têm demonstrado o contrário, isto é, ao invés da tendência mimética a existência de variabilidade nas estratégias
ambientais das organizações que operam no mesmo contexto social, regulatório, com o mesmo enquadramento de políticas
ambientais (Aragón-Correa, 1998; Hart & Ahuja, 1996) e no mesmo sector industrial (Sharma & Vredenburg, 1998).
Os modelos mais racionalistas não conseguem explicar porque é que organizações, sob praticamente as mesmas
condições, internas e externas, não decidem da mesma maneira em matéria de protecção ambiental. Isto é, apesar de
todas as semelhanças estruturais e estratégicas, umas são mais passivas no sentido em que se limitam ao estrito
cumprimento dos mínimos legislados (passam geralmente pela adopção de estratégias de “fim de linha”, ou acções
reparadoras), e outras enveredam por acções que remetem para um forte envolvimento, sendo as mesmas implementadas
a nível dos processos de produção (por vezes estas últimas são resultado de projectos voluntários de I&D).
Esta franja de variabilidade que ultrapassa a tomada de decisão racional começou por ser explicada pelos autores
recorrendo aos valores, quer da organização, quer do líder. Neste caso também se verifica que os valores por si só não são
suficientes. Possíveis explicações remetem para dois problemas, o primeiro relaciona-se com o facto dos valores em estudo
não representarem as particularidades do contexto organizacional em análise e o segundo é não permitirem auscultar os
valores latentes, que por vezes são os mais profundos e representativos da organização, dado que os emergentes
correspondem a meros truísmos.
A solução passa por investigar um constructo de nível organizacional que permite suprir limitações anteriormente
apresentadas: a Identidade Organizacional (IO).
A IO é o que define o carácter da organização. Utilizando a definição originalmente proposta por Albert e Whetten (1985) é
aquilo que a organização tem de central, distinto e permanente. A IO é influenciada pela cultura, valores, rotinas tendo um
impacto directo nas interpretações e acções organizacionais. Assim, vai conferir legitimidade à internalização do
ambientalismo na organização. O ambientalismo pode ser legitimado em termos económicos e assim visto como uma
vantagem económica bem como uma responsabilidade, uma imposição normativa, etc. Cada um dos atributos identitários e
a acumulação dos mesmos (que pode resultar na multiplicidade identitária) vai ter implicações na orientação estratégica por
parte da organização.
Sharma (2000) demonstrou que a IO tem um papel importante no modo como o ambiente é interpretado, especificamente
se é visto como ameaça (custo) ou um desafio (oportunidade de negócio). Neste último, a representação do ambiente teve
uma influência significativa na opção por estratégias mais activas em relação à protecção ambiental.
Mc. Sorley (1993 citado por Bazerman & Hoffman, 1999) apresenta-nos o caso de uma empresa de limpeza de
componentes ópticos, Balzers Corporation of Hudson, de New Hampshire, que ao ser confrontada com a possibilidade de
poupar 100.000 dólares anualmente, através da mudança de para uma tecnologia menos poluente, declinou-a. Só perante a
pressão das directrizes da agência ambiental local que decretou o pagamento de um montante da mesma ordem de
grandeza da poupança anual, sob a forma de multa ou a aplicação do mesmo na adaptação da tecnologia menos poluente,
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que a mudança foi considerada. Apesar dos autores não terem abordado as causas da inacção pelo ponto de vista da IO,
parece-nos que tal explicação é apropriada. Assim, poderá ter sido a incapacidade de compatibilizar atributos identitários
referentes às vantagens económicas com outros, tais como a integração de tecnologias pró-ambientais no processo de
produção a principal justificação.
Outro caso é o de uma empresa de produtos químicos à qual foi diagnosticada a possibilidade de poupar cerca de 1 milhão
de dólares anualmente, através da implementação de uma tecnologia que permitiria eliminar 250.000 toneladas de
resíduos. A negligência das recomendações foi justificada, por parte da organização, com o facto de terem entrado no
programa (no qual teria sido diagnosticada a necessidade), com outro objectivo que não a indicação de medidas de
sustentabilidade, argumentando que estas nem vão ao encontro das prioridades dos engenheiros de produção, nem se
enquadram nos planos estratégicos da gestão financeira (Greer & Van Lobben Sels, 1997 citados por Bazerman & Hoffman,
1999).
Os estudos anteriormente apresentados são reveladores da concepção dominante que aponta a protecção ambiental e as
vantagens económicas como sendo impossíveis de compatibilizar, inviabilizando a possibilidade da multiplicidade
identitária. Apesar das investigações corroborarem o facto da multiplicidade não ser uma panaceia (remédio para todos os
males), existem vantagens que têm sido identificadas. Entre as quais considera-se o aumento da capacidade adaptativa aos
stakeholders internos e externos e a inimitabilidade.
O mito da “fixed-pie” segundo o qual as organizações não podem ser rentáveis do ponto de vista ambiental e económico,
não passa de um mito, muitas vezes, alimentado pela própria estrutura organizacional. Uma estrutura rígida em que os
processos de comunicação são deficitários, conduzindo à diferenciação e competição intra organizacional. Por vezes
acontece que os custos ambientais são imputados a determinados sectores e os benefícios a outros, pelo que é o que basta
para que o ambientalismo se perda num irracional conflito de interesses.
Outro factor responsável por esta visão parcelar é a imposição de regulamentação por parte de factores externos com
poder. Esta conduz a que as acções ambientais sejam motivadas por factores extrínsecos à organização (geralmente sob a
forma de ameaças ou recompensas), pelo que afastam-se das motivações intrínsecas e daquilo que é central à identidade.
Se atentarmos nas definições de responsabilidade social das organizações estas têm em comum o facto de considerarem
que é algo que faz parte da IO, isto é dos atributos mais centrais que permitem distinguir a organização.
Para finalizar esta comunicação, que teve por base uma revisão das perspectivas teóricas e empíricas explicativas dos
comportamentos ambientais, é de referir que a literatura tende a enaltecer as variáveis organizacionais, dado que mesmo
quando a tomada de decisão é individual, o peso de variáveis contextuais (com ou sem mediação cognitiva) parece ser
determinante. De reforçar a importância de se realizarem investigações empíricas no contexto português que versem sobre
a IO de modo a efectuar o levantamento dos conteúdos e da centralidade identitária.
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Estratégias de desenvolvimento regional num contexto de mudança:
uma abordagem ecológica
António Manuel Martins de Almeida, Departamento de Gestão e Economia, Universidade da Madeira,
amma@uma.pt, tel. 291705043
Pretende-se analisar as perspectivas e o conteúdo das estratégias de desenvolvimento regional baseados
numa integração de um modelo dinâmico proveniente da literatura ecológica e de uma abordagem histórica do
desenvolvimento das regiões insulares. Inicia-se a abordagem analisando o potencial dos fashionable models
(clusters e learning regions) para descrever o potencial de desenvolvimento das regiões periféricas e insulares.
Baseados na abordagem da ecologia das organizações, considera-se o papel de uma autoridade regional que
pode maximizar o crescimento regional quer no curto quer no longo prazo através da manipulação do ritmo de
crescimento e do acesso a recursos externos. Analisa-se também o impacto dos choques macro-económicos
externos na economia regional. Conclui-se que uma gestão cuidadosa dos recursos disponíveis é indispensável
para se julgar da optimalidade da política de desenvolvimento. Admite-se também que no contexto da
insularidade a optimalidade das políticas de desenvolvimento regional é afectada pela evolução por ciclos
históricos.
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1-Introdução: limites aos ´fashionable models´ no contexto insular – da euforia à desilusão
Dois modelos de desenvolvimento territorial atraíram nos anos 90a atenção dos média, dos universitários e
investigadores na área do desenvolvimento regional e dos decisores políticos, como a solução de futuro, em
termos de desenvolvimento económico no contexto da periferia: os clusters e as ´learning regions´ (Hassink
(2005: pg. 524; ver também Bellini, 2001; Boschma, 1999; Boschma, 2004). Dada a atenção consagrada aos
modelos atrás referidos, e em especial à análise dos clusters no contexto português, julgaram alguns decisores
políticos terem encontrado a ´solução última´ para o atraso constatado na periferia.
Existiam, na época, múltiplas razões para a euforia e para a aplicação errada dos conceitos acima referidos.
Comecemos a nossa análise pela aplicação errada do conceito. Uma das razões básicas para tal derivava de
problemas de semântica e do estádio de análise precoce dos conceitos no contexto da periferia, problemas
nunca solucionados mesmo no âmbito das revistas da especialidade, e que deram azo a interpretações livres
conceitos. Num esforço de produção de uma definição de larning region, Boekema et al (2000: pg. 3) referem
que o conceito de ´learning region´ poderá ser definido como “physical expression of the understanding … that
economic growth is dependent on innovation, which in turn is dependent on the creation, dissemination and
application of knowledge. The latter is usually referred to as learning, and learning processes are generally
believed to be connected to space. Hence learning regions”. Van Geenhuizen e Nijkamp (2000: pg. 49)
reconheceram que “study of learning regions is relatively new, lacks a proper definition of learning region as
analytical and testable. Various cause-and-effect chains have not been very well tested”. Hassink (2005)
reconheceu que poucos exemplos concretos de uma ´learning region´ poderiam ser identificados na prática, o
que contribuía para o estado caótico constatado em termos de definições. Boekema et al (2001) procuraram
resolver o problema atribuindo ao conceito de learning um estatuto de ´quase-teoria´ declarando que a leraning
region “understands more a regional policy paradigm than theory due to its dependence on multiple theories and
concepts which have the focus on the learning process in common”. 1736 também reconhece o carácter
multidimensional e eclético do conceito de learning region, dado este último estar fortemente condicionado por
desenvolvimentos teóricos em sub-áreas da ciência regional e economia da inovação, tais como a teoria dos
sistemas de inovação, a abordagem institucional, a nova geografia económica, e outros ´policy oriented
innovation concepts´ (ver também Lovering, 1999; Moulaert e Sekia, 2003; Lagendijk e Cornford, 2000).
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Relativamente à proeminência dada aos conceitos de cluster e learning region basta referir relaciona-se a
mesma com a popularidade de uma amalgama de buzzwords e correntes teóricas em voga nos anos 90,
amalgama essa bem ilustrado por Oinas (2000, pg. 54), quando refere que:
“under the condition of globalisation, flexible specialised networked actors, involved in collaborative and
competitive relations, are embedded in local social relations, characterised by institutional thickness, where
interaction is governed by conventions, and results in learning, within localised relations due to its tacit elements,
and enables the creation of unique assets for competitiveness of both firms and their regional environments”.
Embora seja difícil um acordo em termos de semântica, ambos os conceitos assumem e pressupõe um conjunto
de hipóteses relativamente consensuais (Boekema et al, 2000, pg. 3). A primeira refere-se a uma mudança
estrutural das economias modernas, consubstanciada na migração do foco da atenção numa economia
materializada e assente nos factores produtivos clássicos (trabalho, matérias primas, capital) para a economia
do conhecimento (Hassink, 2005; Park, 2001; Hassink, 1998). A segunda refere-se ao facto de a produção e
gestão do conhecimento e inovação serem considerados os factores críticos em termos de competitividade,
dada a ubiquidade do conhecimento codificado e sistemas tecnológicos e os limites evidentes dos factores de
competitividade clássicos, No contexto da economia do conhecimento e globalizada, o capital humano e a
capacidade de valorização dos recursos afectos à inovação serão os factores críticos de competitividade, e não
a competição estática e frontal (Geenhuizen and Nijkamp, 2000; Maskell, 2001; Amdam, 2003; Scott, 1994;
Scott e Storper, 2003). Uma terceira assumpção relativamente consensual prende-se com o facto de se
considerar que a competitividade externa passa ser factor crítico em termos de sobrevivência empresarial e dos
territórios, o que pressupõe a importância de desenvolver factores competitivos de ordem superior, tais como a
produção e gestão de conhecimento e inovação, o explorar first order advantages, o desenvolvimento de
competências de aprendizagem únicas ao nível da empresa. Toda a discussão à volta do conceito de learning
region chamou à atenção para o facto de se privilegiar agora o desenvolvimento de factores intangíveis ao nível
da empresa, e incorporados (embedded) no capital humano, nas capacidades organizativas, no conhecimento e
experiência acumulado e na capacidade de absorção de tecnologia. Ambos os conceitos chamam também a
atenção para a mudança de paradigma no que se refere à produção de conhecimento e inovação, dado que a
função inovação deve incluir e privilegiar um conjunto de processos socioculturais e institucionais e a inserção
em redes de cooperação. Reconhece-se também que os recursos chave para a competitividade e atractividade
dos territorios emanam desses mesmos territorios, i.é., de processos localizados de produção de conhecimento.
A importância declarada da “social embeddedness of economic interaction” resulta do reconhecimento que o
território como “the main territorial framework for learning and knowledge based economic growth” (Boekema et
al, 2000: pg. 9; ver também Geenhizen e Nijkamp, 2000).
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È importante reconhecer que a discussão à volta dos conceitos de learning region e clusters foi também
condicionada pela discussão, no âmbito da análise dos processos de divergência/convergência acerca da
eficácia da política de desenvolvimento regional tradicional. A discussão acerca da temática do impacto da
política de desenvolvimento regional saliente o desenvolvimento de factores soft em detrimento da abordagem
mais hard (aposta tradicional no desenvolvimento de infra-estruturas), em linha com o conceito de “untraded
interdependencies” de Storper.
A discussão em torno dos clusters suscitou um interesse ainda mais vivo, o que conduziu Lagendijk and
Cornford (2000: pg. 214) a catalogar a abordagem desenvolvida por Porter como “one of the most successful
regional development scripts”. Constataram também os autores que “one cannot deny the strong mobilising
force of the concept”. Martin and Sunley (2002) por sua vez, numa crítica ´acida´ do conceito reconheceram as
competências mediáticas de Porte ao catalogá-lo como “one of the most influential -indeed, the most influential”
autores na área dos modelos de desenvolvimento territorial. Muita da força associada ao conceito resulta do
que Lagendijk and Cornford (2000: pg. 216) call “a busy and fascinating tour”, que permitiu a incorporação e
associação do conceito a múltiplos interesses, conceitos e audiências (na Universidade), num jogo de soma
positiva. Ao longo dos anos 90, a abordagem dos clusters permitiu ´misturar´ conceitos e interesses à partida
díspares: interesses empresariais, académicos e políticos. Ainda de acordo com Lagendijk and Cornford (2000:
pg. 214) a ênfase dada a preocupações de competitividade “paved the way for the successful career of clusters
as a regional development concept”, dadas implicações comportáveis em termos de investimento para os
decisores políticos, e a vantagem em termos de ´assimilação´ por parte do leitor do conceito face a outros
conceitos concorrentes mais de leitura muito mais difícil (Lagendijk and Cornford, 2000: pg. 214; ver também
Becattini, 1994; Benko, 1994; Dunford, 1994; Ganne, 1994). A compatibilidade do conceito de clusters com a
modelo neo-liberal em voga, também contribuiu para o sucesso da abordagem (ver Martin and Sunley, 2002,
acerca do grau de compatibilidade do conceito de cluster com o ´espírito´ da época.
2-Os limites dos fashionable models no contexto da periferia
O problema intrínseco, num contexto insular, dos conceitos atrás referidos, reside na sua (in)aplicabilidade.
Existem razões para crer que não é fácil replicar ex-nihilo todas as características subjacentes a um cluster, em
regiões com um nível de desenvolvimento intermédio, dado que a emergência dos mesmos se basear num
conjunto exigente de circunstâncias históricas, económicas e culturais muito específicas, nomeadamente: a)
´social embeddedness´ dos actores sócio-económicos associados ao desenvolvimento do tipo de capital social
´correcto´, que se traduza na existência de redes sociais e económicas de índole formal ou informal e numa
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estrutura institucional também única b) o atingir de massa crítica em termos do número de empresas com uma
dimensão económica e tecnológica mínima e uma rede de ´linkages´ a montante e a juzante com as outras
empresas dentro e fora do clsuter e c) em decorrência das exigências anteriores, a existência de uma rede
densa de fluxos de informação e tecnologia, baseados em padrões de confiança mutua e d) um capital
institucional forte (espessamento institucional) aliado a serviços de apoio às empresas e de cariz privado
(Armstron e Read, 2003: pg. 125; ver também Amin and Thrift, 1995; Keeble et al, 1999; Ganne, 1994; Veltz,
1994; Veltz, 1999). Armstrong e Read, (2003: pg. 125), baseados na sua longa análise das prespectivas de
desenvolvimento insular, duvidam ´tout court´ da aplicabilidade e interesse do conceito de cluster num contexto
insular. Citando do original Armstrong e Read (2004) referem que “the modern industrial cluster analysis
appears to offer few lessons for microstates, for three reasons:
1. Microstates, while having some of the essential features necessary for successful industrial clusters, lack
other critical characteristics:
a. A “local dimension” (i.e., geographically limited).
b. A network of independent SMEs that “maximise their profits through an interdependent specialisation of tasks.
Each firm is specialised in one or few phases of the production cycle . . . and the productive cycle is carried out
by the multiplicity of actors belonging to the district itself” .
c. A network of institutions that encourage the growth of the New Industrial Areas (NID).
d. A set of relationships inside the NID that are “ruled by a set of norms—generally informal—which characterise
and shape the kind of social interaction . . . of the district”. In other words, a local “culture” should exist.
e. A strong set of external trade and other commercial relationships.”
Tödtling e Trippl (2005) declaram também que o conceito de cluster como de interesse reduzido no contexto da
periferia, em termos de contributos para a definição de políticas de desenvolvimento regional adequadas aos
problemas específicos destas regiões. Tödtling e Trippl (2005) criticam a ´one-size-fits-all trap´, i.e., a aplicação
de modelos de desenvolvimento universais, que se traduziram no que chamam de ´ordinary ready-to-apply
measures´, tais como os tecnopólos e ´science parks´, que exibem na generalidade resultados modestos no
contexto da periferia. Hospers (2003: pg. 635), baseado na experiência da Sardenha provê um exemplo do
resultado de modelos não-localizados:
“as a consequence of the lack of embeddedness with the local economy in Sardinia’s, one did not notice the
cumulative causation process policy-makers hoped for, …,as consequence, the application of top-down
approaches changed island's landscape rather than in a modern economic structure”.
Outras das razões para a aceitação generalizada, no âmbito dos modelos de desenvolvimento rural/periféricos,
dos fashionable models, resulta do facto da ciência regional ter empreendido uma ´rota específica´ no quadro do
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New Regionalism (Lovering’s (1999). Lovering’s (1999: pg. 7) baseado na análise do New Regionalism,
categorisa os modelos de desenvolvimento territorial em ´Sophisticated Models´ ou ´Vulgar Models´. De acordo
com Lovering (1999: pg. 7), os ´Sophisticated Models´ podem ser definidos como “self-consciously abstract
models concerned with the logical implication of assumptions and the invention of ideal types”.

Em

consequência, os Sophisticated Models nunca são afectados, nas suas certezas, pelo que de facto de passa na
realidade. Constituem exemplos de Sophisticated os ´fashionable models/concepts´ tais como os ´learning
regions´ e a abordagem dos cluster, na suas vertentes mais teóricas e de ´indicativas´. Poderá ser constatado
que muitos ´Sophisticated Models´ quando aplicados nos contexto da periferia não passam de esforços para
listar os pré-requisitos necessários ao atingir do tipo ideal de desenvolvimento. O problema subjacente a tais
analises reside no facto dos Sophisticated Models se abstraírem do contexto sócio-economico cultural a que se
deveriam aplicar e ignorar o cruzar da análise conceptual com o que (Lovering, 1999: pg. 7) chamam
“dangerous empirical claims”. A maioria destas análises evita também atribuir algum grau de probabilidade ao
êxito eventual de tais abordagens. Evitam também introduzir um elemento temporal que permita perceber
quando será atingido o ideal. Os ´Vulgar Model´ assumem que as abordagens conceptuais podem “read-across
to real-world empirics and derives its force from concrete empirical claims (Lovering, 1999: pg. 7). Apesar do
esforço implicito de adequação à realidade Lovering crítica “the vulgarity arising from the fact that many of these
(empirical analyses) are crude, over-generalised, or just plain inaccurate”. Julga-se no entanto que, caso seja
possível limitar o carácter “crude, over-generalised, or just plain inaccurate” deste tipo de abordagens, poder-seá produzir uma análise que seja minimamente compatível com o contexto sócio-económico de base e com o
rigor cientifico e empírico. O que se procura criticar neste ponto é as discussões baseadas em modelos ´irreais´
e no listar de requisitos, apesar de basicamente correctas, discutem modelos que não poderão ser
desenvolvidos num futuro mais ou menos próximo. Por exemplo, depois de defender, Dinis (2006), a criação de
estruturas em rede, a afirmação de uma visão estratégica para o território, a promoção do empreendedorismo e
a cooperação empresarial, reconhece implicitamente a improbabilidade de sucesso do modelo proposto, dado
que reconhece que tal abordagem “can represent a problem for backward rural regions where this positive
relational dynamism (ie., demanding set of requirements) does not exist” Dinis (2006: pg. 10).
Parece útil acrescentar apenas mais uma razão, muito especifica ao contexto da periferia e insularidade e que
permite analisar os limites da abordagem consagrada nos ´fashionable models´. Existem razões para crer que a
inserção de uma empresa num cluster poderá não ser a abordagem mais inteligente no contexto da periferia
pela razão apontada por . Os clusters não são imunes a processos de estagnação mental e cognitiva, tal como
referem Pouder e Saint John (1996), Lorenzen (2005), Giuliani (2005) e Hassink (1998). Pouder e Saint John
(1996) chamam a atenção para o facto de que as estratégias competitivas das empresas tendem a convergir via
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isomorfismo normativo e mimetismo, o que será especialmente verdade em territórios caracterizados à priori por
uma elevada propensão para o conformismo (Lorenzen, 2005; Giuliani, 2005; Hassink, 1998). Da convergência
de estratégias resulta necessariamente uma menor variedade no ecossistema e uma menor capacidade de
absorção de inovação. Pouder e Saint John (1996) chamam a atenção para a probabilidade de se desenvolver
de uma abordagem colectiva restritiva, repetitiva e ´past-oriented, que se traduz um processo de ´lock-in´
cognitivo e estratégico e no que os autores chamam de ´competitive blind spot´, que limita a capacidade de
reacção e antecipação a choques externos por parte das empresas locais. Os clusters podem constituir um
factor de inércia estratégica/competitiva, de rigidez organizacional e institucional e promoverem a replicação de
modelos e estratégias.
3-O problema da gestão dos sectores sensíveis no contexto insular
Ambos as abordagens obliteram também as condições iniciais problemáticas, nomeadamente a) o contexto
empresarial e sócio-cultural desfavorável e b) e a trajectória histórica de desenvolvimento económico
problemática para dizer o mínimo. Relativamente ao ponto a) deve ser referido que nas regiões periféricas coexistem duas sub-populações de empresas, os i) empreendedores múltiplos e o ii) empresário tradicional. Este
ultimo caracteriza-se por baixos índices de formação académica, experiências de vida restritas ao espaço local,
e de acordo com Vaz et al (2006), por baixos índices de experimentação na adopção de inovações, despesa
tendencialmente zero em I&D, inexistência de formação complementar ao longo da vida (aversão à formação),
idade acima da média, posição dominante no controlo da gestão da empresa à décadas, e fortemente
envolvimento em actividades ´sociais´ distantes do objecto da empresa. O relativo fechamento ao exterior e
baixos índices de formação são também partilhados pelos seus colaboradores. Skuras et al (2005) e Skuras et
al (2003) esboçam um retrato problemático de um empresário sucesso numa região periférica portuguesa “not
well educated, but work experienced”. Embora as referências incluídas neste paragrafo em particular corram o
risco de conter um elemento de injustiça evidente, não deixa de ser possível pensar, em linha com North and
Smallbone (2006: pg. 56) que “it is unlikely in these situations, therefore, that the required animators will emerge
from within the indigenous population”.
Relativamente à trajectória de desenvolvimento, convêm enfatizar que a maioria dos Sophisticated Models
esquece que a generalidade das regiões periféricas e insulares sobrevive baseada em soluções de curto prazo
e fragmentadas, ou na exploração, muitas vezes de forma ´oportunistica´, de oportunidades e vantagens
comparativas limitadas no tempo e no espaço, tanto em sectores tradicionais como em novos nichos de
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mercado, e que se têm traduzido numa evolução por ciclos de prosperidade e abandono (Courlet and Pecqueur,
1994; Crevoisier, 1999; Paraskevopoulos, 2005).
Ainda sobre a temática da trajectória de desenvolvimento no contexto insular, deve ser relembrado que,
contrariamente ao contexto actual de marginalização e secundarização económica e política, algumas ilhas já
desempenharam um papel de relevo no desenvolvimento da economia e ciência mundial, constituindo os
primeiros exemplos de incorporação no processo de globalização que se desenha desde o século XV (Murray,
2001; Wood, 2000; Câmara, 2001). A incorporação serodia das regiões insulares na economia mundial é
enfatizada por Deloughrey (2003: pg. 300) quando declara que “time and space compression, perceived as
intrinsic to the globalised, post-modern era, was long familiar to the Caribbean due to centuries of fragmentation
and reassembly in the landscape, economy and culture. Islands … embody the earliest structures of capitalist
modernity as well as its contemporary global inequities”. Relativamente aos estados insulares do Pacífico,
Murray (2001: pg. 11) declara que “the globalisation agenda is not unprecedented”, dada a integração continua
destes territórios na economia mundial, especialmente desde o século XIX, com fases de aceleração nítida no
processo de integração. O problema, desta integração temporã no processo de desenvolvimento do capitalismo
reside no facto de que, o desenvolvimento económico ocorreu numa lógica de dependência e centro-periferia,
do que resultou uma evolução em ciclo e raramente no interesse explicito do desenvolvimento económico
equilibrado e sustentado das regiões insulares (Murray, 2001). Raoulx (1999: pg. 265) refere que a
especialização económica das Falkland Islands, essencialmente baseada no sector primário, e correspondendo
grosso modo aos estágios principais de desenvolvimento da economia mundial, resultou na “fragile, even
catastrophic, economic situations found today”. Os ciclos de especialização (e desenvolvimento de factores
produtivos, conceitos económicos e sociológicos) da economia mundial constituíram portanto o factor de
mediação da inserção das economias insulares no sistema económico mundial. Uma das manifestações, no
contexto insular, das ´fragile, even catastrophic economic situation´ refere-se aos actuais sectores sensíveis,
i.e., em risco de descalabro, que já conheceram a sua fase áurea. A existência destes sectores, problemática
porque a generalidade das ilhas não suporta um número alargado de sectores, afasta-nos decisivamente das
análises mais cor-de-rosa subjacentes às learning regions e clusters que oferecem soluções de curto prazo nos
sectores high-tech, desde que se implemente um conjunto de recomendações-tipo. O contexto de relativa
subordinação implicou também a necessidade de procurar ´queimar etapas´, nomeadamente no que concerne à
infra-estruturação destes territórios.
A existência de sectores sensíveis, problemáticos dada a sua dimensão em termos de VAB, emprego e número
de empresas, parece ser a norma no contexto da periferia. Camagni (1992) refere a existência de 4 subsectores sujeitos a pressões diferenciadas e interesses diferenciados, mas frequentemente problemáticos. O a)
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sector exposto à concorrência externa e conforme aos padrões de competitividade internacional, deverá ser
objecto de políticas que permitam a máxima expansão, em termos do número de empresas e da sua
capacidade inovadora. No entanto este sector compreende ´apenas´ o sector do turismo, nos seus diferentes
segmentos, na maioria das regiões insulares (Frochot, 2005; Frisch and Mueller, 2004). O b) sector não
competitivo, fatalmente ligado às transferências financeiras, poderá ser massivamente atingido pelo processo
de globalização em curso e pelo fim do regime de excepção em termos de transferências (Jassen, 2000;
Mastromarco and Woitek, 2006; Philips and Swaffin-Smith, 2004; Pietroforte et al, 2000; Dixon, 2005; Hall et al,
2004; Vias, 2004). O risco de falências e taxas de desemprego explosivas nestes sectores poderá tornar a
gestão macro-económica muito complicada. Numa lógica neo-liberal Camagni (1992: pg. 366) sugeria
relativamente a este sector “not to offer rescue and financial assistance, but to save the potential
entrepreneurship that this sector provides, assisting the reorganisation of inefficient firms or opening other
business opportunities through ad hoc agencies”. O c) sector não exposto, que inclui os serviços não mercantis
e a administração pública, é crucial em termos de criação de emprego e estabilidade social e política, dado
absorver as tensões no mercado de trabalho. Para além desta vertente positiva, deverá ser referido que este
sector contribui para uma diminuição da latitude de intervenção em estratégias de desenvolvimento alternativas
dada a sua tendência para o sobredimensionamento e deficits orçamentais. O d) sector informal é também
significativo no contexto da periferia, mas não é analisado neste trabalho. O e) sector inovativo compreende as
empresas inovadoras e deveria ser objecto da atenção dispensada ao sector a) dado que poderá constitui a
génese do próximo ciclo de desenvolvimento. Conclui-se portanto pela existência de 2 sub-sectores que
poderão apresentar uma evolução muito problemática e cuja história de via não é facilmente encaixada na
abordagem tipo learning region.
De acordo com os fashionablçe models a estratégia para transformar uma base económica problemática numa
paisagem económica dinâmica e diversa parece relativamente evidente: atracção de FDI e/ou desenvolvimento
endógeno do território; up-grade dos recursos humanos e do nível de competências; c) adopção e adaptação de
inovações e tecnologia e o desenvolvimento da rede de infra-estruturas tradicionais e de telecomunicações; d) a
exploração de vantagens comparativas na área das ´amenities´; e e) o desenvolvimento ou exploração de
recursos naturais específicos e da vocação histórica ou técnica entretanto desenvolvida (Gatrell, 1999;
Camagni, 2002). Parece existir um largo consenso relativamente ao conjunto de pré-requisitos a satisfazer. O
problema reside na conjugação do apoio político, do grau oportunidade em termos de investimentos
estratégicos no desenvolvimento de factores intangíveis e num percurso histórico adequado de forma a
satisfazer todos estes pré-requisitos. Dadas as dificuldades constatadas mesmo no âmbito das regiões quase
desenvolvidas, Morgan (1997) sugere uma estratégia de desenvolvimento baseada nos sectores existentes, i.e.,
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no conjunto de sectores acima referidos, incluindo o b e c). Camagni (1992) propõe também uma estratégia de
pequenos passos, com o up-grade progressivo das attitudes e da capacidade empreendedora a corresponder
ao grau de exigência do modelo teórico a aplicar no caso em apreço. No entanto a maioria destas abordagens
´esqueçe´ em particular a dinamica própria destes territorios e em especial a necessidade de incluir o papel do
Estado na equação, questão da maior relevância no contexto insular (Amin, 2001; Gatrell, 1999; Darby and
Muscatelli, 2004). Embora a estratégia de desenvolvimento atrás delineada seja incontestável de um ponto de
vista estritamente teórico, no curto prazo, assiste-se à necessidade imperiosa de gerir a transição dos sectores
sensíveis e expostos, o que chama a atenção para o contexto macro-económico como o factor determinante
(driving force) da da maior ou menor turbulência que se irá inevitavelmente constatar período de transição
(Guerrieri and Iammarino, 2006). As condições macro-económicas (leia-se acesso às transferências financeiras,
desenvolvimento na política de desenvolvimento regional comunitária, evolução no sector do turismo) serão
muito mais importantes do que a políticas microeconómicas localizadas, em linha com os fashionable models.
Referem a este propósito, baseadso na experiência das Western Islands, Roberts e Thompson, 2003. pg. 61,
que: “macroeconomic policies that affect aggregate demand patterns are highly influential in shaping the
development path of the region (western Islands, in Scotland). The predominance of final demand as a source of
structural change in the Western Isles suggests that macroeconomic policies that affect aggregate demand are a
much more significant force in shaping the development path of a rural region than policies affecting relative
input prices, technology or sourcing patterns”.
4- A abordagem ecológica: entre uma estratégia-r e uma estratégia-k
A abordagem ecológica aplicada ao campo da economia e gestão provê um quadro de referência teórico muito
interessante para analisar os mecanismos e processos de governam a natalidade e mortalidade das
organizações e também os processos mudança, declínio e o impacto de choques externos na viabilidade do
ecossistema. Esta abordagem afigura-se muito útil na análise das condicionantes ao desenvolvimento num
contexto insular, especialmente num quadro de grave ameaça à sobrevivência do ecossistema em resultado da
diminuição de recursos postos à disposição (leia-se quebra nas transferências financeiras). Sem entrar numa
análise mais pormenorizada, poderá ser referido que o campo da ecologia organizacional analisa os factores
que “internally in a population and externally in the environment determine the entry of new organisations and
the survival, change and failure of existing ones” (Hajalager, 2000: pg. 11). Embora se reconheça que os
esforços desenvolvidos pelas empresas permitem acrescer a sua taxa de sobrevivência num contexto de
catástrofe, é assumido que a taxa de sobrevivência, (firms survival odds) resulta de um processo estocástico
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(“come out as probabilities”) e que em face de eventos negativos tais como quebra nos indices de procura e
choques macro-económicos adversos, uma alta taxa de falência será inevitável.
A ecologia das organizações reconhece que ameaças tais como choques macro-económicos, novas tendências
sociológicas, a introdução de conceitos de gestão inovadores, a ênfase dada a competências/tecnologias
alternativas podem resultar em tragédias de monta para as empresas fortemente ancoradas nos velhos
conceitos e tecnologias. Reconhece-se portanto o papel decisivo de alterações em termos de regulamentações
e políticas macro-económicas no evoluir das taxas de natalidade, mortalidade e sobrevivência das empresas.
Também se chama à atenção para o facto de taxa de sobrevivência das empresas ser fatalmente ligado à sua
capacidade para se adaptação ao meio ambiente em mudança. No entanto tal capacidade de adaptação não
depende apenas da sua capacidade intrínseca (e mais técnica) de se adaptar ao meio ambiente através do
desenvolvimento de recursos tecnológicos e meios humanos mas também do desenvolvimento e acesso a
recursos especiais (ex. políticos). No fundo reconhece-se que probabilidade de sobrevivência está em parte
“beyond the control of any individual organisation or population of organisations” (Nyhan et al, 2001: pg. 376). A
importância dada aos factores ambientais parece extremamente relevante no contexto insular, pois a evolução
especifica destes territórios valoriza um tipo de capital social muito diferenciado da versão subjacente à
abordagem dos clusters. A abordagem ecológica assume que num contexto de pressão extrema (crise
económica), conceitos tais como selecção e sobrevivência/falência, parecem mais relevantes do que gestão
estratégica, empowerment dos recursos humanos e absorção de tecnologia, questões críticas no âmbito das
discussões à volta da aplicabilidade do conceito de ´learning region´. Num cenário de crise, os limites (carrying
capacity) da base económica de uma região insular é facilmente atingida e as (melhores) estratégias
empresarias podem não funcionar. Neste cenário, as velhas receitas de sucesso, tais como o fácil acesso aos
recursos financeiros e políticos, reputação, a dimensão da empresa, a imagem (positiva) e visibilidade do
gestor, podem ser mais decisivos. Hajlager (2002) baseado na análise da evolução do sector da restauração e
bebidas da Dinamarca conclui que “I was not able to conclude that successful enterprises pay significantly more
attention to managerial and competence issues than new or unsuccessful enterprises”. Pelo contrário, o autor
concluiu que a aprendizagem desenvolvimento e sobrevivência “take place the hard way: by trial and error, by
entrepreneurship and failure”. A análise de Hajlager (2002) salienta a importância da reputação e credibilidade
da empresa, traduzida na sua dimensão, e acesso a recursos especiais tais como reputação e visibilidade (ver
também Kearns, 2003; Ward and Lusoli, 2003).
De acordo com Hjalager (2000: pg. 11) a ecologia das organizações é “accused of being deterministic,
inasmuch as it tends to ignore firms' strategies and actions, and fails to maintain the idea of unique compositions
of competencies and resources in individual enterprises”. As críticas incidem em especial no seu carácter
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determinístico e ´dramático´ e por ignorar a intervenção estratégica das empresas e o carácter único das
competências empresariais, aspectos fundamentais tanto para os fashionable models como para a abordagens
teóricas fundamentais na área da gestão (´resource based view´ e ´ strategic positioning approach´. A ecologia
das organizações tem obviamemente mais mais pontos em comum com a hipótese darwiniana de selecção e
extinção do que com uma conceptualização ´lamarkiana´ de aprendizagem e capacidade de incorporação dos
efeitos de aprendizagem nas estratégias empresariais. Tal como referido Durand (2001: pg. 400) “In the
Darwinian mode, the fitness of adaptation critically depends on the environment selecting organizational forms.
Thus, in the competitive Darwinian process, if there is a rationality in play, it is the rationality of natural selection”.
Apesar das críticas, a ecologia das organizações oferece-nos um contexto teórico apto a permitir uma leitura
das perspectivas de desenvolvimento regional em linha com o lado empírico da equação. É também possível
formalizar um papel para o Estado, afastado das análises mais neo-liberais, papel esse reservado à gestão da
crise da evolução dos sectores mais sensíveis e portanto da viabilidade final do ecossistema. A ecologia das
organizações reconhece e sugere que um cenário de crise é inevitável, num cenário de redução dos recursos
colocados à disposição do ecossistema, cenário cuidadosamente evitado pelos fashionable models. Atribui-se
também ao Estado um função de damage control exactamente pata evitar uma redução repentina da viabilidade
do ecossistema (Taylor and Tricker, 2006).
Gambaroto e Maggionni (1998, pg. 53), baseados na ecologia das organizações chamam a atenção para o
papel crucial das autoridades locais (e da política regional) na gestão da viabilidade do ecossistema e para a
existência de limites ao crescimento. Gambaroto e Maggionni (1998, pg. 53) assumem que o crescimento
regional segue uma evolução que pode ser retratada por uma função logística, que admite um ponto de
saturação, e que poderá ser complementado por uma sequência de declínio (Ver gráfico 1). Caso se considere
´r´ como a taxa intrínseca de crescimento económico e K ´nível de equilibrio, ou dimensão económica máxima
da região poderemos considerar que a taxa de crescimento em termos no número de empresas é dada por:
dn/dt=r*n(t)*[(1-n(t))/K]
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Gráfico 1: Trajectória de crescimento regional (abordagem ecológica)

K e r assumem um papel fundamental no moldar da função logística de crescimento económico. Quanto maior o
valor de r mais inclinada a curva-S; quanto maior K maior o nível de saturação da função e maior a dimensão
económica (máxima) da região. Ainda de acordo com Gambaroto e Maggionni (1998, pg. 53), os governos
locais poderão aplicar uma estratégia r, adequada para potenciar um crescimento industrial rápido. Uma
estratégia-r decresce os custos de localização (custos de entrada no mercado) da generalidade das empresas,
dado não exigir pré-requisitos em termos de nível tecnológico ou organizacional, o que significará na prática o
privilegiar de sectores menos intensivos em tecnologia. Daí resulta o povoar do mercado com empresas de
baixos índices tecnológicos, e um mais rápido atingir do ponto de equilíbrio inicial e o esgotar do ritmo de
crescimento. A variável K traduz a carrying capacity do sistema e é determinado simultaneamente a) pelo nível
de recurso ao dispor do ecossistema e b) pela eficiência na exploração dos mesmos. Quanto maior o acesso a
recursos, o nível tecnológico das empresas locais, a qualidade das estratégias empresariais, maior o nível de K.
Como exemplos de políticas que expandem K, poder-se-á citar a política de incentivos ao aumento da
produtividade dos recursos humanos, as políticas de formação e/ou reciclagem dos recursos humanos, o apoio
à difusão de inovação, a criação de parks sciences, a provisão de infra-estrutura de telecomunicações
avançadas, Tal como sugerido acima, uma estratégia-r leva a um rápido esgotar das oportunidades de
crescimento, pois os novos entrantes limitam-se a replicar as estratégias em vigor no ecossistema sem
contribuir para a revalorização dos recursos que permita a sua expansão. Estas empresas beneficiam das
vantagens do ecossistema sem acrescentarem variedade/complexidade ao sistema. De acordo com Gambaroto
e Maggionni (1998) uma estratégia-r apresenta-se mais adequada nos estágios iniciais de desenvolvimento, de
forma a potenciar o atingir de massa crítica ou perante cenários de crise de forma a colmatar as perdas
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elevadas resultantes de uma taxa de elevada. Julga-se que se deverá acrescentar uma terceira razão.
Argumenta-se que a optimalidade das 2 estratégias depende também das condições iniciais, no que
condicionam a capacidade de absorção de inovações por parte as empresas existentes. Uma estratégia-r
poderá ser a única solução caso não exista ´mercado´ para medidas de política tipo-K, pois a taxa de
crescimento máxima seria extremamente reduza neste contexto (ver gráfico 2). Tal como reconhecem
Gambaroto e Maggionni (1998, pg. 53) “a K-strategy is ideal in a well-developed region which have already
reached (spontabeously or not) the ´ceiling´ of traditional industrial sectors, but still have rrom for development in
more innovative sectors”.
Gráfico 2: Grau de adequabilidade das estratégias tipo

Nas regiões com nível de desenvolvimento intermédio, os decisores políticos locais enfrentam um trade-off
entre uma estratégia-r e uma estratégia-K. Os autores acima citados (pg. 57) advogam uma estratégias-K como
adequada “in periods of macro-economic booms when public resources are abundant and congestion is the
main limit to regional development”. O custo de tal estratégia reside no período de tempo alargado para a sua
implementação. O impacto das condições externas (contexto macroeconómico) deve ser tido em linha de conta,
pois uma estratégia-K, associada ao desenvolvimento de factores intangíveis, em linha com a abordagem dos
clusters e learning region, não permite uma resposta a uma eventual crise em curso. No contexto da periferia as
escolhas serão possivelmente mais simples. Dada a prevalência e importância dos sectores sensíveis, e a
evolução da economia por ciclos, os esforços deverão ser consagrados a evitar o esgotar de um ciclo, quer
através do desenvolvimento de um novo ciclo quer através do estender no tempo da data de validade do ciclo
em curso. Na parte B do Gráfico 1, considera-se o caso do desenvolvimento de um novo ciclo em linha com o
esgotar das possibilidades de crescimento associadas ao ciclo anterior, o que permite suavizar o período de
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transição entre os dois ciclos (ver linha a tracejado). Neste contexto em particular as empresas deverão optar
por um mix de estratégias-r (que permita ainda beneficiar da extensão do prazo de viabilidade) dos sectores
tradicionais e estratégias-K (que permitam a inserção em nichos de mercado inovadores) de forma a evitarem o
lock-in numa estratégia empresarial que se revele inadequada. Existe evidência para referir que a abordagem
mais adequada passa por uma estratégia de crescimento baseada na ´diversificação´ em termos dos sectores e
nichos de mercado onde a empresa está presente (Almeida, 2008). Uma estratégia-K ter-se-á revelado
inadequada no passado, pois o meio ambiente não exigia uma grau de sofisticação tão elevado. Por outro lado
a continuidade nas estratégias-r poderá encaminhar as empresas para o que Kwo, 2004: pg. 298) chama de
´changeless trap´, baseada na exploração das velhas receitas de sucesso.
5-Conclusão
Argumenta-se nesta comunicação que política de desenvolvimento regional deverá procurar maximizar os
limiares, na medida do possível, dos recursos postos à disposição do ecossistema, quando a análise das
perspectivas de desenvolvimento se centra na periferia. A evolução das economias insulares por ciclos,
frequentemente baseadas na exploração até aos limites do possível de um único sector, limita a aplicabilidade
dos fashionable models analisados nas páginas iniciais desta comunicação. Argumenta-se que os governos
locais deverão evitar o completo esgotar de um ciclo de crescimento, sem que se vislumbre um outro ciclo.
Nestas circunstâncias, um estratégia-K direccionada preferencialmente para o aumentar dos recursos ao dispor
da região poderá justificar-se de forma a evitar uma taxa de mortalidade extremamente elevada. O sucesso de
uma estratégia de desenvolvimento depende do match do conjunto de políticas atrás enumeradas, e
desenvolvidas no âmbito da análise dos clsuters e das learning regions com o contexto sócio-económico
particular em análise. A apesar do esforço de produção de modelos de desenvolvimento viáveis no contexto da
periferia e insularidade, os fundamentos do desenvolvimento económico nestes contextos únicos, continuam
estáveis e a exigir resposta particulares e também únicas.
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Resumo
A crescente procura da proximidade e contacto com a natureza têm contribuído para que as áreas
protegidas assumam um papel muito relevante enquanto destinos turísticos. No entanto, a atractividade
destas áreas é muito influenciada pelas infra-estruturas e serviços de apoio existentes nessas áreas.
No presente artigo apresenta-se um estudo cujo objectivo era avaliar as infra-estruturas e serviços de
apoio das áreas protegidas portuguesas e verificar se esta avaliação estava relacionada com as
características sócio-demográficas e comportamentais dos indivíduos. Foram realizados 83
questionários questionários a visitantes do Parque Nacional Peneda-Gerês e a alunos universitários
que tinham visitado alguma área protegida nos últimos 12 meses.
A avaliação mais positiva recaiu em infra-estruturas/serviços tais como restaurantes, serviços de
limpeza e alojamento. A avaliação mais negativa incidiu em aspectos com a acessibilidade –
acessibilidade geral ao destino, sinalização, parques de estacionamento, serviços de transporte
públicos – e serviços de fornecimento de informações. Os resultados revelaram que a avaliação de
alguns aspectos era influenciada por aspectos como a idade, o sexo e a duração da estada no destino.
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A importância das áreas protegidas no âmbito do turismo
O contacto com a natureza e a vontade de apreciar a natureza têm sido apontados como importantes
motivações de viagem por parte de diversos turistas. O ecoturismo – produto turístico baseado na
natureza cuja principal motivação do turista é a observação e a apreciação da natureza (WTO, 2002) é já considerado um produto particularmente relevante. No ano 2000, o número de visitas aos Parques
Nacionais americanos atingia os 286 milhões (WTO, 2002). Cerca de 54% dos alemães que fazem
férias afirmaram que a oportunidade de ter uma experiência de contacto directo com a natureza era um
importante critério para escolher um destino de férias. Em 1996, 4,4 milhões de Canadianos com mais
de 15 anos participavam em viagens de observação de natureza (Environment Canada citada por
WTO, 2002a).
Diversos autores associam já o ecoturismo a viagens para áreas naturais, referindo-se especificamente
a viagens para áreas protegidas (Fennel, 1999; Siracaya, 1999). Em Portugal, 21% do território
encontra-se classificado como área protegida (MEI, 2007). Em 2004, em Portugal, mais de 258000
pessoas visitaram as áreas protegidas portuguesas (ICN, 2005). Este grupo de pessoas inclui somente
os que utilizaram casas de natureza, participaram em visitas guiadas e/ou contactaram infra-estruturas
nas áreas protegidas.
A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, a Reserva Natural das Berlengas, o
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, o Parque Natural da Serra de S. Mamede e o Parque
Nacional da Peneda-Gerês foram, em 2004, as áreas protegidas de Portugal onde foi contabilizado um
maior número de visitantes, contando cada uma destas áreas com mais de 8% do total de visitantes
das áreas protegidas de Portugal (figura 1).
O ecoturismo tem ainda a enorme vantagem de ser um produto turístico com poucos impactes
negativos a nível ambiental e que pode trazer benefícios à comunidade de residentes que vive nos
destinos de ecoturismo (Fennel, 1999; Siracaya, 1999; WTO, 2002). Na revisão de definições de
ecoturismo elaborada por Fennell (1999), verifica-se também que o ecoturismo é também entendido
como um produto turístico que contribui para a conservação da natureza.
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Nota: Estes dados só se referem a pessoas que utilizam casas de natureza, participam em visitas
guiadas e/ou contactam com infra-estruturas das áreas protegidas.
Fonte: Elaborado com base em ICN (2005)
Figura 1 – Visitantes das áreas protegidas localizadas em Portugal (% do número total de visitantes
das áreas protegidas localizadas em Portugal)
Em Portugal, o ecoturismo foi um dos 10 produtos turísticos considerados como produtos estratégicos
no âmbito do PENT (Plano Estratégico Nacional do Turismo) (Ministério da Economia e Inovação
(MEI), 2007). A nível europeu, o mercado do turismo de natureza atingiu já uma assinalável dimensão –
22 milhões de viagens em 2004, que correspondiam a 9% das viagens dos europeus (MEI, 2007).
No entanto, o mercado do ecoturismo não só atingiu uma considerável dimensão, como também
apresenta claras perspectivas de crescimento. Entre 1997 e 2004, o número de visitantes das áreas
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protegidas de Portugal aumentou cerca de 11% (ICN, 2005). A nível europeu, prevê-se que o número
de viagens de turismo de natureza aumente aproximadamente 9% ao ano, de modo a atingir 43,3
milhões de viagens em 2015 (MEI, 2007).

A relevância das infra-estruturas e serviços de apoio ao turismo nas áreas protegidas
Segundo Middleton e Clarke (2001), as infra-estruturas e serviços de apoio são uma das mais
importantes componentes do produto turístico, conjuntamente com outras componentes do produto tais
como as atracções turísticas. De acordo com estes autores, as infra-estruturas podem incluir: unidades
de alojamento, restaurantes, bares, cafés, transportes no destino, estádios, escolas de ski e escolas de
línguas, entre outras. Inskeep (1991) também apontou várias infra-estruturas que são importantes para
o desenvolvimento turístico, tais como: alojamento, operadores turísticos e agências de viagens,
estabelecimento de venda de comidas e bebidas, infra-estruturas de informação turística, lojas, infraestruturas para troca de dinheiro e infra-estruturas de segurança pública. Mill e Morrison (2002)
também convergem em algumas identificações feitas pelos anteriores autores – identificam
nomeadamente infra-estruturas como alojamento, estabelecimento de venda de comidas e bebidas,
lavandaria e lojas de lembranças – acrescentando apenas algumas outras infra-estruturas tais como
lavandaria.
Se por um lado as atracções turísticas constituem um importante elemento do produto turístico por
serem os elementos que têm poder de atrair as pessoas para eles (Mill e Morrison, 2002), e
consequentemente para o destino turístico, as infra-estruturas desempenham um papel primordial ao
possibilitarem ao visitante permanecer no destino, bem como apreciar e utilizar as atracções (Middleton
e Clarke, 2001).
Echtner e Ritchie (1993), ao realizarem um estudo extensivo de estudos de imagem de destinos
turísticos, observaram que as infra-estruturas e serviços de apoio mais frequentemente citados nesses
estudos eram aspectos relacionados com transportes e acessibilidade do destino, a qualidade do
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alojamento e do serviço prestado pelos empregados, lojas de venda de comida, infra-estruturas para
fornecimento de informação, a limpeza e a segurança.
No âmbito de uma tese de doutoramento realizada com o objectivo de criar um novo modelo de
comportamento do consumidor em turismo (Carneiro, 2007), analisaram-se 27 estudos de
posicionamento competitivo de destinos turísticos. Para compreender a relevância que as infraestruturas e serviços de apoio ao turismo têm nas decisões dos visitantes e, consequentemente, no
posicionamento competitivo de destinos turísticos, pode analisar-se a figura 2. Verifica-se que as infraestruturas mais frequentemente contempladas nos estudos (incluídas em pelo menos 25% dos
estudos) foram as lojas, o alojamento (tanto a qualidade como a existência de alojamento disponível),
os estabelecimentos de venda de comidas, a segurança e as relacionadas com a acessibilidade ao
destino. No entanto, as outras estruturas apresentadas na figura – relacionadas com o lazer, a limpeza
e os transportes locais - assumem também considerável importância. Conclui-se assim que as infraestruturas e serviços de apoio mais frequentemente contempladas nos estudos de imagem e
posicionamento analisados, respectivamente, por Echtner e Ritchie (1993) e Carneiro (2007), devem
desempenhar um papel relevante na decisão de escolha dos destinos turísticos a visitar.
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Figura 2 – Infra-estruturas e serviços de apoio contemplados em estudos de posicionamento de
destinos turísticos
Tal como Gardner (2001) refere, o alojamento e restantes infra-estruturas de apoio ao ecoturismo têm
uma considerável influência na experiência do ecoturismo e devem estar em harmonia com a paisagem
natural e cultural do destino.
Em Portugal, dado o crescente reconhecimento relativamente à importância do ecoturismo, em 1999 foi
criada legislação específica para o turismo de natureza (DL 47/99, DR 2/99 e DR 18/99) que não só
apresentava o conceito de turismo de natureza, como também especificava algumas características
que determinadas actividades e infra-estruturas de ecoturismo deviam ter. Nesta legislação, apesar de
serem identificadas infra-estruturas e equipamentos de apoio tais como trilhos pedestres e ecomuseus,
foi dado particular destaque ao alojamento característico do turismo de natureza – que se entendeu
poder ser o turismo no espaço rural (TER), bem como um outro tipo de alojamento instituído por esta
legislação e que foi designado como casas de natureza. A maioria das modalidades das casas de TER
e das casas de turismo de natureza eram marcadas pela sua reduzida dimensão e pelo facto de não
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poderem ser construídas de raiz. Actualmente, os empreendimentos de turismo no espaço rural e os
empreendimentos designados de empreendimentos de turismo de natureza constituem dois dos
diversos tipos de empreendimentos turísticos existentes em Portugal (DL 39/2008).
No que respeita ao alojamento, o alojamento para ecoturistas pode englobar meios de alojamento
muito diversos tais como estruturas indígenas, estruturas prefabricadas e tendas, entre outros
(Gardner, 2001). Wight (2001) remarca que embora se evidencie uma tendência para a procura de
meios de alojamento mais rústicos e íntimos no seio do mercado do ecoturismo, a escolha do meio de
alojamento é normalmente determinada pelo destino e pelo tipo de actividade praticada.
Kim (1998) realizou um estudo em que comparou 5 parques nacionais bem conhecidos. Nessa
pesquisa, Kim comparou os parques em termos de diversas dimensões, nomeadamente em termos
das seguintes infra-estruturas e serviços de apoio: qualidade do alojamento, segurança, existência de
alojamento, limpeza, acessibilidade ao destino, infra-estruturas para crianças e infra-estruturas para
lazer e recreio. Isto demonstra que se considerava que estes aspectos poderiam contribuir, em grande
medida, para que um parque conseguisse obter um posicionamento competitivo face aos outros
parques concorrentes.
No estudo desenvolvido por Ryan and Sterling (2001) com visitantes do Parque Nacional de Litchfield,
na Austrália, foram consideradas como infra-estruturas muito importantes (classificadas acima de 6
numa escala de 1 a 7), os parques de campismo e as casas de banho. Foram também consideradas
bastante relevantes (classificadas entre 4,5 e 6) infra-estruturas como parques de estacionamento,
infra-estruturas para cozinhar e infra-estruturas para crianças. Tendo-se comparado a importância que
os visitantes conferiam às infra-estruturas com a avaliação que faziam de cada uma delas (também
feita numa escala de 1-reduzida importância a 7-elevada importância) verificou-se que excepto no caso
das infra-estruturas para cozinhar, em todos os outros casos a avaliação das infra-estruturas era
inferior à importância conferida, o que pode constituir um indicador da insatisfação sentida
relativamente a essas infra-estruturas.
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Num estudo realizado em 44 parques do Canadá (Galloway, 2002), compararam-se 3 grupos de
visitantes com diferentes motivações para visitar os parques. Apesar de existirem diferenças
significativas na importância que os grupos atribuíam a diversas infra-estruturas e serviços de apoio
dos parques, muitas dessas infra-estruturas e serviços foram consideradas como muito importantes
(abaixo de 2,5 em todos os grupos numa escala de 1-extremamente importante a 5-nada importante):
aspectos relacionados com as casas de banho (ex: existência de duches), com a preocupação do
pessoal com os visitantes (prestabilidade, resposta às preocupações dos visitantes), com a
acessibilidade (sinalização, manutenção das estradas do parques), segurança no parque, fornecimento
de informação, formação em determinadas actividades (ex: andar de canoa), condições em termos de
parques de campismo. Ligeiramente menos importante, com pontuações entre 2,1 e 2,6 nos 3 grupos
estava a qualidade das áreas de piquenique. Neste mesmo estudo, também se pediu aos visitantes
que indicassem, numa escala de 5 pontos (1-essencial a 5-não aceitável) até que ponto eram
desejáveis determinadas infra-estruturas e serviços nos parques. Os visitantes apontaram como
bastante desejável a existência de algumas infra-estruturas e serviços (classificadas com 2,5 ou
pontuação inferior) tais como: duches, lavandaria, aluguer de determinados equipamentos
(canoas/kayaks) e loja de conveniência.
Apesar de se reconhecer a importância de se desenvolver o turismo de natureza em Portugal, é
também apontado que o país apresenta sérias lacunas em termos de infra-estruturas e serviços de
apoio ao desenvolvimento deste produto turístico (MEI, 2007). Neste sentido, a divulgação da
investigação que tem como objectivo avaliar a oferta de infra-estruturas e serviços de apoio das áreas
protegidas assume considerável importância. O estudo que se apresenta neste artigo é um estudo
exploratório que tem como objectivo identificar os principais aspectos positivos e negativos das áreas
protegidas portuguesas no que respeita a infra-estruturas e serviços de apoio.
Devido ao reduzido número de estudos que têm como objectivo analisar as percepções existentes
relativamente às infra-estruturas e serviços de apoio ao ecoturismo, bem como determinar o grau de
utilização destas infra-estruturas e serviços, torna-se difícil perceber se as características sóciodemográficas dos visitantes de áreas protegidas e alguns dos seus comportamentos de viagem tendem
a influenciar a sua avaliação das infra-estruturas e serviços existentes nestas áreas. O presente estudo
pretende também abrir algumas perspectivas neste domínio.
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Objectivos e metodologia do estudo
Os objectivos do estudo empírico aqui apresentado consistiam em analisar as percepções que os
visitantes das áreas protegidas portuguesas tinham de determinadas infra-estruturas e serviços, bem
como verificar se as características sócio-demográficas dos visitantes determinavam a percepção que
os visitantes tinham dessas infra-estruturas e serviços.
Para alcançar os objectivos pretendidos decidiu-se administrar questionários a pessoas que se
encontrassem a visitar áreas protegidas em Portugal ou que já tivessem visitado alguma dessas áreas
há menos de 12 meses. Dado que o Parque Nacional da Peneda Gerês era, de acordo com dados do
ICN (2005) uma das áreas protegidas de Portugal com mais visitantes em 2004, resolveu-se
administrar o questionário a pessoas que se encontravam a visitar este Parque. Tendo em
consideração que os jovens são um importante segmento de mercado das áreas protegidas (Zalatan e
Gaston, 1996; Blamey e Hatch citados por Wight, 2001), o questionário foi administrado também a
estudantes de uma universidade – a Universidade de Aveiro.
Para identificar as percepções dos visitantes relativamente às infra-estruturas e serviços de apoio das
áreas protegidas, apresentou-se a cada visitante uma lista com as infra-estruturas e serviços de apoio
mais frequentemente referidos na literatura do turismo e, especificamente, das áreas protegidas (tabela
1). Pediu-se então às pessoas que indicassem as três infra-estruturas e/ou serviços mais positivos e as
três infra-estruturas e/ou serviços mais negativos duma área protegida que tinham visitado nos últimos
12 meses (no caso dos estudantes da Universidade) ou que estavam a visitar (no caso dos visitantes
do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Considerou-se que as diversas infra-estruturas e serviços
identificados como mais positivos ou mais negativos seriam, provavelmente, os aspectos que mais
contribuiriam para que os inquiridos continuassem a visitar a área protegida que tinham visitado ou
deixassem de a visitar. Nos questionários não foram considerados aspectos como trilhos pedestres e
ecomuseus por que se considerou que estes podiam constituir, por si próprios, atracções turísticas
capazes de motivar a visita às áreas protegidas.
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Tabela 1 - Lista de infra-estruturas e serviços apresentada aos inquiridos
A – Infra-estruturas para fornecimento de informação (1) (4)
B – Qualidade do alojamento (1) (5)
C – Parque de estacionamento (3)
D – Estabelecimentos para venda de comidas (1) (4) (5)
E – Casas de banho (3) (4)
F – Serviços de transporte público locais (1) (5)
G – Parques de campismo (3) (4)
H – Qualidade do serviço fornecido pelos empregados (1) (4)
I – Segurança (1) (4) (5)
J – Sinalização (4)
L – Existência de alojamento (2) (5)
M – Infra-estruturas para cozinhar (3)
N – Limpeza (1) (5)
O – A acessibilidade do destino (1) (4) (5)
P – Infra-estruturas para crianças (3)
Note: (1) adaptado de Echtner e Ritchie (1993); (2) adaptado de Kim (1998); (3) adaptado de Ryan e
Sterling (2001); (4) adaptado de Galloway (2002); (5) infra-estruturas e serviços frequentemente citados
em estudos de posicionamento

A última parte do questionário continha perguntas relacionadas com as características sóciodemográficas dos inquiridos – nomeadamente género, idade, habilitações literárias - e com algumas
características do comportamento de viagem – nomeadamente a duração da estada na área protegida.
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O estudo foi realizado no Parque Nacional da Peneda-Gerês entre Agosto e Outubro de 2001 e,
também, na Universidade de Aveiro durante o mês de Outubro de 2001. Foram então administrados 83
questionários – 43 a visitantes do Parque Nacional da Peneda- Gerês e 40 a estudantes de licenciatura
da Universidade de Aveiro.

Resultados
A maioria dos inquiridos (57%) eram mulheres, tendo-se verificado, à semelhança do que se observa
noutros estudos, que já não existe um domínio do género masculino na prática do ecoturismo (Blamey
e Hatch e também Diamantis, citados por Wight, 2001).
Apesar de na amostra haver uma elevada quantidade de pessoas com idades entre os 15 e os 24 anos
(cerca de um terço dos inquiridos), também com o ensino secundário (quase 50% dos inquiridos), em
grande medida devido ao elevado número de alunos universitários considerados no estudo, verifica-se
que existe também um conjunto muito significativo de pessoas de outras faixas etárias (quase 50% têm
entre 25 e 44 anos e as restantes têm mais de 44 anos). Verifica-se também que há um número
considerável de inquiridos com outros níveis de habilitações literárias (quase um terço possui já um
grau do ensino superior e os restantes ainda não completaram o ensino secundário). A estada média é
de 3,08 noites.
Quando se pediu aos estudantes inquiridos na Universidade de Aveiro que seleccionassem uma área
protegida que tivessem visitado nos últimos 12 meses, verificou-se que as áreas protegidas mais
visitadas pelos estudantes tinham sido o Parque Nacional da Peneda Gerês (mencionado por 33% dos
estudantes inquiridos), o Parque Natural da Serra da Estrela (23%) e o Parque Natural da Arrábida
(13%).
Os aspectos relacionados com infra-estruturas ou serviços e que foram referidos por um maior número
de inquiridos (quer como aspecto negativo, quer como aspecto positivo), foram a acessibilidade do
destino, os restaurantes, as estruturas para fornecimento de informação, a limpeza, a sinalização, a
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qualidade do alojamento em geral, os parques de campismo e os parques de estacionamento (tabela 2,
figura 3). Todos estes aspectos foram focados por, pelo menos, 30 inquiridos, considerando-se assim,
aspectos muito importantes para a competitividade das áreas protegidas.
Os aspectos relacionados com infra-estruturas e serviços mais frequentemente apontados como
aspectos positivos da área protegida visitada pelos inquiridos foram os restaurantes, os parques de
campismo, a qualidade do alojamento e a limpeza (tabela 2, figura 3). Estes aspectos podem,
consequentemente, considerar-se as maiores potencialidades das áreas protegidas visitadas pelos
inquiridos no que concerne a infra-estruturas e serviços. Em contraste, os aspectos que se destacam
como os principais aspectos negativos das áreas protegidas visitadas pelos inquiridos, são a
acessibilidade da área, a sinalização, os parques de estacionamento e as estruturas para fornecimento
de informação (tabela 2, figura 3).
Tabela 2 – Serviços e infra-estruturas mais frequentemente identificados pelos inquiridos como
aspectos positivos ou negativos

A acessibilidade do destino
Restaurantes
Estruturas para fornecimento de informação
Limpeza
Sinalização
Qualidade do alojamento
Parques de campismo
Parques de estacionamento
Qualidade do serviço prestado pelo pessoal
Segurança
Serviços locais de transportes públicos
Existência de alojamento disponível
Casas de banho
Estruturas para crianças
Estruturas que possibilitem cozinhar
Legenda:

Serviços e infra‐estruturas de apoio ao turismo
Total de inquiridos
Total de inquiridos
Total de inquiridos
que referiu o aspecto que referiu o aspecto
que referiu o aspecto
como sendo positivo como sendo negativo (como sendo positivo ou negativo)
13
28
41
33
7
40
16
23
39
23
13
36
5
28
33
28
4
32
30
2
32
4
26
30
20
6
26
16
10
26
6
18
24
16
7
23
5
16
21
0
16
16
4
8
12

assinala se o aspecto foi referido mais frequentemente como positivo ou como negativo
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Figura 3 – Serviços e infra-estruturas mais frequentemente identificados pelos inquiridos como
aspectos positivos ou negativos
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Para analisar se existia alguma associação entre as características sócio-demográficas – idade e sexo
– e as percepções dos inquiridos relativamente às infra-estruturas e serviços de apoio das áreas
protegidas, foi utilizado o teste do qui-quadrado. Só se presentam no texto os quadros dos casos em
que se cumpriram os pressupostos do teste e em que a relação entre as variáveis foi significativa
(sig<0,05). Verificou-se que os visitantes mais jovens (com idades entre os 15 e os 24 anos) e os mais
velhos (com idades entre os 45 e os 64 anos) foram os que referiram mais frequentemente as casas de
banho como sendo um aspecto negativo da área protegida que estavam a visitar ou tinham visitado
(tabela 3). Observou-se também que eram os mais jovens que tinham maior tendência em considerar
que a qualidade do serviço prestado nas áreas protegidas era um dos aspectos mais positivos da área
que tinham visitado (tabela 4).
Tabela 3 – Relação entre a idade do inquirido e a identificação das “casas de banho” como um aspecto
negativo (resultado da análise do qui-quadrado)

Não
"Casas de banho"
identificadas
como sendo um
aspecto negativo

Sim
Total

N
(% por coluna)
N
(% por coluna)
N
(% por coluna)

Idade
15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos
22
38
6
73,3%
93%
55%
8
3
5
27%
7,3%
45,4%
30
41
11
100%
100%
100%

Total
66
80,4%
16
20%
82
100%

Nota: X2 =9,54 7; p=0,008.

Tabela 4 – Relação entre a idade do inquirido e a identificação da “qualidade do serviço prestado”
como um aspecto positivo (resultado da análise do qui-quadrado)

Não
"Qualidade do serviço prestado"
identificadas
como sendo um
aspecto positivo

Sim
Total

N
(% por coluna)
N
(% por coluna)
N
(% por coluna)

Idade
15 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 64 anos
18
35
9
60%
85,3%
82%
12
6
2
40%
14,6%
18,1%
30
41
11
100%
100%
100%

Total
62
76%
20
24,3%
82
100%

Nota: X2 =6,31 0; p=0,043.
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No que respeita ao género, após a análise de alguns dos resultados das análises de qui-quadrado,
considera-se que esta característica também tende a influenciar a avaliação de algumas infraestruturas e serviços das áreas protegidas. Os homens tinham uma maior preponderância para apontar
a qualidade de alojamento e os restaurantes como alguns dos aspectos mais positivos das áreas
protegidas visitadas (tabelas 5 e 6).

Tabela 5 – Relação entre o género do inquirido e a identificação da “qualidade do alojamento” como um
aspecto positivo (resultado da análise do qui-quadrado)

Não
"Qualidade do alojamento"
identificadas
como sendo um
aspecto positivo

Sim
Total

N
(% por coluna)
N
(% por coluna)
N
(% por coluna)

Masculino
19
53%
8
47,2%
36
100%

Género
Feminino
36
77%
3
23,4%
47
100%

Total
55
66,2%
16
34%
83
100%

Nota: X2 =5,173; p=0,023.

Tabela 6 – Relação entre o género do inquirido e a identificação dos “restaurantes” como um aspecto
positivo (resultado da análise do qui-quadrado)

Não
"Restaurantes"
identificadas
como sendo um
aspecto positivo

Sim
Total

N
(% por coluna)
N
(% por coluna)
N
(% por coluna)

Masculino
17
47,2%
19
53%
36
100%

Género
Feminino
33
70%
14
30%
47
100%

Total
50
60,2%
33
40%
83
100%

Nota: X2 =4,499; p=0,034.

Para analisar se existia alguma associação entre a duração da estada nas áreas protegidas e as
percepções dos inquiridos relativamente às infra-estruturas e serviços de apoio das áreas protegidas foi
também utilizado o teste do qui-quadrado. A duração da estada na área protegida foi também um dos
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aspectos que demonstrou influenciar a avaliação dos aspectos relacionados com infra-estruturas e
serviços das áreas protegidas. As pessoas com menor estada (1 noite) e com maior estada (mais de 3
noites) eram as que tinham maior tendência a considerar a segurança como um dos aspectos mais
positivos das áreas protegidas (tabela 7).
Tabela 7 – Relação entre a duração da estada na área protegida e a identificação da “segurança” como
um aspecto positivo (resultado da análise do qui-quadrado)

Não
"Segurança"
identificada
como sendo um
aspecto positivo

Sim
Total

N
(% por coluna)
N
(% por coluna)
N
(% por coluna)

Duração da estada
1 noite 2 a 3 noites mais de 3 noites
13
30
23
68,4%
94%
74%
6
2
8
32%
6,2%
26,0%
19
32
31
100%
100%
100%

Total
66
80,4%
16
20%
82
100%

Nota: X2 =6,127; p=0,047.

Conclusões
Este artigo fornece uma perspectiva das percepções dos visitantes de áreas protegidas portuguesas
relativas às infra-estruturas e serviços existentes nessas mesmas áreas. Os aspectos identificados
como principais potencialidades das áreas protegidas foram os restaurantes, aspectos relacionados
com o alojamento - os parques de campismo e a qualidade do alojamento em geral - e a limpeza. Seria
importante fazer uma promoção das áreas protegidas que salientasse estas potencialidades das áreas
protegidas, em que estas áreas fossem apresentadas como áreas limpas, com boas infra-estruturas de
fornecimento de alimentação e bebidas, com infra-estruturas de alojamento com qualidade e meios de
alojamento alternativos aos tradicionais – parques de campismo.
No entanto, o presente estudo evidenciou também que existiam infra-estruturas e serviços das áreas
protegidas que eram vistos pelos visitantes como negativos. Estes aspectos, correspondentes às
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principais fraquezas das áreas protegidas na perspectiva dos visitantes estão relacionados com a
acessibilidade das áreas protegidas (incluindo a sinalização e os parques de estacionamento) e as
estruturas para fornecimento de informação. Neste âmbito, afigura-se como importante identificar os
aspectos que, para além da sinalização e dos parques de estacionamento, contribuem para que os
visitantes considerem que as áreas protegidas tenham má acessibilidade (ex: infra-estruturas
rodoviárias existentes). Esta informação seria particularmente relevante para uma correcta actuação no
sentido de melhorar a acessibilidade destas áreas protegidas. Para além de possíveis melhoramentos
a introduzir nas redes de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, considera-se ser particularmente
relevante melhorar a sinalização das vias de comunicação que conduzem às áreas protegidas, bem
como os parques de estacionamento existentes nestas mesmas áreas. Colocar sinalização visível em
locais estratégicos (nomeadamente em locais onde a ausência de sinalização possa levar as pessoas
a seguirem por uma via de comunicação conducente a outro local), bem como criar parques de
estacionamento nas zonas limítrofes das áreas protegidas ou em locais da área protegida que possam
suportar a pressão do tráfego rodoviário existente, são políticas de acção que poderão colmatar
algumas das fraquezas existentes. Uma política alternativa já anteriormente identificada - a melhoria da
rede de transportes públicos que serve as áreas protegidas, poderia também contribuir para diminuir as
percepções negativas face aos parques de estacionamento, visto que passaria a haver uma menor
procura dos parques de estacionamento.
As diferenças detectadas na avaliação de algumas infra-estruturas, por parte de pessoas de diferente
género, idade e duração de estadia no destino, sugerem que a promoção das áreas protegidas para
diferentes segmentos de mercado deva ser realizada de forma diferente. Por exemplo, nas promoções
dirigidas ao mercado sénior, um mercado de grande potencial quer pela sua dimensão quer pela sua
crescente propensão para viajar, deverá ser enfatizado que as áreas protegidas têm infra-estruturas de
apoio adequadas, nomeadamente no que respeita a infra-estruturas sanitárias, e que o serviço
prestado nestas áreas é de considerável qualidade. Esta mensagem é importante para os seniores
dado que foram os seniores os que mostraram maior tendência para apontar as casas de banho como
um aspecto negativo e menor tendência para identificar o serviço prestado nas áreas como um aspecto
positivo.
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Sugere-se também que se proceda a um esforço especial de divulgação das áreas protegidas mais
conhecidas dos jovens junto daquele segmento, dado o reduzido número de jovens (cerca de 30%) que
afirmou ter visitado nos últimos 12 meses uma área protegida que não fosse o Parque Nacional da
Peneda Gerês, o Parque Natural da Serra da Estrela ou o Parque Natural da Arrábida.
O presente estudo apresenta também algumas limitações, nomeadamente no que se refere ao
tamanho e diversidade da amostra, podendo estes aspectos ter condicionado grandemente o número
de associações encontradas entre as percepções relativamente a infra-estruturas e serviços e outras
variáveis. Embora o mercado jovem e os visitantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês constituam
um importante segmento do mercado das áreas protegidas portuguesas pelos motivos já referidos
anteriormente, sugere-se que, em pesquisas futuras, este tipo de estudo fosse também estendido a
outros estratos da população portuguesa e aos visitantes de outras áreas protegidas de Portugal. A
metodologia aplicada neste estudo poderia assim permitir avaliar a competitividade de determinadas
áreas protegidas portuguesas em relação a outras no que respeita às infra-estruturas e serviços
oferecidos. Seria também interessante replicar este tipo de estudo noutros países de modo a poder
avaliar a competitividade de Portugal em termos da oferta de infra-estruturas e serviços de apoio ao
ecoturismo.
A replicação do estudo em outros estratos da população e outras áreas geográficas poderia também
permitir ter uma população de estudo mais variada em termos de características sócio-demográficas e
comportamentos de viagem, o que poderia permitir confirmar alguns resultados obtidos e,
possivelmente, encontrar ainda mais associações entre estes aspectos e as percepções das infraestruturas e serviços.
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Resumo: O objectivo deste trabalho é compreender a importância dos Recursos Energéticos
Renováveis para o desenvolvimento regional, tendo como pressuposto a endogeneização destes ao
território. A exploração sustentada dos RER intra-território proporciona um crescimento económico
sustentável se a afectação for feita de acordo com os recursos existentes. Esta afectação é emanada
por agentes públicos / privados, que interagem no mesmo espaço, e que face à integração dos seus
níveis de decisões assim se compreenderá a sua actuação. A União Europeia tem seguido bons
exemplos de exploração e afectação destes recursos, promovendo pólos especializados na utilização e
exploração dos mesmos.

Palavras-chave: Território; Recursos Energéticos Renováveis; Desenvolvimento Sustentável;
Competitividade; Inovação
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1. Introdução
Os territórios são a unidade essencial para o desenvolvimento das regiões sendo estas unidades
os principais alvos das políticas públicas emanadas de órgãos superiores, com consequências
inevitáveis. Nesta perspectiva, o território deve ser a primeira unidade territorial a ser considerada em
termos de análise estruturais do desenvolvimento, e em termos de elaboração de planos estratégicos e
políticas estruturais, por intermédio de indicadores microeconómicos.
A importância das medidas de políticas públicas são um ponto de avaliação, essencial, para que se
possam promover oportunidades de exploração de recursos energéticos renováveis (RER), ao mesmo
tempo que tornam o território mais competitivo e inovador à escala global.
O RER têm tido um papel cada vez mais importante no desenvolvimento dos territórios, tendo-se
vindo a desenvolver como uma nova fileira económica com mais oportunidades que ameaças, para a
sociedade no geral. Por um lado, são recursos mais eficientes do ponto de vista ambiental, podem ser
utilizados pelos indivíduos sem grandes problemas de escassez, uma vez que são inesgotáveis,
promovem a criação de emprego e fixação da população por meio de oportunidades económicas,
melhoram a qualidade de vida e o bem-estar da sociedade.
Um dos principais problemas da utilização destes recursos é o seu custo de implementação, o que
tem vindo a dificultar a adopção dos mesmos pelos consumidores, pois os seus preços são
significativamente mais elevados quando comparados com produtos transformados dos recursos
energéticos não renováveis existentes, no entanto, outros pontos negativos lhes podem ser apontados.
Nesta perspectiva, a União Europeia e os Estados-Membro repensaram um modelo em que todos
os agentes económicos se sintam envolvidos, e desenvolvam competências na exploração dos RER.
Esta modelo passa por uma alteração na estrutura de governança, através da parceria publico-privado,
que promete trazer vantagens significativas no desenvolvimento das regiões, uma vez que para além
de aproveitar todas as condições que os RER lhe reservam, incentivam à fixação de empresas
inovadoras e sustentadas, as quais irão dinamizar a economia local em todas as suas vertentes, e têm
ao mesmo tempo capacidades de catapultar o território para uma esfera de reconhecimento global.
Exemplos desta nova perspectiva serão enunciados neste trabalho.
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Para passar à fase de concretização do objectivo anteriormente enunciado, a exposição carece de
uma abordagem teórica para caracterizar os RER e a forma como estes podem tornar o território
dinâmico e com capacidades de desenvolvimento económico, explorando o que lhes é intrínseco.
Existem na EU exemplos que suportam a fundamentação teórica e que nos possibilitam reconhecer a
importância deste factor.

2. Exploração e afectação dos Recursos Energéticos Renováveis
No paradigma do mundo actual uma das questões que mais tem conturbado, quer os agentes
decisores, quer os agentes consumidores, são as questões energéticas, tanto em termos de
exploração, como em termos de afectação ou do seu próprio nível de escassez. Saber qual o tempo útil
segundo o qual se pode contar com um determinado recurso e de que forma a sua exploração está a
ser feita de acordo com a evolução natural do mesmo. A exploração dos recursos serve para fazer face
às exigências das preferências dos consumidores e consequentemente à procura agregada.
Paradoxalmente, temos os produtores que exploram os recursos energéticos e que muito usufruem
de lucros exorbitantes por estes proporcionados. É um facto que a exploração deste tipo de recursos
ascende a montante iniciais muito elevados, mas também é uma realidade que a exploração dos
recursos energéticos funciona em performance de oligopólio, uma vez que a nível mundial, poucas são
as empresas a operarem em tal mercado, e as que o fazem, face ao elevado custo de exploração têm
tendência em formar alianças, que reduzem os respectivo custo de exploração, mas que possibilitam
um ‘conluio’ relativamente ao preço do produto final.
No entanto, quando falamos em recursos energéticos é necessário ter em conta que estes se
subdividem em renováveis e não renováveis1 (Tietenberg, 2003). Como recursos energéticos não
renováveis temos o petróleo e o gás natural. Quando nos referimos a recursos energéticos renováveis
estamos a referir-nos à água, ao vento, ao sol, à biomassa, entre outros que possamos considerar. Os
RER serão abordados neste trabalho como um importante recurso de desenvolvimento regional, como
tal neste ponto avaliaremos algumas questões de base que parecem ser pertinentes, para que

1

Entenda-se renovável e não renovável à escala humana, ou seja, segundo o tempo de vida de uma geração
humana.
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possamos compreender o que se entende por recursos energéticos renováveis e qual a sua
importância no âmbito do território.
2.1. O que são os RER?
a) Os RER como bem económico
Como recursos energéticos renováveis (Tietenberg, 2003) entendemos os recursos existentes no
meio ambiente que são passíveis de serem reutilizados e que têm um cariz de inesgotabilidade, como
são os casos acima referidos, da água, do vento, do sol, da biomassa, entre outros. Na realidade esta
definição não é recente, pois a teoria económica tem-se interessado pelas questões do ambiente e
utilização dos seus recursos e muitas são as teorias que se têm desenvolvido em torno deste tema, no
entanto, no que se refere a recursos energéticos, a teoria económica carece de argumentos, e até de
conceitos próprios para a definição destes recursos específicos. Isto acontece porque a teoria
económica tem como característica a adaptabilidade aos tempos, pelo que estes recursos não tinham
tido uma ênfase e importância tão grande como nos dias que correm, dado o problema que tem
fustigado o mercado dos recursos energéticos a nível mundial.
Estes bens, são à luz dos ramos das ciências naturais com interpretação da ciência economica,
bens que não carecem nem de rivalidade nem de exclusão, ou seja, ninguém deveria ser excluído da
sua utilização, nem deveria ser necessário que os indivíduos rivalizassem pela sua aquisição, nesta
perspectiva deveriam ser considerados como bens públicos puros. No entanto, não é o que tem
ocorrido, face a uma visão estritamente económica, no lado da procura, pelo menos no que se refere à
exclusão, não acontecendo o mesmo em termos de rivalidade do recurso. O elevado custo de
exploração destes recursos faz com que muitos indivíduos fiquem afastados da sua utilização, ou seja,
são privados da utilização de um bem que deveria ser comum. No entanto, não existe rivalidade pois,
desde o momento que os indivíduos tenham condições para obter o recurso transformado, este chega
a todos. Nesta perspectiva de análise e face às características evidenciadas este bem diz-se misto, por
apresentar uma das características de bem público e outra de bem privado.
Quando fazemos esta análise do lado da oferta, o panorama invertesse, mesmo que a
classificação passe na mesma por se referenciar um bem misto, uma vez que apresenta características
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antagónicas, tal como acontece do lado da procura. No entanto, os papéis invertem-se neste caso. No
que representa à apropriação da exploração destes recursos a rivalidade é algo que está eminente, o
que não acontece com a exclusão do recurso, pois nenhum agente é à partida excluído de explorar
estes recursos se assim o desejar. Vamos supor que não existem problemas de exclusão e que todos
os indivíduos têm condições de exploração do recurso. Por outro lado, a exploração mais eficiente do
recurso depende da disposição geográfica onde este se coloca. Neste caso, e embora os RER tenham
características diferentes dos recursos que necessitam de tempo para a regeneração, existe o
chamado direito de propriedade de quem se apodera de um determinado local e tem o direito de o
explorar. Este direito de propriedade é conseguido por meios legais e são as autoridades competentes
que assim o determinam, tendo em conta determinadas variáveis, das quais a abordagem não será
feita neste contexto. O direito de propriedade limita o acesso à exploração dos recursos, pelo que
existe rivalidade entre os agentes para se apoderarem do melhor local possível.
Imaginemos, uma empresa que se especializa em energia eólica, ela irá competir com as suas
concorrentes por uma zona geográfica estratégica, onde a capacidade de captação de vento seja a
mais eficiente para a produção deste tipo de energia. Regra geral, estas empresas instalam os seus
equipamentos em zonas montanhosas, onde a propagação do vento tenha uma velocidade constante.
O mesmo ocorre com a energia solar, uma empresa a operar neste ramo terá tendência em optar por
uma zona onde a incidência do sol seja a melhor possível para que possa aproveitar todos os raios de
sol emanados, e onde o nível de humidade e vento seja o menor possível.
Sendo assim, os RER são bens mistos (Tietenberg, 2003), quer do lado da oferta quer do lado da
procura e é nesta base que abordaremos as questões implícitas neste trabalho.
b) Factores produção a considerar
Como referido anteriormente, para que a exploração e utilização deste tipo de recursos seja
eficiente e sustentável (Faucheux et Nöel, 1997), algumas condições de base têm de ser preenchidas,
nomeadamente, a existência de factores que fomentem a presença de empresas que operem neste
ramo. Como factores de produção consideramos, o factor capital físico, no sentido de fazer face aos
grandes investimentos iniciais necessários para o arranque do negócio, o factor natureza, uma vez que
os RER dela provêm, o factor mão-de-obra, com capacidades para operar no terreno e por fim o factor
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capital humano, uma vez que este tipo de recursos necessita de muita tecnologia e inovação para
poder adquirir valências que vinguem no mercado, uma vez que a produção de energias com base nos
RER tem como finalidade a comercialização.
No que respeita ao factor capital físico, o investimento em explorações deste género, como muitas
vezes referido, é muito elevado inicialmente, no entanto não fica por aqui. Como acontece na maioria
dos casos em economia, a produção tem um comportamento decrescente a partir de um determinado
ponto, dito de outra forma, a partir de um determinado ponto, os rendimentos auferidos pelos
produtores têm tendência a ser decrescentes à escala, continuam a crescer mas a um ritmo inferior ao
inicial, pelo que necessitam de um novo impulso e de novos investimentos para voltar a restabelecer o
crescimento dos rendimentos que se tem no inicio de vida do projecto. O investimento necessário para
a sustentabilidade deste tipo de empreendimento, ascende a valores muito elevados, os quais se
mantém continuamente dado ao grau de inovação tecnológica que é necessária utilizar para a
produção de energia com base nestes recursos.
O factor natureza é por analogia um dos mais relevantes para a geração de energias renováveis,
uma vez que é na natureza que se encontram os recursos. No entanto, o conceito de natureza aqui a
utilizar está directamente ligado com a concepção do espaço físico em si, nomeadamente com
questões de relevo e questões relacionadas com a própria composição do espaço, pois é difícil
produzir energia das ondas numa zona montanhosa. A localização geográfica de uma empresa que
opere no âmbito destes recursos é muito importante, pois pode condicionar o sucesso ou fracasso do
investimento. É o tipo de energia a produzir que irá condicionar a localização, pelo que este factor
deverá ser o primeiro a ser tomado em conta.
Por conseguinte é necessário o factor mão-de-obra, que aqui será condicionado aos técnicos que
operam no campo e que põem em prática no terreno o que é desenvolvido pela empresa. A existência
ou não de técnicos com qualificações suficientes para operarem no território onde a empresa se
pretende instalar é um ponto também muito importante a analisar e a avaliar. Este tópico pode ser
contornado caso o mercado onde a empresa opera possibilite a livre circulação de indivíduos e neste
caso a empresa poderá ter o problema ajustado, contudo, para fazer os indivíduos deslocarem-se
existem custos que são deveras importantes levar em conta.
Por fim, importa considerar o factor capital humano. É neste factor que está a possibilidade de
sucesso ou não da empresa, no sentido em que é o factor que irá promover o desenvolvimento de
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tecnologia apropriada para a exploração dos recursos em causa, assim como a criação de inovação a
qual permite à empresa uma posição vantajosa face aos seus concorrentes. A produção de
conhecimento cientifico assim como a inovação e tecnologia que dele advém são elementos muito
importantes para o desenvolvimento dos territórios como veremos mais à frente, quer por intermédio da
teoria económica, quer por intermédio de exemplos práticos que se têm verificado na EU.
c) As externalidades dos RER
Na avaliação de um bem económico é necessário ter em consideração os efeitos que, quer a
utilização, quer a exploração, destes possam vir a provocar no meio que os envolve. Como tal é
importante enumerar o tipo de externalidades que estes bens possam provocar no território onde se
alojam.
Na realidade a utilização de RER traz mais vantagens que desvantagens (Faucheux et Nöel, 1997)
para a sociedade no geral, operando num quase equilíbrio perfeito, no limiar do óptimo social, o mesmo
é dizer que as externalidades positivas superam as negativas, uma vez que os territórios têm mais a
ganhar do que a perder com a utilização destes recursos.
Como externalidades positivas podemos apontar várias variáveis, nomeadamente as que integram
o território, como são o caso das empresas e dos trabalhadores (Romer, 1990). A exploração dos RER
obriga as empresas a fixarem-se num local, pois, o produto final que dali advém não é passível de ser
transferido para outro país de uma forma tão fácil como outro tipo de produção, pois as condições
naturais poderiam não ter o mesmo efeito de eficiência e sustentabilidade.
A fixação de empresas por sua vez atrai emprego para os territórios, tanto para os indivíduos que
deles fazem parte, como outros que venham de zonas menos favorecidas e que buscam uma nova
oportunidade de trabalho. Uma nova situação como esta estimula a economia que, por via do aumento
do investimento, ceteris paribus, aumentará o nível de rendimento do território em questão,
proporcionando-lhe um período de crescimento (Romer, 1990).
Esta fixação de empresas, para além da criação de emprego e do estimulo à economia local, pode
resultar no despoletar de uma fileira que envolve empresas de vários ramos que, por intermédio de
acções de logística permitem o desenvolvimento do território, numa escala superior à que seria
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inicialmente explorada (Lucas, 1988). Com esta vertente, a probabilidade de colocar o território onde se
instala, num território de excelência mundial em matéria de RER é uma realidade a aprofundar.
Para além disso, como referido anteriormente, a exploração deste tipo de recursos gera produção
de conhecimento com base em tecnologia e inovação (Lucas, 1988; Romer, 1990), pelo que faz
aumentar o rendimento do território neste tipo de matéria, musculando-o para a competitividade
internacional, que se faz sentir nesta vertente económica. Os meios utilizados para esta exploração são
pouco poluentes, tal e qual como os RER, pelo que propiciam um ambiente mais saudável devido à
baixa emissão de CO2 por parte destes recursos e das infra-estruturas a eles inerentes (Faucheux et
Nöel, 1997).
No entanto, a exploração e utilização dos RER não transportam só externalidades positivas ao
território, são também causadores de externalidades negativas que nem sempre são passíveis de
serem verificadas. Notemos que, por exemplo, a implementação de um sistema que produza energia
por via marítima, obriga à instalação de determinadas infra-estruturas numa zona marítima, que irá ter
implicações no ecossistema que envolve estas infra-estruturas, as quais poderão provocar a diminuição
dos seres marítimos na zona de exploração. O mesmo acontece com a energia eólica, em que muitas
das vezes é necessário o abate de árvores, para a implementação de moinhos que produzam a
energia. Já no caso da energia solar é normalmente colocada em zonas que seriam óptimas para a
actividade agrícola, e que com a exploração destas energias ficará com menos espaço cultivável.
As externalidades nos casos anteriormente referidos, não passam só pela ocupação da zona
propriamente dita, tem implicações no tipo de actividades que lá se exerciam anteriormente, para não
falar no impacto negativo em termos paisagísticos que aí se irá verificar. A ocupação de espaços
importantes a outras actividades tem maior ocorrência em zonas rurais, no entanto, em zonas urbanas,
tornasse muitas vezes desfavorável em termos de contexto arquitectónico, a inclusão de determinado
tipo de infra-estruturas de energia renovável no meio das referidas zonas, pois o impacto paisagístico
que possam vir a provocar podem ser razão de movimentação menos favoráveis de individuos.
É com base nas premissas que constam neste ponto que a avaliação em termos territoriais da
exploração destes recursos será feita. A ponderação da forma como a utilização e exploração dos RER
são importantes em contexto de desenvolvimento territorial supera muitas vezes a capacidade humana
de análise da realidade.
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2.2. O Crescimento Endógeno como base de Exploração dos RER
A teoria do crescimento endógeno no âmbito do desenvolvimento regional tem sido bastante
explorada por diversos economistas. Segundo esta teoria o território terá apenas uma capacidade de
desenvolvimento se tiver inseridas no seu progresso, a inovação, a tecnologia e o conhecimento, com
base em autores como Romer e Lucas.
Os trabalhos de Romer e de Lucas, dizem respeito ao desenvolvimento do território tendo como
base a endogeneização de variáveis como, o conhecimento, a tecnologia e a inovação. Os modelos
que incluem este tipo de variáveis são chamados modelos de crescimento endógeno. As variáveis em
consideração estão afectas ao território e devem ser delas o ponto de partida para a exploração mais
efectiva do mesmo. Para esta abordagem, introduziremos os RER como uma variável endógena do
território, tendo por base a sua importância na produção de conhecimento e consequentemente a
capacidade de desenvolvimento que lhe está inerente.
Segundo os modelos acima enunciados, na exploração dos RER, é propiciado a criação de
rendimentos crescentes à escala, no sentido em que, a exploração de novos conhecimentos
possibilitam que mais pessoas possam vir a usufruir dele, mesmos que seja no médio prazo2, no
entanto, possibilita um aumento do stock de conhecimento que resultam de mecanismos endógenos ao
território musculando este com novas premissas. É o que acontece no caso da exploração dos RER.
Ora vejamos, quando os RER começaram a ser vistos como meios menos poluentes, mais eficientes e
menos dispendiosos a longo prazo, assim como menos nefastos ao meio ambiente e aos indivíduos, a
necessidade de criação de tecnologias para a utilização dos mesmos fomentou o desenvolvimento de
conhecimento cientifico nestas áreas e, nos dias que correm, o conhecimento que foi produzido em
tempos teve avanços absolutamente fantásticos para uma melhor performance destes como fonte de
energias renováveis.
Romer teve um papel importante na difusão da teoria do crescimento endógeno, fazendo
prevalecer um outro lado da teoria neoclássica. Segundo modelos inscritos nesta base de raciocínio, as
empresas apresentariam a prazo rendimentos decrescentes à escala, pela utilização dos factores de
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produção, no entanto, e segundo Romer, as empresas beneficiam de externalidades provocadas pela
difusão do conhecimento, que é neste sentido tido como um bem publico puro (Romer, 1994). Contudo,
os agentes à muito que entendem que o conhecimento adquirido em determinadas áreas poder ser
importante em termos de concorrência de mercado, como tal, tentam apoderar-se do conhecimento
que alcançam para geral economias monopolistas dificultando o acesso às mesmas por parte dos seus
adversários. Neste seguimento de ideias, Romer3 percebeu ainda que, a necessidade de monopolizar
os mercados advém também do alcance que a nova tecnologia e inovação transmite aos agentes, e
perante esta argumentação ele desenvolve a ideia de que a mudança tecnológica é propicia ao
crescimento económico, com base na acumulação de capital, quer humano quer físico.
Lucas4 chama à atenção para a importância da mudança tecnológica, a aquisição de capital
humano formado numa base de learning-by-doing, ou pela escolarização, como factores importantes
para o crescimento económico, na medida em que impulsionam o mercado por meio da acumulação de
capital humano.
Em todas as ideias desenvolvidas, quer por Romer, quer por Lucas, as variáveis aparecem como
endógenas à economia, o mesmo é dizer, que as variáveis são factores constituintes do território pelo
que contribuem para o desenvolvimento e crescimento deste, pelo aproveitamento das externalidades
positivas que estes produzem, em detrimento das negativas.
A possibilidade de criação de emprego pela fixação de empresas é algo que dinamiza a economia
no seu sentido mais vasto. Neste sentido, os recursos humanos tenderão a formar-se nas áreas de
competência para operarem neste tipo de áreas, o que leva a uma musculação do território,
anteriormente apontada. É neste ponto que começa a ser importante a diferenciação feita na alínea b)
do ponto 2.1. face ao factor mão-de-obra e ao factor capital humano. No que se refere ao factor mãode-obra5, este deve ter uma formação segundo o modelo de Arrow6, tendo como base o learning-bydoing, ou seja, é necessário que a aposta por parte das entidades competentes seja direccionada, para
a formação de indivíduos em cursos técnicos capazes de fazerem face ao que o seu território lhe vai
exigir futuramente. Por outro lado, no que se refere ao factor capital humano, ou seja, indivíduos que
4

SILVA, Mário Rui; SILVA, Sandra; SANTOS, Domingos (2005); LUCAS, Robert (1988)
É importante não esquecer que factor mão-de-obra, neste contexto é referente aos técnicos que operam no
terreno e prestam serviços de montagem das referidas infra-estruturas ao mesmo tempo que lhes dão apoio
sempre que necessário.
6
SILVA, Mário Rui; SILVA, Sandra; SANTOS, Domingos (2005); LUCAS, Robert (1988)
5
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tenham a sua formação numa base académica virada para a produção de conhecimento cientifico e
que sejam capazes de proporcionar dinâmicas interessantes em termos de RER, é importante que
estes propiciem estimulo à economia, que obriga os concorrentes a desenvolver estratégias de
penetração de mercado.
O factor capital humano gera conhecimento por intermédio da pesquisa e investigação, e todos
estes conceitos são deveras necessários para que se crie inovação e tecnologia. Neste âmbito, os
modelos relativos às alterações tecnológicas desenvolvidos quer por Lucas quer por Romer são
importantes para a análise. Para estes dois autores, a alteração tecnológica gera crescimento por via
do investimento, mas tal só é possível na presença do referido capital humano, sendo esta uma das
explicações para que países em desenvolvimento tenham problemas de crescimento. Romer afirma
que “the stock of human capital determines the rate of growth”7, e que quanto maior for este stock maior
será a velocidade do crescimento. Romer é ainda muito explícito, quando no seu trabalho indica uma
medida de política pública a adoptar para melhor desenvolver o território, assumindo a necessidade de
subsidiar a acumulação total de capital humano8.
Esta tem sido uma das práticas adoptadas pela EU no âmbito das metas para atingir a sociedade
do conhecimento, mais competitiva do Mundo, que tanto se tem evocado no âmbito da Estratégia de
Lisboa.
3. As boas práticas da União Europeia.
Em termos de energias renováveis a EU tem sido um bom exemplo para o mundo, com a adopção
de programas que visam aperfeiçoar a exploração e afectação dos mesmos, tanto por parte dos
consumidores como por parte dos produtores. A utilização deste tipo de recursos começa desde já a
ser algo que faz parte do quotidiano dos europeus quer em termos de EU como um todo, quer em
termos de Estados-Membros como unidades singulares. O aproveitamento de determinadas condições
endógenas aos territórios tem sido crucial para o desenvolvimento de pólos de excelência em matéria
de energias renováveis e para a melhor afectação deste recurso em termos de EU.

7

ROMER, Paul (1994)
“[…] a second-best policy would be to subsidize the accumulation of total human capital”. ROMER, Paul
(1994)
8
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3.1. Programas Europeus no âmbito da utilização de RER
A EU tem desenvolvido esforços imensos no âmbito da promoção para a utilização de RER no seio
dos seus Estados-Membros e, é hoje a maior produtora de energia com base em recursos renováveis.
Neste sentido, a EU tem desenvolvido diversos programas para o incentivo dos seus Estado-Membros,
na produção de energias renováveis como alternativas de energias não renováveis, sobre as quais tem
caído uma grande pressão por parte dos mercados internacionais.
A importância das políticas estruturais ao nível da EU tem prestado uma função relevante para os
Estados-Membros, no sentido em que os orienta em determinadas matérias, as quais nem sempre
estão devidamente exploradas ao nível do território. Como tal as orientações produzidas pela EU são
de uma extrema importância para o crescimento e desenvolvimento do território em matéria de
exploração e utilização de RER. Iremos relevar três exemplos do que tem sido feito nestas matérias ao
nível da EU.
Neste sentido, a EU tem feito por promover o investimento nas áreas respeitantes às energias
renováveis, no âmbito dos Programa-Quadro, que englobam matérias nas áreas da investigação,
inovação, tecnologia e conhecimento. Como tal, no âmbito do programa-quadro para a Competitividade
e a Inovação, surge um programa que se intitula “Energia Inteligente - Europa”9. Este programa tem
como objectivo promover acções no âmbito da competitividade e inovação, com base na utilização de
tecnologias da informação e ambientais como os RER. São desenvolvidos três programas dentro deste
programa-quadro, um direccionado para o Espírito Empresarial e Inovação, outro para o Apoio
Estratégico em matéria de TIC e por fim o programa “Energia Inteligente - Europa”. Este programa
quadro ilustra suficientemente as teorias de Romer e Lucas, assim como a interpretação das mesmas
em termos de RER, abordadas no ponto 2, corroborando deste modo a teoria, pois num só programaquadro, apostasse em matéria de inovação, que parte das empresas, ao mesmo tempo que se
estimula a criação de uma boa logística em termos de informação e se incentiva à utilização de RER,
para se reduzir o consumo de energia não renovável na Europa. Deve neste programa estar

9

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/n26104.htm#INTELLENERGY
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subentendido a necessidade de aproveitamento de recursos abundantes que estavam até então a ser
desperdiçados.
Este projecto visa a parceria entre entidades públicas e entidades privadas, sendo que as
primeiras darão o apoio necessário às segundas em termos de investimento e manutenção para a
aplicação do programa de forma sustentada. Para além disso, visa promover a interligação em termos
de regiões europeias entre os membros da EU, elevando para uma escala macro as potencialidades
territoriais.
Outra das iniciativas com bastante relevância é ao chamado “Roteiro das Energias Renováveis”10,
que estipula metas para a EU, como por exemplo, aumentar o consumo de RER para 20% do total de
energia consumida, até 2020. Segundo fonte da EU, este Roteiro visa “promover o desenvolvimento
das energias renováveis nos sectores da electricidade, dos biocombustiveis, do aquecimento e da
refrigeração.”11 As metas estabelecidas pela EU, obrigam os Estados-Membros a padronizarem as
suas políticas nacionais, sendo esse um dos principais critérios da elaboração deste Roteiro. Existe
uma intenção da Comissão em regular o mercado no âmbito dos RER, pelo que algumas metas que
estes propõem estejam sequenciadas por imperativos que devem ser seguidos pelos EstadosMembros. As políticas e medidas que se pretendem adoptar face a este programa visam eliminar os
obstáculos à utilização de energias renováveis em sectores da actividade económica. Esta
necessidade será apoiada por medidas de incentivo à exploração e utilização de energia com base nos
RER para que melhor se integre as fontes de energia renováveis na rede de energia global da EU.
Mais uma vez esta iniciativa passa por sensibilizar as empresas à utilização de energias com base
neste tipo de recursos, para dar resposta não só às dinâmicas impostas pelo mercado externo, mas
também para tornar possíveis as intenções da Comissão Europeia. Estes pressupostos orientadores
têm dado os seus frutos, pois os Estados-Membros têm estado a superar as questões dos
investimentos iniciais, dando apoios às empresas, pois é uma necessidade cada vez mais presente na
vida das empresas e dos territórios. Por um lado, tornam-se utilizadoras destes recursos e fazem
utilização dos mecanismos que a EU dispõe nestes âmbitos, ao mesmo tempo que se preparam para
uma jornada que se avizinha de auto-sustentação em matéria de energia.

10

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l27065.htm

11

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l27065.htm
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No entanto, a necessidade de utilização de energias renováveis, eficientes e sustentáveis, não são
vistas pela EU, como uma preocupação somente intrínseca a si mesma. Através de um fundo12 que
visa promover a utilização e exploração de energias renováveis e eficiência energética em economias
em desenvolvimento ou emergentes, a EU dá um apoio, por meio de capital de risco financiado por
entidades privadas. Desta forma a EU quebra barreiras do ponto de vista financeiro, ao mesmo tempo
que possibilita às suas empresas a exploração de mais conhecimento em locais, muitas das vezes,
mais favoráveis para a obtenção do mesmo. Contudo, outra intenção se denota por trás desta aposta.
Tendo receio da incapacidade de gerar energia que seja suficiente para auto sustentar o espaço da
EU, esta vai preparando assim os seus parceiros, para o caso de ser necessário vir a importar energias
renováveis para o seu interior. Aqui o conceito de endogeneidade na produção de energias renováveis
cai por terra, no entanto, quando aplicado de forma realista, verificasse que o que a EU está a fazer é
explorar ao máximo o conceito de endogeneidade no âmbito dos RER, uma vez que se dirige ao
interior destes países para explorar estes recursos, que existem em abundância, ou que estão mais
favorecidos pelas condições geográficas, dando para a auto-sustentação dos mesmos, ao mesmo
tempo que permitem a exportação destes. A parceria da EU com estes países tornasse benéfica uma
vez que são acordadas determinadas premissas para que a EU coloque capital de risco,
nomeadamente, a importação deste tipo de energias sem ter necessidade de pagamento de impostos
sobre a importação, por exemplo.
Este tipo de iniciativas por parte da EU visam não somente o caminhar para uma economia mais
auto-sustentada do ponto de vista energético, uma vez que a EU é a potência que mais energia
importa, logo colado aos EUA, mas também para fazer valer as suas metas internas e fazer cumprir
com rigor estratégias delineadas à já algum tempo. Nesta situação temos a tão conhecida Agenda de
Lisboa, a qual tem sido estrategicamente redesenhada para que o cumprimento das metas seja
possível. Estas orientações ao nível da EU visam homogeneizar o mercado energético no âmbito das
energias renováveis, permitindo deste modo aos países desenvolverem sectores nos quais muitos
ainda não tinham tido a percepção de que seria um bom recursos de desenvolvimento económico.
Assiste-se neste sentido, a um up-grade no âmbito do conhecimento científico que é necessário fazer-

12

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l27063.htm
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se para a utilização deste tipo de recursos, arquitectando inovação e tecnologia capazes de dar
resposta às exigências do mercado global.
3.2. Pólos de excelência em RER13
Tem sido ao nível da EU que as questões no âmbito dos RER têm tido maior impulso, não que os
Estados-Membros não contribuam para o aceleramento da utilização deste tipo de recursos por parte
dos seus cidadãos, mas na grande maior parte estas preocupações não têm um histórico muito
alargado. No entanto, perante as dinâmicas que se têm verificado em matéria de energia, os RER vêm
tornar possível a concretização de alguns argumentos sustentados por vários autores, sendo que desta
forma se cumprem diferentes objectivos. Por um lado proporcionasse um meio ambiente mais puro,
com a utilização de energias pouco poluentes, ao mesmo tempo que se envereda a pesquisa para a
descoberta de um recurso energético alternativo ao petróleo, e ainda se aproveitam recursos que
estavam a ser desperdiçados no âmbito dos territórios. E este é um dos pontos que mais enfoque deve
ter a quando da estruturação das politicas publicas por parte dos Estados-Membros. É um facto que,
todos eles têm feito esforços no sentido de incentivar as suas empresas a operarem com base na
utilização destes recursos e inclusivamente, têm tido um papel muito importante na fixação de
empresas que operem na área. Mas outra questão se coloca, saber como pode uma empresa que
explore RER, qualquer que este seja, contribuir para o crescimento e desenvolvimento do território.
Tendo em conta os incentivos que são emanados pela EU, por intermédio da Comissão alguns
Estados-Membros têm sabido desenvolver e aproveitar estas matérias para melhor fomentarem o
desenvolvimento das suas regiões. Os casos de excelência são verificados essencialmente na Europa
Central, por países como a França e a Alemanha. De facto a França tem dado passos notáveis a este
nível, na medida em que têm possibilitado às suas regiões um desenvolvimento com base na utilização
dos seus recursos endógenos, como é o caso dos RER.
No âmbito do programa da “Pôles d’Excellence Rurale”14 um dos pontos de intervenção que
podemos encontrar em quase todas as zonas, diz respeito ao apoio em energias renováveis para fazer

13

Nem sempre os exemplos analisados neste ponto dizem respeito aos RER, mas são exemplos que visam
demonstrar as dinâmicas que devem ser seguidas neste âmbito, dando, assim, como exemplos áreas com largo
desenvolvimento como é o caso da saúde.
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desenvolver as regiões por intermédio da fixação de empresas que operem no ramo e desenvolvam o
que for permitido ser explorado neste âmbito. As parceiras entre sector público e privado são as razões
primeiras para que estes procedimentos resultem. Por um lado, é da competência das entidades locais
a delineação da região consoante os objectivos que têm definido para esta, sendo que nesta análise é
tido em conta as características do território. Num segundo passo, incentivasse a fixação das empresas
na referida zona desenhada para o efeito, por meio de incentivos, quer monetários, quer fiscais. É
neste ponto da dinâmica que existe a necessidade de assegurar a real fixação das empresas e é um
erro que as entidades competentes pensem que, as empresas, se fixam num determinado local
somente para que dai obtêm regalias monetárias e fiscais, pois na grande maior parte dos casos o que
acontece é que as empresas têm em conta outro tipo de factores para o fazerem.
Estes factores estão relacionados com questões de logística, ou seja, o acesso aos mercados mais
importantes é um dos pontos mais importantes para uma empresa que decida fixar-se num
determinado local. Para além disso, a visibilidade que a própria região pode ter para a empresa é um
dos critérios utilizados por estes no âmbito da decisão. Uma empresa que opere no sector dos RER
terá maior tendência em situar-se numa zona de proximidade à natureza, ao mesmo tempo que dispõe
de uma rede de ligação que permitam o escoamento, sem problemas, do produto transformado. Outra
das premissas que é tida em conta pelas empresas é a característica da mão-de-obra e capital
humano15 que existe num determinado território, pois a formação dos indivíduos implica um custo muito
elevado que deverá ser da competência das entidades regionais, pois serão estas que irão beneficiar
directamente, a longo prazo, pela fixação quer da mão-de-obra e capital humano que possuem, quer
das empresas que são atraídas por essas mesmas condições.
Um dos pontos referidos anteriormente diz respeito ao escoamento do produto acabado para
outras zonas16 ou territórios, sendo que, para que esta situação se suceda é necessário que, para além
do bom funcionamento das plataformas de logística, as empresas tenham a possibilidade de formar
parcerias quer com empresas de outros territórios, quer com entidades publicas de outros territórios,
neste ultimo caso por intermédio da formação académica que pode ser dada nas universidades.

14

http://poles-excellence-rurale.diact.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=66

15

Face à designação que este trabalho apresenta.
Tenhamos em conta que neste sentido zona será menor que território.

16
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Mais uma vez a França e a Alemanha a destacarem-se neste tipo de iniciativas, nomeadamente no
que refere às áreas da saúde. Com doze anos de existência e de boa pratica de utilização do que têm
sido as politicas e programas orientadores da EU, o BioValley17 é um exemplo espantoso. Tratasse de
uma parceria entre a França, a Alemanha e a Suiça, que tem vindo a beneficiar dos fundos do
INTERREG desde a existência deste. Por um lado reforçaram a sua situação fronteiriça aproximando
os seus países, por outro lado, aproveitaram recursos que estavam a ser desperdiçados e que tinham
qualidades para progredir e por fim muscularam a zona com a tecnologia mais avançada em termos de
saúde ao mesmo tempo que fizeram estas regiões darem saltos tremendos em termos de criação de
emprego e crescimento do seu PIB interno18. Este cluster é composto, quer por entidades públicas,
quer privadas, sendo elas universidades públicas e laboratórios privados que aprofundam as suas
pesquisas nas áreas medicinais. Esta experiência deve ser apreciada e tomada como exemplo para o
que se tem de fazer em termos de RER, pois estamos a falar num cluster de reconhecimento
internacional, o que só por si demonstra a capacidade que dois Estados-Membros, mais um país com
relações de proximidade com a EU, conseguiram fazer, tendo como base a competitividade global e
não local, aproveitando recursos endógenos a si mesmos e fazendo soar o seu nome a nível
internacional.
Ao nível dos RER existem iniciativas que devem ser mencionadas e mais uma vez aparecem as
regiões anteriormente referenciadas, no entanto, agora abordadas do ponto de vista da utilização de
energias renováveis para os automóveis. A este cluster é dado o nome de “Pólo do Veiculo do
Futuro”19, onde a pesquisa, inovação e a utilização de RER coexistem. Este projecto tem dinamizado o
desenvolvimento de energias alternativas ao petróleo e é um pólo de excelência mundial em matéria de
competitividade. A localização nesta região fronteiriça entre a França, a Alemanha e a Suíça, é
sobretudo devido à plataforma logística já existente nesta região e que permite um fácil escoamento
dos produtos acabados, assim como permite um fácil acesso das matérias necessárias para a
produção dos mesmos, ao seu destino.
A França aparece novamente como impulsionadora das boas práticas de utilização e exploração
dos RER, desta feita, com um projecto recente e que tem uma finalidade muito aliciante, sendo que o
17

http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique36

18

Gráfico nº I dos anexos.
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique36
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objectivo deste investimento tem sido concretizado, ano após ano. Este pólo dá pelo nome de
CAPENERGIES20 e visa a utilização de energias que não gerem gases com efeito de estufa. Teve
início em Novembro de 2005 e a sua actividade no terreno tem sido bem recebida. É mais uma vez um
bom exemplo de como o apoio às empresas por parte das entidades gestoras do território podem
favorecer todos. A CAPENERGIES é neste momento uma “plateforme d’innovations, d’émulation au
service du développement durable”,21 tal como é descrita pelos seus responsáveis. Esta plataforma tem
contribuído para a fixação das empresas que utilizam este tipo de energia para laborarem, ao mesmo
tempo que enriquecem o território com uma arquitectura “énergétique, innovante et réplicable”22, que
visa aproximar todos os agentes num processo integrativo direccionado para este conceito. Ao mesmo
tempo, cria emprego tornando a região num pólo de competitividade, com capacidades de escala
mundial.
Estes exemplos vindos da UE, nomeadamente de França, são a realidade das teorias inicialmente
abordadas neste trabalho, e que permitem que compreendamos a verdadeira necessidade em apostar
neste tipo de recursos, que foram em tempos desperdiçados.
4. Considerações Finais
A capacidade de compreender a importância que os recursos energéticos renováveis têm para o
desenvolvimento regional, vai além do que poderia ser expectável. Na realidade, as propriedades deste
bem são mais complexas que a dos recursos renováveis com características cíclicas, os quais obrigam
a uma exploração sustentada que permita a renovação dos recursos em tempo biológico útil.
As energias renováveis têm de facto a capacidade de serem contínuas e de estabelecerem um
paradigma crescente de utilização. Mesmo que condicionadas a todos os indivíduos, devido à sua
característica de custos de exploração muito elevados, a realidade é que no longo prazo as vantagens
da utilização deste tipo de energias traz inúmeras vantagens, quer do ponto de vista ambiental, pela
redução de emissões de gases com efeito de estufa, quer do ponto de vista económico, porque
permitem o avanço da tecnologia, inerente ao desenvolvimento de conhecimento e inovação para a

20 e 21
22

http://www.capenergies.fr

http://www.capenergies.fr
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criação de novas formas de exploração das mesmas, assim como num aumento da qualidade de vida
dos indivíduos que estão a aproveitar tudo o que estes recursos lhe podem trazer.
Foi, também, possível entender que as regiões da EU que mais têm apostado neste tipo de
energias se têm tornado grandes pólos de atracção para as populações por vários motivos,
nomeadamente, pela criação de emprego que geram, pois as empresas que exploram este tipo de
recursos necessitam de apoio de empresas subcontratadas que lhes forneçam os materiais e
equipamentos de alta tecnologia, para que a exploração seja possível e para que a própria exploração
tenha um custo final mais reduzido. Nesta perspectiva as economias de escala são aproveitadas ao
máximo, mesmo que existam desperdício de recursos, não será um valor tão grande, em termos
económicos, como quando estes recursos não são aproveitados.
A notável performance dos pólos de excelência de aproveitamento de energias renováveis na
Europa central, nomeadamente em França e na Alemanha, é um excelente exemplo de como os RER
podem ser aproveitados com a finalidade de desenvolver territórios através do aproveitamento de
recurso neles existentes. É sem dúvida uma boa política adoptar e mais uma vez a Europa Central nos
dá indícios de como as parcerias publico-privadas podem ser uma mais valia em termos de
desenvolvimento sustentável do território, com apostas direccionadas para o que mais importante um
país pode ter. Para além disso, a possibilidade de desenvolvimento de redes no âmbito da exploração
de energias renováveis podem favorecer, ainda mais, o aproveitamento do espaço.
Compreender a importância dos RER nestes desenvolvimentos é um ponto de partida para
alcançar o que se tem vindo a evidenciar nos Tratados e Programas ao nível da EU e dos seus
parceiros. Dado ao desenvolvimento que este tema tem tido na EU, este pólo de integração
transparece preparação para continuar este caminho e para se afirmar como a economia mais
competitiva do Mundo em matéria de RER.
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6. Anexos
Gráfico nº I: Development of GDP and employment 1996 – 200423
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MEIO AMBIENTE, BIOENERGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO
FORMAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: A POSSIBILIDADE DE UM EXEMPLO
EM MINAS GERAIS, BRASIL.24
Rodrigo Furtado Costa – Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG – Campus de Frutal –
prof_rodrigo_sociologia@yahoo.com.br
O intuito desse trabalho é discutir a relação de produção de biocombustíveis (na região do município de
Frutal, estado de Minas Gerais, Brasil) com formas socialmente includentes de geração de renda, de
emprego e de desenvolvimento sustentável através do arranjo produtivo da agricultura familiar. À luz da
educação ambiental, propusemos debater com a comunidade local formas de produção de combustível
renovável através de algumas oleoginosas como alternativa aos combustíveis fósseis e ao etanol,
advindo da cana-de-açúcar, que chegou à região de forma avassaladora. Discutir alternativas à cana,
no âmbito da agricultura familiar, como oposição à grande propriedade fundiária, é pensar a hipótese
de que o homem campesino no seu lugar de origem acaba por valorizar a biodiversidade da região,
produzindo e colhendo através de práticas de agricultura que podem ser mitigadoras do impacto
ambiental. Com isso, pensamos contribuir com a conscientização acerca de novas formas de produção
que fomentem práticas sustentáveis de vida e de economia com geração de postos de trabalho, renda
justa, desenvolvimento regional e cidadania plena.

24

Com agradecimentos ao sociólogo Rogério Bernardes de Oliveira pelo valioso diálogo, pelas correções
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É preciso ir à raiz do problema; desvendar por que o homem cava sua própria
sepultura, degradando o meio ambiente; ir além da denúncia; penetrar no
âmago do sistema; saber por que nas sociedades industriais o mecanismo do
lucro leva ao desastre ecológico. [...] Por que essa divagação sobre o
trabalhador explorado? Porque é comum e pacificamente aceito que quase toda
a história da humanidade é a história do relacionamento do homem com a
natureza. E dos homens entre si. Muitos historiadores costumam dizer que esse
íntimo relacionamento do homem com a natureza criou, principalmente no
camponês, uma ligação afetiva com a terra, plantas, animais etc. Pois bem, no
atual estágio de exploração da terra, especialmente nos grandes latifúndios de
cana – improdutivos socialmente e poluidores por excelência –, mesmo essa
última possibilidade lhe foi tirada.
(Júlio José Chiavenato)

TÉCNICA, INFORMAÇÃO E TRABALHO: ALGUM DILEMA SOBRE PRODUÇÃO DE RIQUEZAS
Nas últimas décadas a Humanidade vem mudando vertiginosamente as formas de se
relacionar com a técnica e, por conseguinte, com as máquinas. A técnica tem um papel político muito
importante na mediação das relações entre Homem e Natureza na medida em que engendra a
concretização de novas tecnologias, historicamente efetivadas. Uma máquina engenhosamente
pensada e construída para colher a cana-de-açúcar retira a possibilidade de dezenas de pessoas
trabalharem diretamente no seu corte. A maneira como hoje nos relacionamos com uma máquina de
refrigerante ao introduzir nela uma moeda é completamente diversa do contexto de 50 anos atrás.
Os países desenvolvidos, principalmente, concentraram a capacidade de geração de
conhecimento e técnica de modo que suas tecnologias, nos últimos duzentos anos, propiciaram um
processo de revolução nas condições de produção, de comércio e de trabalho. Motores e máquinas
altamente eficientes (matrizes desse contexto juntamente com a concentração de capital) propiciaram
mudanças radicais – no sentido literal da palavra – nas forças produtivas ao ponto de tornarem inútil
recorrer à força animal e minimizarem as necessidades de mão-de-obra (VEIGA, 2005).
Ora, o saber-fazer que é próprio do Homo sapiens se alicerça especificamente sobre o domínio
da técnica e da informação de modo que, ao processá-las, criamos e recriamos espaços de ação e
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transformação da vida, da economia, do social e possibilitamos o próprio processo de humanização
que percorremos desde nossa origem. Nesse sentido, enquanto homens produtores de trabalho
através da ação e transformação da natureza para atingir conscientemente determinados objetivos e
necessidades, passamos a criar valores de uso e de troca, portanto valor econômico, acerca de todo
objeto e patrimônio – material e imaterial – produzido por esse trabalho humano como, por exemplo, a
arte, a cultura, a ciência, as economias, os sistemas financeiros, as relações políticas e de poder, as
instituições, os processamentos das riquezas vegetais e minerais, a técnica e a tecnologia, entre
outros. Enfim, com o domínio progressivo da informação e da técnica, numa relação dialética, a
Humanidade cria o mundo e a vida nas esferas social, política, econômica e cultural, no âmbito de um
processo de troca e de consumo25 dos “espaços vitais” para a realização de sua existência: o
geográfico e o natural.
Na medida em que os sistemas econômicos necessitam de fontes de matérias-primas e de
energia para sustentar os modelos criados de riqueza, de produção e de poder, reconhecidos aqui
como produtos que compõem o patrimônio construído através do trabalho humano, sua ânsia por
dominar a técnica e os próprios recursos naturais e minerais aumenta exponencialmente, sobretudo no
contexto de consolidação do capitalismo industrial e de sua expansão pela Europa e pelo mundo a
partir da Revolução Industrial, efetivada concretamente ao longo do século XIX.
O legado desse momento revolucionário na história moderna do capitalismo é a consciência de
que o processo de criação de conhecimento e de sua difusão é intimamente ligado à produção da
informação, de modo que a crença na propriedade da informação como forma de se obter poder é
ponto importante na pauta política mundial. Tal noção tem implicações positivas e negativas. Vejamos.
Segundo Cotrim (2002, p. 239), “um dos objetivos básicos da ciência é tornar o mundo
compreensível, proporcionando ao ser humano meios de exercer controle sobre a natureza”. Nesse
sentido, no âmbito de uma visão positiva do conhecimento e da ciência e, portanto, da informação,
Bronowski (1979, p. 16) afirma que através do juízo científico o “homem domina a natureza não pela
força, mas pela compreensão”. Veiga (2005), por sua vez, ensina-nos que o peso das revoluções da

25

Entendemos por consumir o ato de utilizar, dar fim a algo, para alcançar determinado objetivo. O Homem,
para sobreviver e se realizar enquanto humano necessita de objetos exteriores. Por isso os homens produzem, no
âmbito da sociedade, objetos para seu consumo. A esse respeito ver COTRIM, Gilberto, 2002, p. 30.
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tecnologia e do conhecimento nas condições de comércio e de produção – no âmbito da agricultura –
proporcionou:
uma conseqüente expansão da área de um número cada vez menor de unidades de
produção e pelo conseqüente desaparecimento de outras. Por outro lado, levou a uma
transferência de grande parte das atividades de produção e transformação de
alimentos, fibras e matérias-primas energéticas a indústrias. [...] Com o arranjo
alimentar que resultou dessa rapidíssima revolução, a produtividade do trabalho
quintuplicou e a produção decuplicou. Toda a população dos países mais avançados
passou a ter uma alimentação mais do que exagerada: pletórica, para usar o melhor
adjetivo, ainda pouco usado no Brasil. (VEIGA, 2005, p. 199-200)
No entanto uma questão é apresentada: esse domínio humano da técnica e do conhecimento é
realmente possível a ponto de garantir limites para a produção e também manter os valores
necessários para uma vida melhor com base, sobretudo, no bem-estar de todos? A resposta, de
acordo com alguns pensadores, é negativa.

Nietzsche sentencia que não é natural e pacífico

conhecer a natureza. O conhecimento se dá através da força e da dominação, isto é, todo
conhecimento implica poder. Já Max Horkheimer e Theodor Adorno, algum tempo depois, diriam que “o
ditador trata o homem como o homem trata a natureza: ele os conhece para melhor os controlar”.
(NIETZSCHE, HORKHEIMER e ADORNO apud COTRIM, 2002, p. 239). Vejamos que, ainda segundo
Cotrim (2002), essa relação entre conhecimento/ciência/informação e o poder, no âmbito negativado de
sua visão, leva a uma inesgotável vontade de conhecer mais e mais e que, por sua vez, transforma o
mundo num inferno tecnológico e causador de certa regressão dos valores humanos. E afirma:
cabe, portanto, aos [pesquisadores e] filósofos refletirem sobre essa ambigüidade da
ciência, suas pretensões, suas possibilidades, seus acertos e seus erros, buscando
compreender algumas questões, como, por exemplo, qual a especificidade do saber
científico, quais as condições e limites desse conhecimento, qual o sentido da ciência,
qual o valor da ciência para a vida humana... (COTRIM, 2002, p. 239)
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A História ensina a todos, segundo Veiga (2005, p. 200), “que grandes sucessos sempre se
transformam em excessos quando não são devidamente controlados”. Nessa mesma linha de
raciocínio, no que se refere à produção da agricultura moderna e sobre os impactos das altas
tecnologias e do conhecimento, Mazoyer e Roudart (2001) indagam:
Quanto maiores não serão ainda os danos provocados pelo uso dos tão potentes
meios e dos tão extraordinários métodos de produção de hoje, se esse uso não for
consciente e socialmente controlado? Isto é, se esse uso não for mantido a distância
respeitosa dos perigos mais imediatos e das conseqüências longínquas mais
insuportáveis? (p. 443)
E sentenciam:
Demasiado desconhecimento e desprezo pelo passado, demasiada pressa e
presunção inovadoras, demasiado produtivismo puramente quantitativo, muito poucas
preocupações humanas, ecológicas e qualitativas [grifo nosso] vão desembocar
forçosamente na concentração das atividades agropecuárias em demasiadas regiões
vazias, em demasiado êxodo, em demasiado desemprego... (Idem)
Ora, a própria noção “positiva” ou “negativa” acerca da relação entre conhecimento/ciência e o
poder, bem como conhecimento/ciência e a tecnologia envolvem variados dilemas teóricos e práticos,
implicando em várias tentativas de conceituá-la. Mas, deixando de lado as nuanças, é possível dizer
que as visões transmitem uma idéia de “diálogo” com o poder, de forma que este se realiza ou pela
força ou pela compreensão, cujo substrato é a capacidade de operar o conjunto de informações
conjugadas com a técnica de modo a transformar o mundo em sua volta, independente do caminho
que se está seguindo: o do “bem” ou o do “mal”.
Santos e Silveira (2001) nos colocam, por exemplo, que dominar apenas as reservas de
economias e de matérias-primas não é suficiente. É importante dominar, sobretudo, a informação. É
possível enxergar aqui, de acordo com nossa opinião, que se o conhecimento aliado à técnica e sob as
bênçãos do capital pode, segundo alguns pensadores, levar à destruição e dominação da natureza e
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dos homens, também é plausível que, de posse desse mesmo legado informacional e científico,
possamos edificar uma condição de existência sustentável, se assim podemos dizer, desse próprio
homem e dessa própria natureza com objetivos benéficos baseados na informação e, sobretudo, no
diálogo através da necessária circulação de idéias e ações transformadoras. Entendemos, por ora, que
crescimento econômico pode caminhar com sustentabilidade ambiental e social apresentando, nesse
sentido, condições favoráveis ao pleno desenvolvimento no sentido pleno da palavra. E aqui reside o
papel da universidade como espaço fundamental para a produção de saber e de circulação dentro da
possibilidade de variedade de conceitos, propostas, temas e no âmbito do princípio do contraditório.
MEIO AMBIENTE, BIOENERGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO COM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: UM POSSÍVEL EXEMPLO REGIONAL DE APLICABILIDADE DE CIÊNCIA,
INFORMAÇÃO E TÉCNICA
É na esteira dessa argumentação que procuramos entender, desde fevereiro de 2007, alguns
passos do desenvolvimento e implantação de uma fábrica de produção de biodiesel a partir de algumas
oleoginosas, de modo que se obtenha a produção de bioenergia e novos materiais como produto
final.26
26

Essa empresa, a Solara Biocombustíveis LTDA, atuará na região dos municípios brasileiros de Comendador
Gomes e de Frutal, situados na área do Triângulo Mineiro, extremo-oeste do estado de Minas Gerais. Seu
escritório e seu Núcleo de Pesquisa & Desenvolvimento – NP&D se encontram em Frutal. A proposta da fábrica
é conjugar produção de biocombustível a partir de semente de girassol e de amendoim, mas também estuda
possibilidades em relação a outras oleoginosas, a exemplo do pião-manso, como alternativa aos combustíveis
fósseis e à produção única de etanol advindo da cana-de-açúcar. No entanto, uma finalidade clara é trabalhar
com a agricultura familiar e reaproveitar os materiais que sobrarão ao longo do processo de produção do
biodiesel, de modo a impulsionar uma cadeia produtiva que inclua socialmente os sujeitos sociais envolvidos em
sua produção mitigando, por sua vez, a exploração do meio ambiente e incluindo socialmente os agricultores,
com amplas possibilidades de renda e participação no processo decisório. Como parte de sustentação da
proposta, o projeto conta com a aprovação do financiamento do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, ligado ao Governo do Brasil. Sua função é atuar conjuntamente com o MDA – Ministério
do Desenvolvimento Agrário que coloca como contrapartida a necessidade de se ter uma sensibilidade e
compromissos claríssimos não apenas com a produção industrial e obtenção de lucro justo, mas também com o
retorno social através de criação de emprego e renda englobando, nesses termos, a inclusão socioeconômica dos
agricultores familiares. O MDA anuncia essa contrapartida em suas Instruções Normativas nº. 1 (de 5 de julho de
2005) e nº. 2 (de 30 de setembro de 2005). As empresas com propostas apresentadas e comprovadas, após o
processo de averiguação de todos os procedimentos empreendidos, recebem o Selo Combustível Social,
mecanismo institucional pelo qual se atesta o compromisso com a geração de emprego e renda, bem como com a
inclusão social. Tal linha de ação está diretamente relacionada com as diretrizes do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, que vê na produção de biocombustíveis de biomassa o potencial para a diversificação
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A intenção do trabalho por nós desenvolvido é atuar como projeto de extensão a partir do
campus da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, em Frutal, junto a pequenos produtores
rurais da região supracitada (em 2007) e com alunos do terceiro e último ano do Ensino Médio ou
Secundário de duas escolas públicas estaduais (em 2008). Procuramos esclarecer o modelo de
produção de biocombustível a partir de biomassa oferecido pela empresa supracitada e sua proposta
de operar através da agricultura familiar, realizando efetivamente ações de acordo com uma educação
ambiental que priorize a sustentabilidade do processo produtivo. Acreditamos que essa ação
empreendedora trará impactos positivos para o contexto do nosso desenvolvimento regional, sob o
paradigma do desenvolvimento social e ambientalmente sustentável.
O trabalho consiste em discutir, através do paradigma da educação ambiental, formas
alternativas de produção de combustível renovável – ou biocombustível – de modo a associá-las a
objetivos socioeconômicos que contemplem o produtor rural. Por sua vez, isso implica no
conhecimento adequado sobre desenvolvimento sustentável do meio ambiente, bioenergia, agricultura
familiar, impactos sociais na produção do campo e educação ambiental, sendo este conceito
intimamente vinculado àqueles. A bem da verdade a realidade regional, com a chegada explícita da
cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool combustível (etanol), exige essa discussão e,
principalmente, o diálogo com setores da comunidade local e regional. E isso ainda é feito de maneira
muito tímida
Em 2007, o público-alvo se restringiu aos pequenos agricultores que estão sendo envolvidos
nesse processo de cultivo da cultura da cana, de modo a auxiliá-los no entendimento da relação
existente entre um projeto fabril desse porte (o de produzir bioenergia com sustentabilidade) e a
geração direta de empregos no campo com possibilidade de renda, respeito ao meio ambiente e
educação ambiental.
Neste ano de 2008, o foco é a educação ambiental como forma de entendimento dessas
relações de produção de bioenergia, de renda e inclusão social no campo, uma vez que muitos
adolescentes de duas escolas públicas estaduais de Frutal dependem da cadeia econômica acionada
pela agricultura e pecuária regionais. Nesse sentido, as alternativas à monocultura da cana – que

e ampliação da matriz energética do Brasil. A respeito das Instruções Normativas do MDA nº. 1 e nº. 2 ver,
www.biodiesel.gov.br/docs/Minuta1.pdf e www.biodiesel.gov.br/docs/IN%2002%20proj%20com_social.pdf,
respectivamente.
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chega de forma avassaladora – precisam ser discutidas também com esse público, que é aquele mais
pressionado junto à tentativa de se conseguir um primeiro emprego que o ajude a compor a renda
familiar. E certamente essa indústria canavieira irá seduzir esse jovem que necessita da
empregabilidade como forma de sua sustentação socioeconômica, até porque vivemos localmente uma
carência de opções de postos de trabalho que contemplem suas expectativas em início de sua vida
produtiva.
Uma das formas de se realizar um trabalho com os objetivos citados é ajudar a construir um
entendimento, de forma consciente, junto aos trabalhadores rurais da região quanto aos objetivos da
produção de uma fonte de energia alternativa aos combustíveis fósseis e ao etanol, e que garanta, ao
mesmo tempo, geração de emprego, distribuição de renda e inclusão social desses agricultores, para
que possamos trabalhar no debate e na conscientização dos temas ligados ao desenvolvimento
econômico, social e ambiental com um mínimo de impacto no meio físico-natural. Isso nos ajudaria a
realizar ações mitigadoras no espaço geográfico em questão. O foco do debate passa
necessariamente pela atenção que é preciso ter sobre a atual conjuntura econômica da hinterlândia de
Frutal: a implantação de algumas usinas de cana-de-açúcar que vêm influenciar em demasia a
ocupação agrícola do solo e reordenar a relação de trabalho no campo.
O que queremos celebrar é a convicção de que, seja qual o for o tipo de produção agrícola em
nossa região, a ação de impacto ao meio ambiente deve ser reduzida ao máximo, cujas realizações
sejam social e ambientalmente sustentadas e se coloquem como alternativa às produções de
combustíveis fósseis. No entanto, não acreditamos ser a cana-de-açúcar, como fonte do agribusiness
em diversas áreas do Brasil, inclusive em nossa região de modo mais recente, a alternativa em tela,
mas sim a produção de bioenergia através de outras matrizes vegetais com um mínimo de impacto
ambiental. Nesse sentido, a estratégia de debate com a comunidade local, sejam os agricultores, sejam
os alunos da rede pública de ensino, é partir do pressuposto de que educar ambientalmente é,
segundo a Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária (1976,
Chosica, Peru),
partir da ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada
de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e
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suas causas profundas. Ela desenvolve mediante uma prática que vincula o educando
com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a
transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como
sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita
transformação.
Vejamos que entender as relações estabelecidas entre as ações humanas e o meio (social,
econômico e ambiental) em que vivemos é um caminho possível para a consciência de novas decisões
acerca do mundo que transformamos e queremos. Portanto, além desse pressuposto, conjugamos
nosso trabalho também com o que nos ensina Mousinho (2005, p. 349) sobre educação ambiental:
é o processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a
questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada,
contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o
enfrentamento das questões ambientais e sociais [grifo nosso]. [Essa educação]
desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a
mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental
como uma questão ética e política.
Em suma: partir da questão apresentada, acreditamos que estudar, propor, dialogar e difundir a
crítica sobre o contexto regional de mudança econômica, ambiental e social do qual os municípios de
Frutal e de Comendador Gomes fazem parte é uma forma de aliarmos a informação, o conhecimento e
a função social da educação superior com a técnica dos agricultores familiares em potencial, lastreados
por políticas públicas oficiais de financiamento, suporte, assistência técnica e aquisição do todo ou de
parte do resultado da produção desses mesmos agricultores. O olhar pelo qual se realiza a ação é o da
educação ambiental, sustentando conceitos e práticas que possam induzir à ação concreta por setores
da comunidade regional no que se refere às decisões de como produzir e o que produzir ante a
pressão que o monocultivo da cana-de-açúcar exerce na realidade ambiental e econômica da
hinterlândia de Frutal. O intuito é discutir as bases de um crescimento não apenas econômico, mas sim
de um desenvolvimento global socioeconômico com um mínimo de impacto possível ao meio ambiente.
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AÇÃO PRODUTIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL E SEUS MECANISMOS DE GERAÇÃO DE RENDA,
EMPREGO E SUSTENTABILIDADE: UMA LEITURA SOCIOLÓGICA
A cadeia produtiva que pode ser acionada pelo projeto apresentado à região de Frutal está
assentada em um arranjo cíclico que envolve a produção de insumos agrícolas para o abastecimento
do processo fabril, o consumo desses insumos no processo de fabricação de biocombustíveis e
biomateriais e a reincorporação de co-produtos no processo fabril e nas atividades agropecuárias. Esse
ciclo de produção e consumo interage com as relações de produção estabelecidas ao longo da cadeia
multiplicando e distribuindo os rendimentos e potencializando a sustentabilidade da cadeia produtiva.
A linha de ação que orienta tal empreendimento está pautada na ativação dos diversos elos
que compõem o circuito produtivo, extrapolando o âmbito imediato das instalações físicas de uma
fábrica. A obtenção de produto principal como o biodiesel ou de quaisquer outros co-produtos
(biomateriais) pressupõe o encadeamento organizado do conjunto de elos que compõem a cadeia
produtiva. O início desse encadeamento se inicia com o cultivo de matérias-primas utilizadas nos
processos fabris, tais como soja, dendê, girassol, palmináceas, pião-manso, amendoim etc.27 O
processamento desses insumos no interior de uma fábrica gera, além do produto principal – o
biocombustível –, um conjunto de co-produtos como glicerina, adubos orgânicos de alto valor agregado
(como, por exemplo, os derivados de pião-manso), rações/tortas destinadas à avicultura, suinocultura,
bovinocultura e piscicultura (girassol, amendoim), alimentos processados e herbicidas orgânicos. A
obtenção desses produtos se dá através de reação de transesterificação que pode ser feita partindo-se
de reagentes como gordura animal, óleo de fritura ou óleos extraídos de oleoginosas, como as
supracitadas.
Os co-produtos possuem grande potencial de retroalimentação da cadeia através de sua
reinversão em atividades agropecuárias. No âmbito dessas atividades, o encadeamento da produção
27

Segundo os levantamentos e estudos da empresa, que ora analisamos a partir de sua proposta de produção
sustentável de bioenergia, é importante salientar que as matrizes oleoginosas que podem ser imediatamente
produzidas na hinterlândia de Frutal com resultados em curto prazo (aproximadamente 5 meses), em termos de
colheita, são o girassol e o amendoim. No entanto, em médio prazo – aproximadamente 4 anos – é possível se
trabalhar o pião-manso. Não obstante a premência de se utilizar plantas que melhor se integram às necessidades
de produção local, num espaço de tempo menor, estudos acerca de outras variedades vegetais como matrizes
energéticas que se adaptem às condições biofísicas e geográficas da região podem e devem ser realizados.
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completará um de seus mais importantes ciclos através do replantio e do conseqüente processo de
reabsorção – fotossíntese – de volume considerável de CO2 emitido pela queima de biocombustíveis.
Esse circuito, virtuoso do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, poderá ser potencializado
exponencialmente se a estruturação da cadeia produtiva tiver assentada em formas de organização do
trabalho includentes, do ponto de vista econômico e socioambientalmente sustentáveis.
Portanto, segundo esse arranjo logístico concebido pela estratégia de ação, o sistema de
produção de biodiesel e de biomateriais requer intensa articulação entre os vários setores da
sociedade e elevada sinergia entre as atividades industriais e agroindustriais, com grandes
possibilidades de reversão de ganhos – econômicos, sociais e ambientais – na totalidade da cadeia de
produção.
O circuito agropecuário de produção e fornecimento de matérias-primas é fundamental para o
abastecimento das atividades fabris. Em contrapartida, as atividades agropecuárias estão entre as
principais ‘consumidoras’ de co-produtos processados no fabrico do biodiesel. Essas atividades de
produção poderão ser potencializadas em termos de sustentabilidade ambiental, ganhos de
produtividade, geração de emprego e distribuição de renda, se planejadas globalmente e organizadas
segundo relações de produção socialmente includentes. Nesse sentido, podemos observar que a
estratégia de produção traçada assenta-se sobre a articulação da empresa com redes de cooperativas
de fornecedores de matérias-primas e insumos. Por outro lado, pequenos e micro-produtores,
organizados segundo o sistema cooperativista de trabalho, constituem potenciais e importantes
consumidores dos produtos produzidos pelos sistema fabril em tela. Mais do que meros consumidores,
esses pequenos agricultores precisam ter canais de interação com o processo de tomadas de decisão
e com assistência técnica oficial e adequada para elevarem a produtividade e as possibilidades de
ganho de suas atividades, bem como para diversificarem suas atividades no interior da dinâmica
agroindustrial viabilizável no interior desse circuito (indústria e agroindústria).
Na linha dessa argumentação, Veiga (2005) observa que é mais apropriado:
discutir a sustentabilidade do sistema [agrícola e] energético incluindo as dinâmicas de
consumo, distribuição e transformação de matérias-primas oriundas do setor
agropecuário. Ou, ainda, discutir a sustentabilidade da economia rural, em vez de
reduzi-la exclusivamente a seu segmento primário, por maior que possa ser sua
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importância relativa em termos sociais ou espaciais. Enfim, por essa trilha logo se
chegaria à necessidade de discutir a sustentabilidade do conjunto da formação social e
não das partes em que costuma ser dividida. (VEIGA, 2005, p. 208)
Nossa proposta de trabalho extensionista, a partir da universidade, é justamente entender esse
arranjo de produção proposto para a região sob à luz da educação ambiental. Através de debates com
a comunidade procuramos entender um pouco a dinâmica e as perspectivas regionais da agricultura
familiar, de modo a atender às reais expectativas dos trabalhadores rurais quanto às propostas de
desenvolvimento ambiental, de produção de energia combustível alternativa e de sua conseqüente
pulverização de renda.
No âmbito dessas questões, entendemos que o ensino acadêmico pode disponibilizar seu
aparato educacional para ajudar a comunidade de agricultores familiares a enfrentar a pressão do
monocultivo da cana-de-açúcar, que já é uma realidade na região, com a chegada de várias usinas de
açúcar e álcool combustível. Ora, com a proposta de lucro e desenvolvimento em médio prazo, e por
essa razão mesma, a oferta desse aporte teórico-conceitual se faz necessária para entender que o
pequeno agricultor – dadas as dificuldades históricas de ocupação, fixação e produção no campo28 –
poderá ceder suas terras (como de fato já acontece) para o arrendamento para usinas produzirem a
monocultura da cana-de-açúcar. Sabemos que há uma contrapartida social e ecológica ao puro
desenvolvimento econômico que o cultivo canavieiro possa estabelecer, isto é, o impacto ambiental da
cana é grande e pode acarretar problemas se não forem respeitadas e estabelecidas regras claras
quanto ao uso do espaço agrícola em questão. Segundo Chiavenato (1989), para cada litro de álcool
combustível produzido, 13 litros de vinhoto (altamente poluente) serão despejados nos rios e córregos:

28

Os meios de comunicação de massa nos informam um fato extremamente importante na relação do capital
com o homem do campo, nos últimos anos: tanto na União Européia quanto nos Estados Unidos da América, os
governos vêm subsidiando seus trabalhadores agrícolas para que fiquem no campo e não migrem para os centros
urbanos, mesmo que sua produção não seja o esperado do ponto de vista comercial. O impacto causado pelo
êxodo rural seria tão mais problemático – como acontece no Brasil, de maneira particular, e na América Latina,
de forma geral – do que o fato de se “pagar” para o agricultor e sua família permanecerem no campo com baixa
produção agrícola. Na verdade, essa situação demonstra a dificuldade de manutenção do homem no campo, isso
em escala global e, ao mesmo tempo, as dificuldades de políticas públicas que construam alternativas de
emprego e renda no campo e na cidade, uma vez que o processo de urbanização e de industrialização também
carece de maior geração de emprego em várias regiões do planeta, especialmente na América Latina.
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essa proporção varia pouco de usina para usina. Geralmente 1 tonelada de cana
produz 70 litros de álcool, 910 kg de vinhoto e 260 kg de bagaço. O vinhoto é um forte
veneno, responsável pela morte de peixes e de plantas de rios onde ele é despejado,
além de exalar um fétido e nauseante cheiro. Observem a “desproporção” contra o
meio ambiente: 910 kg de vinhoto contra 70 litros de álcool29. (CHIAVENATO, 1989,
p.79)
Se não tomadas as providências necessárias, o risco ambiental no âmbito da monocultura da
cana é altíssimo. Além do mais, a demanda de força de trabalho para o corte da cana faz com que um
forte fluxo imigratório possa se realizar, sobretudo de regiões do Nordeste brasileiro, como Bahia e
Alagoas. Nessas condições, a população local também aumentaria, principalmente a população
flutuante, no período de safra. Por um lado o comércio sofreria aquecimento e, por outro, a pressão
demográfica levaria a outra pressão nos serviços públicos como – para citar apenas alguns exemplos –
saúde, segurança pública e habitação. Na falta de políticas públicas e de um planejamento urbanomunicipal que tradicionalmente nossas cidades, inclusive Frutal, não apresentam, a questão da força
de trabalho e da imigração se reforça como problema a ser pensado e resolvido.
No entanto, o que mais nos preocupa é o fato dos pequenos agricultores da hinterlândia de
Frutal não terem muita alternativa em relação ao uso de suas terras30, já que o peso econômico de
grandes usinas e seu respectivo poder de cooptação e de sedução quanto à renda fácil se farão
explícitos, de modo a garantir as terras necessárias para a implantação do modelo agrícola canavieiro
na região. Nesse sentido, entendemos que a educação se faz necessária para que se promova uma
conscientização antecipada dentro desse contexto.
Os pequenos produtores agrícolas da região padecem do mesmo problema de permanência no
campo que influenciou populações inteiras de camponeses desde os anos 60 do século XX. O

29

O autor está nos alertando do risco no contexto do início da década de 90 do século passado. Obviamente a
tecnologia e a legislação ambiental hoje disponíveis contribuem para uma possível diminuição do impacto na
natureza. No entanto, essa prática tradicionalmente foi utilizada e, se hoje não o é integralmente, o risco advindo
desse processo de produção de álcool certamente existe e legitima o debate e o alerta.
30
A produção agrícola da região passa, basicamente, pelos cultivos de laranja, sorgo, soja, abacaxi, milho e,
mais recentemente, cana-de-açúcar. É importante destacar também o peso econômico da pecuária bovina (leiteira
e de corte). No entanto, boa parte desses setores passa por crise de produção e baixa dos preços de seus produtos
no mercado.
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resultado social desse processo foi um intenso êxodo rural para as regiões mais desenvolvidas do país,
com especial atenção para o Centro-Sul do Brasil, sobretudo para o estado de São Paulo. As dívidas
desses agricultores aumentam calamitosamente frente às agências de financiamento públicas, de
modo que os impedem de prosseguirem com empréstimos ou refinanciamentos de suas dívidas e
produção com o governo, tanto na esfera estadual quanto na federal. Com essa situação poder-se-ia
afirmar que os produtores da região analisada por nós acabarão por sucumbir à pressão dos
complexos canavieiros para o arrendamento de suas terras, não lhes sobrando alternativas de uso e
ganho produtivo de seu espaço agrícola. Isso implicará numa maior pressão sobre o meio ambiente e
sobre o solo pelas práticas de produção, colheita e processamento da cana-de-açúcar, principalmente
para a produção de combustível.
Os impactos no processo de corte da cana são visíveis, uma vez que ele é mais eficiente após
a queimada, fazendo dessa prática de colheita a mais usada. No entanto, a queimada destrói a
microfauna e a microflora provocando a mineralização do solo. (CHIAVENATO, 1989)
Outro ponto importante do processo de monocultura da cana é a exploração a que é submetida
o trabalhador, com jornadas de trabalho desgastantes e com condições de produção extremamente
perigosas. Ao final do último mês de maio, a Anistia Internacional publicou em Londres seu relatório
manifestando sua preocupação com a situação dos direitos humanos no mundo e no Brasil – criticado
pela violência policial nas favelas e pelas condições de trabalho em canaviais:
Mais de mil pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão foram
libertadas de uma fazenda de cana da empresa produtora de etanol Pagrisa, em
Ulianópolis, no [estado do] Pará. Após a autuação, uma comissão do Senado [Federal]
acusou os inspetores de exagerarem a precariedade da situação dos trabalhadores.
Em conseqüência, as operações do grupo de fiscalização foram temporariamente
suspensas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego devido a temores de que as alegações pudessem comprometer a
credibilidade da atuação do grupo de fiscalização. As inspeções foram retomadas em
outubro [de 2007]. O governo adotou algumas medidas para melhorar as condições de
trabalho no setor canavieiro. No Estado de São Paulo, que responde por mais de 60
por cento da produção de cana do Brasil, o Ministério Público do Trabalho tomou a
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iniciativa de dar início a inspeções e de instaurar processos. No âmbito federal, o
governo prometeu introduzir um esquema de credenciamento social e ambiental
voltado à melhoria das condições de trabalho e à redução do impacto ambiental.
(ANISTIA INTERNACIONAL, 2008)
Nesse sentido, o processo de extração de mais-valia do camponês é explícito:
mesmo em termos capitalistas, o extraordinário lucro da indústria e do álcool no Brasil
só se explica pela enorme exploração que se permite ao latifúndio exercer sobre os
trabalhadores e, principalmente, pelo privilégio de usufruir de todo um sistema
financeiro e comercial, que é, em última instância, a longo prazo, avesso até mesmo
às formas de espoliação que o capitalismo criou. (CHIAVENATO, 1989, p. 80-1)
Ora, a maneira pela qual o trabalhador do campo é historicamente submetido à produção – não
obstante os avanços na legislação, na tecnologia e segurança do trabalho – é claramente demonstrável
pelo teor da ânsia pelo lucro em detrimento de ações efetivas e socialmente inclusivas da população do
campo, com uma distribuição de renda mais justa.
De acordo com alguns estudiosos, o processo todo é histórico e seus primórdios se ligam à
produção brasileira de açúcar, que resultou, na segunda metade do século XX, em álcool combustível.
Mas na base estão o latifúndio (cuja origem se deu com as plantations dos séculos XVI e XVII) e as
culturas extensivas, que sempre danificaram o ambiente e provocaram injustiças sociais.
(CHIAVENATO, 1989; FURTADO, 2007; PRADO JR, 2006)
Pela estratégia de produção de biocombustível apresentada à região, é possível vislumbrar que
um canal de intercâmbio de informações e de tecnologias será ativado de maneira permanente para
proporcionar, além de ganho de produtividade, a estruturação de novos arranjos produtivos. Ora, a
sistematização e o planejamento dessas iniciativas, mais do que assegurarem a reprodução de capital
de forma orgânica e minimizarem os efeitos da extração do sobretrabalho, poderão garantir a
distribuição de renda, a agregação de tecnologias ao longo da cadeia produtiva, a qualificação de mãode-obra nos diversos arranjos produtivos e a geração de considerável número de postos de trabalho.
Essa proposta foi apresentada à região, porém, o trabalho a partir da universidade se inscreveu numa
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parte desse processo, que é levar à sociedade regional cursos e estabelecer fóruns de debates sobre
os temas supracitados, de modo a reconhecer que todo e qualquer processo de transformação da
ordem produtiva vigente no campo passa, necessariamente, pela mudança de postura e requer um
nível de conscientização sobre a agricultura familiar e a questão agrária.
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Viabilidade geoestratégica para incremento do setor secundário regional
A presença de elementos potencialmente geoestratégicos na hinterlândia do município de
Frutal confere a esse espaço vantagens socioeconômicas e ambientais para o desenvolvimento de
setores industriais baseados no processamento de insumos agroindustriais, bem como para a
implementação de parque produtivo voltado para a produção de bens e equipamentos articulados a
esse setor.
Localizada na porção centro-sul do Triângulo Mineiro (oeste do estado de Minas Gerais), há 30
km da margem setentrional do rio Grande (divisa com o estado de São Paulo), há aproximadamente
500 km de São Paulo, 599 km de Brasília, 45 km de Comendador Gomes – MG e a 620 km de Belo
Horizonte, capital do estado, o município encontra-se em posição eqüidistante em relação ao Distrito
Federal e a duas das mais importantes Regiões Metropolitanas do país. Esse posicionamento
geograficamente privilegiado no interior do território brasileiro, potencializado pelo entrecruzamento de
uma bem articulada malha rodoviária, confere ao município o papel de nódulo-articulador do CentroOeste, que nas últimas décadas vem se consolidando como espaço de expansão da fronteira agrícola
com significativos ganhos de produtividade e forte dinamismo no setor agropecuário, e da região
Sudeste, que concentra o maior mercado consumidor do país, a maior parcela do Produto Interno Bruto
– PIB (56,3% do total, em 2004, segundo o IBGE), a maior renda per capita, o parque industrial mais
dinâmico e onde estão localizados os mais importantes centros de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico da América Latina.
Essa localização intermediária e, consequentemente, privilegiada do ponto de vista do acesso
às matérias-primas agroindustriais e do acesso à produção de conhecimento e tecnologia voltada para
o setor agropecuário, incrementada por um variado leque de vantagens comparativas como, por
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exemplo, curva de crescimento populacional acentuada, vocação econômica para agroindústria,
abundância de recursos hídricos, manchas de solos de elevada fertilidade, potencializa o município de
Frutal – bem como a sua hinterlândia – a desencadear um processo de desenvolvimento
socioeconômico que poderá pulverizar ganhos de produtividade, difusão de conhecimento
tecnocientífico, ingestão de recursos econômicos e geração de emprego e renda com inclusão
socioeconômica, não só em âmbito local, mas em toda região do Triângulo Mineiro.
O acesso facilitado ao fluxo de matérias-primas agroindustriais, em decorrência da bem
estruturada malha rodoviária que converge para o município e de sua localização geográfica mediadora
de fluxos entre os centros econômicos dinâmicos do país e as frentes de expansão da agricultura
moderna, aliado à proximidade de centros de pesquisas e desenvolvimento, como a UFU –
Universidade Federal de Uberlândia/MG, a USP – Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão
Preto, a UNESP de Araraquara, a UNESP de Ilha Solteira, a UNESP de São José do Rio Preto, a
UFSCar – Universidade Federal de São Carlos/SP, a UFTM – Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, em Uberaba, a UNICAMP, em Campinas/SP, a ESALQ/USP – Escola Superior de Agronomia
“Luiz de Queiroz”, em Piracicaba/SP, enfim, esses e outros centros, todos circunscritos num raio de até
450 km de Frutal, credenciam o município a sediar setores industriais de elevada densidade
tecnológica voltados para o processamento de insumos industriais e para a produção de produtos de
elevado valor agregado, bem como para o desenvolvimento de um dinâmico setor de máquinas e
equipamentos.
Nesse sentido, a implementação de um pólo de produção de biodiesel na região, além de ir ao
encontro das políticas públicas orientadas para a diversificação da matriz energética nacional, ampliará
e diversificará o setor industrial local e agregará ao território novas matrizes tecnológicas e novas
demandas por qualificação profissional que poderão criar, em médio prazo, um efeito sinérgico no
tocante ao desenvolvimento sustentável regional.
Nesse contexto espacial e socioeconômico, e em sintonia com os paradigmas tecnológicos que
emergiram com a deflagração da Revolução Tecnocientífica, nas últimas três décadas, o trabalho aqui
discutido tem como escopo a ativação das potencialidades econômicas regionais através da inversão
regular de recursos em pesquisa e desenvolvimento, criando condições sustentáveis para ativar, em
médio prazo, a cadeia produtiva ligada ao processamento de biomassa.

710

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Dinâmica socioeconômica do município
A população local passa, nas últimas quatro décadas, por um movimento acelerado de
crescimento acompanhado por intensa transferência demográfica do setor rural para o setor urbano,
como mostra a Tabela.

TABELA 1. Dinâmica Populacional do município de Frutal, estado de Minas Gerais, Brasil (em milhares de
habitantes)

Ano/Referência

1970

1980

1991

2000

2007(*)

Pop. Rural

12.924

10.248

8.192

7.555

5.721

Pop. Urbana

17.745

24.025

33.232

39.022

46.045

Pop. Total

30.669

34.271

41.424

46.577

51.766

57,8%

70,1%

80,2%

83,8%

88,9%

% - Pop. Urbana /
Pop. Total

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000.
(*) Contagem da População 2007 - População Recenseada e Estimada, inclusive a população estimada nos domicílios
fechados. (Elaboração própria).

Entre 1970 e 2007, a população absoluta residente na zona rural diminuiu em mais de
50%. Em contrapartida, nesse mesmo período, a população urbana do município apresentou
crescimento de mais de 250%. Os números demonstram que o intenso crescimento urbano se
deu em decorrência de dois fatores: o crescimento vegetativo global (no campo e na cidade) e
volumosa transferência populacional do campo para a cidade.
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A comparação com a dinâmica populacional brasileira (Tabela 2) demonstra que o
município apresentou, no período em questão, taxas de urbanização superiores à média
nacional. Para 2007, com os dados disponíveis, é possível se fazer uma projeção.

TABELA 2. Dinâmica Populacional do Brasil (em milhões de habitantes)

Ano/Referência

1970

1980

1991

2000

2007(*)

Pop. Rural

41,0

38,3

36,8

32,0

34,9 [1]

Pop. Urbana

52,1

81,4

110,3

137,8

149,0 [1]

Pop. Total

93,1

119,7

147,1

169,8

183,9

56%

68%

75%

81%

81% [1]

% - Pop. Urbana /
Pop. Total

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000.
(*) Contagem da População 2007 - População Recenseada e Estimada, inclusive a população estimada nos domicílios
fechados.
[1] Projeção. (Elaboração própria).

No cenário nacional, as elevadas taxas de transferência de população campo/cidade
decorreram da estrutura repulsora de população predominante no campo combinada aos atrativos
econômicos oferecidos pelos grandes centros urbanos. A estrutura fundiária concentradora e
excludente, incapaz de gerar emprego e renda no campo e associada aos processos de modernização
da agropecuária, sobretudo no Centro-Sul do país – mecanização, quimificação, aumento da
produtividade etc. –, está entre os principais fatores que explicam o intenso e acelerado êxodo rural. A
esse quadro no campo, demográfico e economicamente excludente, combinou-se a alavancagem do
processo de industrialização nacional, intensificada a partir da segunda metade da década de 1950 nos
grandes centros urbanos do Sudeste brasileiro, com elevado impacto na polarização do êxodo rural em
todo o país.
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A população que migrava do campo em direção aos grandes centros urbanos, em processo de
industrialização, contribuiria para o crescimento desordenado das capitais e médias cidades do CentroSul do Brasil e para a estruturação da População Economicamente Ativa (PEA) urbana caracterizada
por baixos rendimentos, hipertrofia do setor terciário31 e pelo subemprego e desemprego.
Ressalvadas as diferenças de escala e especificidades locais, a dinâmica populacional
verificada no município de Frutal, concomitantemente ao processo desencadeado em escala nacional,
não se deu nas mesmas bases econômicas e produtivas que as verificadas nas grandes e médias
cidades brasileiras. Embora a população tenha se transferido do campo para a cidade em estreito
intervalo de tempo, não se verificou no município a diversificação de atividades econômicas urbanas
que absorvessem sustentavelmente esse volumoso afluxo populacional. O setor secundário local não
apresentou crescimento expressivo e, portanto, foi incapaz de impulsionar as atividades do setor
terciário de maneira condizente com as novas demandas de emprego e renda. Parte considerável da
população realocada na cidade, sobretudo a que compõe os estratos inferiores de renda, permanece
empregada ou subempregada nas atividades agropecuárias. Contudo, tais atividades estão associadas
aos empregos temporários, vinculados à sazonalidade das atividades agrícolas – períodos de
preparação do solo, plantio, adubação, colheita etc. –, não apresentando robustez e versatilidade nos
processos de geração de emprego e renda condizentes com a elevação dos indicadores econômicos e
sociais de parte expressiva da PEA local. Desta, outra parte encontra-se empregada nos setores de
comércio e serviços, em postos de trabalho que não exigem alta qualificação.
Esse segmento de mão-de-obra, assim como aquele envolvido nas atividades agropecuárias,
seja em decorrência do elevado gradiente de oferta de mão-de-obra, seja em função dos baixos níveis
de qualificação, não representa uma massa salarial média capaz de dar dinamismo e ativar a cadeia
produtiva local.
Na outra ponta dessa estrutura socioeconômica encontra-se uma parcela significativa da PEA
que não está incorporada ao sistema produtivo, ou, mais precisamente, que passa a integrar a margem
do sistema de reprodução do capital local. Sobretudo na última década, a elevação histórica das taxas
31

De modo geral, parte significativa das plantas industriais que se instalavam nas grandes metrópoles agregava
alta densidade tecnológica e era pouco intensiva na absorção de mão-de-obra. Consequentemente o setor
secundário da economia nacional nunca foi capaz de absorver uma fração majoritária da PEA. Portanto, parte
expressiva dos postos de trabalho que se abriam nas cidades estava ligada às categorias de menor remuneração
do setor terciário da economia.
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de subemprego e desemprego, com elevada incidência sobre a população jovem32, alimenta a ciranda
de exclusão social – fermento prodigioso para a elevação da criminalidade, das atividades ligadas ao
tráfico e ao consumo de drogas – e impulsiona os percentuais da população local situados abaixo da
linha da pobreza.
Diante desse processo estruturado historicamente, que não compatibilizou a reprodução
ampliada do capital local com a diversificação e ampliação das alternativas de inclusão social, a
reversão do quadro perpassa necessariamente por iniciativas que combinem a ativação de políticas
públicas associadas à organização de trabalhadores segundo estruturas cooperativistas de produção, e
a agentes privados comprometidos com lógicas potencializadoras da cadeia produtiva. Tal arranjo
logístico e estrutural, em decorrência da sinergia agregada, com seus efeitos inevitavelmente
multiplicadores, possui chances reais de, em curto e médio prazo, gerar alternativas de renda e
empregabilidade, reproduzindo na escala local modelos de inclusão social com as devidas adaptações,
na escala regional do Triângulo Mineiro.
Para além das vantagens geoestratégicas de desenvolvimento regional que viabilizam a
dinamização econômica do município de Frutal e de sua hinterlândia, uma gama de elementos
conjunturais conspira a favor da deflagração desse processo na região, dentre os quais podemos
destacar:
a) o papel de relevo que o Brasil vem assumindo no comércio internacional, sobretudo nos
últimos 4 anos, em decorrência de suas potencialidades no setor agroindustrial e de sua
conseqüente capacidade de abastecer a elevação da demanda mundial por alimentos e
energia de biomassa;
b) a ampliação de políticas públicas direcionadas para o fomento da agricultura familiar – através
de um conjunto de programas, tais como o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), a extensão de acesso à energia no campo etc.;
c) a elaboração de políticas públicas cujo alvo reside na disseminação das tecnologias de
produção de combustíveis de biomassa, com destaque para o biodiesel;
32

O expressivo aumento da população total do município de Frutal, entre 1970 e 2007 (TABELA 1), deve-se
principalmente ao vigoroso crescimento vegetativo ocorrido na cidade nesse período. Partindo-se do pressuposto
de que a somatória das taxas de emigração e imigração do município se anularam, tal análise permite inferir a
participação de uma parcela considerável de jovens na pirâmide etária do município, com aproximadamente 1/3
da população – 15 mil habitantes – possuindo menos de 25 anos. Essa característica populacional aumenta
significativamente a pressão por postos de trabalho.
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d) o desenvolvimento de tecnologias genuinamente nacionais de produção de bioenergia com
grandes possibilidades de geração de emprego, renda e, consequentemente, cidadania;
e) o amadurecimento de novas formas de organização do trabalho que minimizam a extração da
mais-valia e maximizam a rentabilidade através da distribuição de ganhos ao longo da cadeia
produtiva e,
f) o desenvolvimento de uma nova mentalidade empreendedora segundo a qual os dividendos
aferidos da intensa extração de mais-valia produziram historicamente desequilíbrios estruturais
e sistêmicos e foram ineficientes na distribuição da riqueza produzida.
Segundo essa mentalidade distributivista, o projeto apresentado à região de Frutal deve ser
pautado segundo a lógica participativa não só no que diz respeito à reprodução do capital, mas
também nos mecanismos decisórios e de planejamento.
Articulação da agricultura familiar e a produção de biodiesel
A obtenção de biodiesel como produto final é conseqüência de várias etapas de produção no
interior de um arranjo produtivo. A produção agrícola é a ponta inicial desse processo de produção, que
se finaliza na indústria com a obtenção de biodiesel como produto final, além de um conjunto de coprodutos – rações, adubos, glicerina – que possuem uma relação direta com a ponta inicial, a
agropecuária. A cadeia de produção ativada na fabricação de biodiesel é, portanto, cíclica, possuindo
uma relação de profunda dependência acerca da oferta de matérias-primas agrícolas, e, ao mesmo
tempo, constituindo-se como fornecedora de produtos para o setor agropecuário. A ponta inicial dessa
cadeia produtiva, portanto, desempenha papel determinante, do ponto de vista da viabilização
econômica, no sucesso ou no fracasso de uma dada cadeia de produção de biodiesel. O cultivo de
oleoginosas deve estar criteriosamente organizado de maneira a alimentar a produção fabril de
maneira ininterrupta, eficaz e viável do ponto de vista econômico. Nesse sentido, a difusão e
implementação de técnicas desenvolvidas de cultivo e manejo, que proporcionem ganhos de
produtividade aos pequenos e médios produtores, integram um dos campos de ação estratégica a
serem fomentados pela proposta de produção analisada.
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Para que realmente essa gama de atividades produtivas possam se concretizar em
consonância com a proposta de sustentabilidade social, econômica e ambiental, um leque de ações
deve ser considerado, tais como:
a) intermediação de parcerias técnicas entre cooperativa de trabalhadores agrícolas e centros de
pesquisa agropecuária como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-MG), que há algumas décadas
vêm desenvolvendo variedades de oleoginosas com grande potencial produtivo;
b) intermediação e suporte técnico-operacional na interação de elos produtivos, de modo a
associar quando possível o cultivo de oleoginosas a curto e médio prazo com aproveitamento
da folhagem na incrementação nutricional da pecuária, principalmente a suína e bovina;
c) pesquisa e localização de nichos de mercado que absorvam derivados da semente de girassol
como hastes empregadas na indústria de papel e celulose e na indústria têxtil;
d) elaboração de projetos de captação de recursos que viabilizem o financiamento da produção e
a aquisição de máquinas e equipamentos;
e) desenvolvimento de circuito virtuoso de fornecimento de produtos (adubos, ração para a
pecuária) e aquisição de insumos (demais derivados que poderão ser utilizados no
desenvolvimento de novos materiais);
f) planejamento de estratégias e de logísticas de produção, além de fornecimento, que garantam
preços mínimos aos pequenos produtores e assegurem a aquisição da produção;
g) intermediação de negociações entre cooperativas e organismos internacionais para a
comercialização do bônus verde no mercado internacional, segundo os pressupostos do
Protocolo de Quioto (1997);
h) suporte no planejamento e gestão de fundos comunitários para aquisição de máquinas e
equipamentos – tratores, caminhões, sistemas de irrigação, silos etc. – de alto valor agregado
e com grande potencial de elevação de produtividade e rendimentos em benefício dos
cooperados;
i)

promoção de ciclos de seminários e debates que viabilizem, juntamente com cursos, a
capacitação dos pequenos produtores cooperados e a formação de quadros técnicos que
protagonizem os processos de difusão de técnicas agropecuárias e de gestão de processos
cooperativos associados à agroindústria;
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j)

suporte em projetos de intermediação entre cooperativa e os poderes públicos, nos níveis
municipal, estadual e federal, bem como entre a estrutura de cooperativas, ONG’s e
instituições de direito privado para o alcance dos fins almejados e,

k) elaboração, através de ações de pesquisa e desenvolvimento, de produtos que possam ser
processados e industrializados no âmbito de uma cooperativa.
Através desse arranjo organizacional e estrutural, uma ação que transita por várias áreas –
como proposta –, inscreve sua intervenção no processo produtivo sintonizada, de um lado, com as
matrizes tecnológicas que emergem da Revolução Tecnocientífica, cuja lógica produtiva requer
inversão de recursos e esforços em pesquisa e informação para uma inserção competitiva no mercado
inevitavelmente globalizado economicamente, e, de outro, persegue novas lógicas de relacionamento
com o mundo do trabalho. Nesse sentido, a intervenção proativa junto a pequenos agricultores
organizados em bases familiares de produção tem a finalidade de atender às necessidades de
estabelecimento de uma cadeia produtiva, no interior da qual a reprodução do capital amplie as
possibilidades distributivas de renda. A geração de emprego e renda e o fomento da agricultura
familiar, através da organização de parcerias produtivas, estão contidos nos pressupostos políticos e
estratégicos do empreendimento em tela, não somente porque a sinergia produtiva alcançada através
desse processo garante a sustentabilidade e a rentabilidade da empresa, como também porque os
modelos produtivos de extração intensiva de mais-valia, implementados extensivamente por indústrias
e empresas do setor primário e terciário – sobretudo nos países que integram a periferia do sistema
capitalista – produziram desequilíbrios sociais sistêmicos e estruturais, reproduzindo historicamente
elevados indicadores de pobreza – urbana e rural – e níveis intoleráveis de desigualdade social.
Ademais, a implementação e o desenvolvimento desta proposta pretendem, em médio e longo
prazo, uma intervenção produtiva em escala local e regional. Tal empreendimento, portanto, só se
credenciará junto aos poderes públicos e à sociedade civil – condição imprescindível para a
mobilização de esforços socioeconomicamente inclusivos – se for capaz de materializar efetivamente
ações que desencadeiem desenvolvimento econômico local e regional articulado à inclusão social e à
sustentabilidade ambiental.
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À GUISA DE CONCLUSÃO: DÚVIDAS, ANGÚSTIAS E ESPERANÇA
A pauta político-ambiental contemporânea enfrenta uma questão extremamente complexa: a
dualidade entre desenvolvimento e sustentabilidade. O modelo de crescimento e de “desenvolvimento”
que temos, nos padrões atuais, é aceitável? Pensamos que não. Chegamos à conclusão de que não
existem, de fato, desenvolvimento e sustentabilidade, sejam econômicos ou sociais.
Historicamente o conceito de desenvolvimento esteve associado ao processo de Revolução
Industrial do século XIX e está intimamente intercambiado com a noção de progresso enfatizando, por
sua vez, a industrialização e a urbanização. Daí a pergunta: será que é possível com esse modelo
associar e promover “desenvolvimento” com sustentabilidade – social, ambiental etc.? Decerto que
estamos repletos de dúvidas. No entanto, temos a crença de que é possível mitigar os impactos e de
que o modelo vigente de produção e reprodução do capital é, no mínimo, contraditório.
No âmbito dessas questões se encontra o tema do biodiesel. Biofuels: is the cure worse than
the disease? O potencial de energia advinda de biomassa já é bem conhecido em alguns países que
estudam e/ou investem no tema. Sabe-se de sua capacidade de seqüestrar carbono da atmosfera,
ajudando, no atual contexto, a minimizar parte dos impactos ambientais e do aquecimento global. No
entanto, certamente a produção de biocombustíveis acarretará outros impactos ambientais que
precisam ser medidos e pensados.
Por isso entendemos que para trabalhar com esse tema faz-se necessário lançar mão da
contribuição dos conceitos da educação ambiental, de modo a transitar por várias áreas do
conhecimento que formam seu aporte teórico-conceitual, e procurar compreender todo esse processo
de produção tecnológica de bioenergia pensando e efetivando um mínimo de impacto possível. A
educação ambiental a qual nos referimos não é a de simples transmissão de conteúdo sobre a
natureza, mas sim à possibilidade de ampliação da participação política dos cidadãos. (REIGOTA,
2006) Através de seu paradigma temos um caminho possível de consolidar práticas democráticas, bem
como de solucionar problemas ambientais e almejar uma melhor qualidade de vida para todos,
incondicionalmente!
Em nossa opinião, o arranjo produtivo mais adequado para atingir os objetivos já analisados –
de sustentabilidade social e ambiental com pulverização de renda, geração de emprego e construção
de cidadania através de ações includentes –, é o da agricultura familiar. Esse conceito é relativamente
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novo, ganhando notoriedade há aproximadamente 15 anos. A definição do conceito é variável, porém,
podemos afirmar que algumas características básicas compõem sua conceituação, tais como: as
propriedades têm que ser administradas pela própria família proprietária, sem a empregabilidade de
funcionários; o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pondera que se configura
como agricultura familiar a situação em que a propriedade seja da família, e que nela exerça seu
trabalho e não tenha grande quantidade de trabalhadores permanentes. Há definições que associam o
conceito ao fato de as propriedades não ultrapassarem 100 hectares.
O mais importante é entender que o arranjo produtivo familiar no campo é uma alternativa
social ao modelo do agribusiness, que privilegia a terra como meio de produção, buscando o lucro e a
rentabilidade através de técnicas exógenas. Por outro lado, na agricultura familiar a terra é o vínculo –
e não apenas meio –, ou seja, é o lugar onde se vive e que não se reduz apenas à produção de valor
de troca. Com esse modelo, conjugam-se técnicas tradicionais (originárias) com técnicas exógenas a
esse meio. Por isso a idéia de “extermínio” do meio para buscar rentabilidade significa também o
“extermínio” do meu meio, para o camponês. Portanto, faz-se necessária a busca de situações
concretas de sustentação da idéia de se produzir realizando o menor impacto possível, de modo a
buscar sua sustentabilidade. Na agricultura familiar, como nos ensina Romero (1998, p. 77), “sob o
prisma da sustentabilidade (estabilidade, diversificação, durabilidade dos recursos naturais e
eqüidade), são muitas as vantagens apresentadas [...] na produção agropecuária, em função de sua
ênfase na diversificação e da maior maleabilidade de seu processo decisório”.
É nessa linha de argumentação que nos propusemos a entender o modelo de produção de
biocombustível como alternativa ao monocultivo da cana-de-açúcar, apresentado por uma fábrica na
região de Frutal. A partir de seus marcos teóricos – inovadores e socialmente comprometidos com a
geração de renda, emprego e respeito ao meio ambiente, como contrapartida exigida pelo governo
federal –, elaboramos uma ação extensionista no âmbito da universidade para dialogar com a
comunidade local sobre nossa realidade, começando pelos pequenos agricultores e chegando aos
jovens alunos do ensino médio (secundário), que sofrem a pressão por novas frentes de trabalho. Esse
contexto nos possibilitou a melhor compreensão do papel social imprescindível da educação ambiental.
Pois através dela conseguimos transitar por inúmeras áreas do conhecimento, fato que vem agregar
valor ao debate. Deixamos claro que o fio condutor do que queremos para a região, de fato, passa pela
definição de desenvolvimento sustentável como “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do
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presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias
necessidades”. (CMMAD, 1991).
Foi nesse contexto que pensamos nosso trabalho (que é desenvolvido desde 2007), de modo
que queremos contribuir para um melhor entendimento, por parte da comunidade regional, daquilo que
nos ensina Langhelle (apud LENZI, 2006, p. 102):
Justiça social pode ser vista como equivalente à satisfação de necessidades humanas,
que, por sua vez, é o que constitui o objetivo primário do desenvolvimento, no
desenvolvimento sustentável.
Nessa linha de pensamento Lenzi (2006, p. 102) conclui que “a preocupação do
desenvolvimento sustentável não é, num primeiro momento, com o meio ambiente, mas com
necessidades humanas básicas”. Assim expressamos nossas convicções: de que através da educação
ambiental, dialogando com todo o processo de produção de bioenergia aqui analisado, podemos
conseguir nos empenhar na realização de seu projeto utópico de promover um mundo menos injusto.
Mesmo que a ordem vigente do capital a qualquer custo nos acuse de sermos utópicos, nossa resposta
será apenas o que Bertolt Brecht nos ensinou: “se isso lhe parece utópico, peço-lhe refletir sobre o
motivo por que considera isso utópico”.
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Abstract
Islands are attractive places for tourists and most islands can be, sooner or later, requested by an
increasing tourist demand. But islands are also places where natural capital has very defined limits. The
aim of this paper is to assess the carrying capacity of islands in terms of water in relation to the tourist
demand. We use an Input-Output Table Model and expand it to include the use of water by the different
sectors and by the households. The model is estimated for Terceira island in the Azores using cross
entropy methods. The structure of the model is obtained from the Input-Output Table of the Region. The
data to estimate the model comes from the employment and production of the companies in each island
and from the respective water demand and supply. We simulate the model for different levels of water
demand and discuss the competitiveness of the islands' tourist sector and sustainability.
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Introduction
Many islands are either consuming or are expected to consume more water than their annual renewable
supply. This is due, on the one hand, to high economic growth rates associated with tourism
development and, on the other hand, to strongly limited water resources. Usually, new sources of water
are exploited to cope with the increasing demand, namely through ground water wheels, desalination
and water reutilization (Zachalrias & Koussouris, 2000; Voivontasa et. al., 2003). However, this poses
new problems to tourism competitiveness, to water pollution and to the islands sustainable development
(Gossling, 2001; Kent, 2002; Stubbs and Carpenter, 2003).
Looking at Graphs 1 and 2, estimated for Terceira Island, it is clear that water renewable supply
provided by precipitation is quite constant along the years (Graph 1) whereas water demand is
increasing sharply (Graph 2).
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Graph 1: Precipitation per month in Terceira Island (Source: Instituto Metereológico)
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Graph 2: Evolution of Water Demand in Terceira Island (Source: Instituto da Água)
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The aim of this paper is to examine the relationships between water demand and water supply in
Terceira island, both of them with strong seasonality. Assuming that exports are the main drivers of
small economies, we try to explain the annual variations of water demand based on an Input-Output
model for the island and on the changes of the basic sectors composed by public external support,
agricultural exports and tourism. On the other hand, precipitation associated with land cover is the main
factor that influences the supply of natural renewable water.
The study of water using input– output tables has been done already (Velasquez, 2006). What seems to
be new is the use of Input Output Tables to analyse seasonal effects of the economy on water demand
suitable to be related to with the seasonal effects of water supply. This is the approach taken in this
paper.
2. Methodological Approach
4 Agricultural Water
Demand Based on
Tech. Coefficients

1-IO Model for
Terceira Island
3 Monthly
Requirements for
Water Supply Sectors
2-Monthly Evolution
of Milk, Tourism and
Public Transfers

6 Monthly Estimation
for Water Demand
5 Urban Water
Demand Based on
Consumptions

7 Calibration of the
Relative Weights for
Water Supply Sectors

9 Relation Between
the Economy and
Water Demand

11 Sustainability
Analysis

10
Water Supply

Figure 1: Methodological Approach
The scheme in Figure 1 explains the approach taken:

-

First, we estimate the relation between economic activity and monthly water requirements for
water supply sectors such as agriculture and water sector (3), using Input-Output Tables for
Terceira island (1) and the monthly variation of basic activities such as tourism, dairy production
and public support in the island (2).
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-

Second, we evaluate the water demand (6), based on urban consumptions (5) and estimated
agricultural uses (4) and also estimate the water supply based of hydrological data (10).

-

Third, we calibrate the relative weights for water supply sectors (7) to adjust the monthly
requirements for water supply (3) with the monthly estimation of water demand (6), and define a
relation between the seasonal evolution of the economy and the variations of water demand
(9),.

-

Fourth, we analyse the sustainability of the system (11) through the comparison with the water
demand (9) with water supply (10).

3. Data and Results
3.1. Relation between economic activity and water requirements.
In this point we estimate the relations between the economic activity and the water requirements for
water supply sectors, such as agriculture and water sector. We start to estimate the Input-Output Tables
for Terceira island. Then we pick up the monthly variation of basic activities such as tourism, dairy
production and public support. Finally we obtain the seasonal variation of the water supply sectors
(Agriculture and Public Water Supply).
The Input-Output Table for Terceira Island
The Input-Output Table (IOT) for Terceira Island was estimated by a method that maximizes the use of
all available data (Ferreira, 2005). It’s a hybrid method composed by two distinct steps: margins
estimation and intersectoral flows estimation.
Sector

Multiplier

Sector

Multiplier

Sector

Multiplier

1

3.11

16

2.24

31

2.75

2

3.54

17

1.87

32

3.49

3

3.44

18

1.03

33

3.40

4

2.50

19

1.02

34

2.99

5

3.03

20

1.03

35

1.87

6

3.24

21

1.08

36

1.02

7

3.02

22

3.74

37

2.88

8

2.95

23

3.47

38

2.68

9

1.77

24

3.43

39

1.93

10

1.23

25

3.22

40

2.44

11

3.41

26

3.44

41

3.31

12

1.59

27

3.40

42

3.31

13

1.00

28

3.45

43

3.28
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14

1.08

29

3.26

44

3.29

15

1.13

30

5.22

45

3.26

Families

3.44

Table 1: Production Multipliers of input-output model with endogenized consumption

The margins of the matrix were split in as much components as possible and each one was estimated
separately. Some of these components were estimated with the bottom-up philosophy, whenever the
available data on employment and production permitted. Other components were estimated by indirect
methods or top-down. There is a special margin component, which is the intra-island trade. Since there
were no available data, these estimates were obtained with the cross-industry location quotients (Elliott
et. al.,1994)
The estimates for the intersectoral flows had to take into account that the archipelago is very
heterogeneous because São Miguel Island represents more than 50% of the economy. Therefore we
first extract São Miguel from the Regional IO Tables, and then we use the structure from the rest of the
Azores as the basic structure to determine the IO Tables for Terceira Island using a cross-entropy
techniques (Mesnard et. al., 2004; Herrero et al.,2002). Based on Eurostat methodologies (Eurostat,
2002) we endogenize the final consumption in order to obtain the total effects on the island economy
from the variations of the basic sectors. Table 1 presents the Production Multipliers for the 45 sectors
considered and also for the endogenized consumption sector, named as “Families”.
The variation of the basic activities
The next step is to pick up the data from the evolution of the basic activities and to estimate the
evolution of the production for the sectors that use directly the water: agriculture and public water
supply.
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Graph 3: Nights Spent in Terceira Island Hotels (Source: SREA)
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As we can see from Graphs 3, 4 and 5 both tourism and dairy are very seasonal. Tourism has a peak in
August and Dairy has another peak in May. Therefore it is expectable the production of each one of the
sectors related to water supply would have some seasonality.
Milk produced in Terceira Island
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Graph 4: Milk produced in Terceira Island (Source: SREA)
External Public Transferences to Terceira Island
40

Million Euros (prices 1995)

35

30

25

20

15

10

5

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Graph 5: External public transferences for Terceira Island (Source: DREPA and UAC)

Actually there is some seasonality in the production of the public water supply and a strong one
associated with the agricultural sector.
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Output per Water Supply Sectors
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Graph 6: Monthly Output per Water Supply Sectors (Agriculture and Public Water Supply)

3.2. Evaluation of water demand and supply.
The evaluation of the water demand for Terceira Island is done both for the urban sectors and for
agriculture. For the urban water demand we use actual data from the public water services of the two
existing municipalities (Angra do Heroísmo e Praia da Vitória). For the water demand of the agricultural
sector, we use technical coefficients for water consumption on bovine cattle. We do so due to the lack of
information on the agricultural use of public fountains. The use technical coefficients relate the type of
animals with a capitation of water per day, making relatively easy to obtain a total amount of water
consumption for the dairy farming, considering the availability of information on the number of animals
and their type. Notice that the number of animals vary along the year and irrigation practices are
insignificant in Terceira Island (Graph 7).
The evaluation of the potential water supply for Terceira Island is achieved taking into consideration the
monthly flows coming out from the springs of the island. Many of the existing springs supply have
measuring devices that register their flow, and the others despite the lack of such detailed data, have
information regarding their flows, usually a Winter flow value and a Summer value. Taking into
consideration the small dimension of the island, we use the distribution of the springs with monthly
values as a reference for the other, thus we obtained an evaluation of Terceira Island water supply
(Graph 7).
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Graph 7: Terceira Island Monthly Water Supply and Demand

From the analysis of Graph 7 it is possible to see that there is a period of water shortage from August
until October where the supply of water must recruit the input from ground water.
3.3. Adjustment of water demand to economic activity.
The question now is how to relate the water demand with the economic activity. We do that through the
calibration of the relative weights for water supply sectors (Graph 6), to adjust these monthly
requirements for water supply with the monthly estimation of water demand (Graph 7), and define a
relation between the seasonal evolution of the economy and the variations of water demand (Graph 10).
Two previous adjustments are made. The first is done to relate the production for each one of the water
supply sectors with the water demand. For this we multiply the series of Graph 6 by the ratios of Annual
Output of Water Supply Sector to the associated annual water consumption. The second adjustment is
a made to phase the two series. Actually, since the peak of the water supply sectors is tree months in
advance of the peak in the water demand we shift the variation of the economy for three months later.
This can be accepted since the multiplier effects implicit in the Input-Output Tables takes around three
months to develop. Finally the weight between the two economic derived series is calibrated in order to
minimize the sum of the square errors between water demand in (Graph 6) and water demand
associated with the economic model.
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Adjustment of Water Demand Estimates
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Graph 8: Adjustment of Water Demand Estimates

3.4. Analysis of the System Sustainability.
The Azores islands have high precipitation. The reason why there can be problems of water quantity is
due to the fact that the islands are relatively small and the capacity to keep water is not great.
Water demand and water availability
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Graph 9: Water demand and water availability for two scenarios

In Graph 9 it is shown that an increase of 50% percent of the tourism flow, similar to the one that
occurred in São Miguel Island from 2002 until 2006 due to the introduction of charter flights, will
increase the months with water shortage from three to five. The shortage can be even worse since the
water consumption per tourist is around 375 l/day, which compared to the normal assumed consumption
per inhabitant (80 l/day to 150 l/day) (Plano Regional da Água, 2001).
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4) Conclusion
Tourism has become one of the main export activities of the Azorean islands, promoting and diversifying
an economy strongly dependent on external public transferences and on the dairy exports, and
stimulating a greater appreciation for the natural environment.
But not all is good news, since tourism is also responsible for a greater use of some of the natural
resources of the island, mainly water. In this paper we try to illustrate this situation showing how a raise
in tourism can lead to an increase shortage of spring water from three to five months.
We also show how to disaggregate Regional Input-Output models into suitable zone for environmental
analysis, such as islands, and how to use these tools to study the seasonal variations of water demand
and water availability. In future works we intend to include different sources of water - surface water,
ground water, sea water - and their respective costs, in order to assess the benefits, costs and risks
associated with the tourist development in small islands with limited water resources.
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