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DOSSIER II   AMBIENTE E RECURSOS

1. Nota Introdutória

O projecto ALEA - Acção Local Estatística Aplicada - constitui-se como um contributo

para a elaboração de novos suportes de disponibilização de instrumentos de apoio ao

ensino da Estatística para os alunos e professores do Ensino Básico e Secundário. Este

projecto nasceu de uma ideia conjunta da Escola Secundária Tomaz

Pelayo e do INE, assente nas necessidades e estruturas que os

intervenientes possuem. Melhorar a literacia estatística é, assim,

uma condição importante para garantir uma melhor prestação de um

serviço de utilidade pública. O Ensino da Estatística no Ensino

Básico e Secundário constitui um dos instrumentos mais importantes

para cumprir esse objectivo. A página Internet do ALEA está no endereço:

http://alea-estp.ine.pt/.

A área Dossiers Didácticos foi concebida para apoiar a

elaboração de materiais didácticos sobre temáticas

variadas (População e Demografia, Inquéritos, Inflação e

Preços, Gráficos em Estatística, etc). Vários números

destes dossiers vão estar disponíveis neste local, à

medida que forem sendo elaborados.

Neste momento apresenta-se o Dossier II – Ambiente e Recursos com formato legível

em ambiente browser (ex. Internet Explorer, Netscape), e em papel.  Neste dossier

poderá encontrar um breve estudo intitulado Ambiente e Recursos que foca o impacto

do Crescimento Económico no Ambiente e aborda as questões ligadas ao

esgotamento dos Recursos e Limites ao Desenvolvimento Económico. As

Batalhas de Portugal Pelo Desenvolvimento Sustentável são tratadas, no final, para

enquadrar a posição do nosso país, no que respeita à problemática do Ambiente e

Recursos. No final, a rubrica Ver Também contém links para outros estudos de

interesse relacionados com as temáticas em causa (artigos, web sites, etc).

:

Dossier I - População e Demografia  -

Quantos Somos e Como somos.

Dossier III – Estatística com Excel – uma

aplicação das noções (brevemente).
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“ As notáveis realizações da celebrada Revolução Industrial são agora seriamente questionadas, porque não se tomou

então o Ambiente em consideração. Pensava-se que os céus eram tão vastos e tão azuis que nada lhes poderia vir a

tirar a cor, que os rios eram tão grandes e a água tão abundante que não poderia haver actividade humana que lhe

tirasse a pureza; que havia tantas árvores e tantas florestas

que nunca poderíamos acabar com elas - até porque elas

voltam a crescer. Hoje já temos obrigação de saber “.
Vitoria Chitepo

2. INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial acelerou o
crescimento económico e demográfico,
implicando, tanto nos países desenvolvidos
como nos países em desenvolvimento, um
maior esforço no uso e no ritmo de
exploração dos recursos renováveis (ar,
água, solo, biomassa, etc.) e não
renováveis. Diversas formas de degradação
resultam daí: sobre-exploração de recursos
não renováveis, degradação da qualidade
dos recursos renováveis e da paisagem
natural e cultural, alteração dos
ecossistemas. Outrora de carácter
regional/local (poluição do ar, mar e água
doce, degradação do solo, desertificação,
desflorestação, resíduos, etc.), os
problemas ambientais transformaram-se em
problemas globais (depleção da camada de
ozono, biodiversidade, combustíveis fósseis,
etc.) impondo um limite ao crescimento e ao
desenvolvimento, pelo que só com a
concertação de esforços a nível
internacional poderão ser atacados
seriamente. Esta constatação reflecte-se ido
na proliferação de conferências
internacionais, que se têm realizado nas
últimas décadas.
Na década de 70, a comunidade
internacional desperta e começa a
movimentar-se, nomeadamente ao nível das
Nações Unidas, que organizam uma
conferência mundial sobre o ambiente. Aqui,
os cientistas alertam para a situação a que o
planeta estava a chegar. Desde então,
acordos têm sido assinados, tem surgido
legislação, protocolos, recomendações, que
se limitaram a um círculo restrito de
cientistas e de governantes. O marco
importante na consciencialização das
populações foi a Conferência do Rio de

1992 (Eco 92), embora não se tenha
chegado a decisões concretas. A partir daí,
as questões ambientais passaram para
primeiro plano, nomeadamente o problema
das alterações climáticas, com efeitos na
sobrevivência da vida na Terra. Depois, veio
a Conferência de Quioto, em 1997, sobre a
redução das emissões globais para a
atmosfera dos seis principais gases
causadores do efeito de estufa. Foi decidido
baixar em 5,2%, relativamente a 1990,
essas emissões até 2012, mas não houve
grande entendimento sobre o modo como
isso deve ser feito. Entretanto, os gases
continuam a acumular-se. Relativamente às
florestas e a biodiversidade, entre outros
graves problemas, pouco se tem feito
também.
A aplicação de medidas correctivas tem
deparado com obstáculos variados, por falta
de opiniões públicas fortes que obriguem à
ratificação e implementação internas das
decisões tomadas nesses encontros, um
reflexo da fraca consciencialização dos
cidadãos relativamente às questões
ambientais. Essas medidas põem em causa
interesses instalados, que sujeitam os
governos dos países desenvolvidos a fortes
pressões de ‘lobbies’ económicos,
nomeadamente das multinacionais.
Também, os países em desenvolvimento
encaram muitas das medidas propostas
como entraves ao seu desenvolvimento
económico, isto é, como um estratagema
encontrado pelos países desenvolvidos para
eliminar possíveis concorrentes no mercado
mundial. Por detrás desta atitude está a
pressão das necessidades de sobrevivência
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e de desenvolvimento acelerado destes
países e o pressuposto de que é fisicamente
viável reproduzir à escala de toda a
humanidade os padrões de consumo e de
desperdício energético que se instalaram
em algumas sociedades desenvolvidas, os
EUA à cabeça. Nesta posição coloca-se, por
exemplo, a China que, juntamente com
outros países, parece querer dissociar-se de
qualquer compromisso internacional em
termos ambientais.

Os principais desafios que se colocam já
amanhã são o do equilíbrio
população/recursos, o da internalização dos
custos económicos do desenvolvimento, a
reorganização do território, as alterações
dos estilos de vida (valores,
comportamentos), o aprofundamento da
cooperação internacional. Para encarar
esses desafios, há que repensar os modelos
de desenvolvimento, desenvolver a
cooperação internacional na gestão dos
‘bens comuns’, alterar os hábitos de
consumo, promover a poupança de
recursos, reorientar as tecnologias de forma
a limitar os riscos da sua utilização, em
suma, pôr as tecnologias ao serviço do
Homem, actuando solidariamente com a
Natureza.

A solução dos problemas ambientais globais
passa por dois aspectos - o cultural e o
político.
A adopção de tecnologias ‘limpas’, de que
tanto se fala, como solução para estes
problemas só tem adiado a sua resolução. A
questão fundamental está antes no uso que
o homem faz das tecnologias, no
pressuposto que a água, os solos e o ar têm
uma capacidade de absorção infinita. Assim,
continua-se a externalizar os problemas
ambientais, isto é, a endossar a factura para
as gerações futuras, para os contribuintes e,
muitas vezes, para os países do Terceiro
Mundo.
É preciso repensar os modelos de
desenvolvimento, promover um
desenvolvimento sustentável
(combinando Ambiente e Desenvolvimento),
o desenvolvimento para todo o planeta,
interligando os problemas ambientais com
as medidas globais de desenvolvimento,
alertando para a necessidade urgente de
promover a conservação dos ‘bens comuns’
(oceanos, florestas tropicais e outros
espaços). Há que reconhecer que o
desenvolvimento sustentável pode ser a
solução para o desenvolvimento mundial.

3. Crescimento Económico e Ambiente

“ (...) Tamames preferiu fazer aquela grande ‘excursão’ referindo os autores que
desde o século XVIII mais significativamente contribuíram para o entendimento
do problema que se propôs tratar: até que ponto  a luta do Homem contra o Meio
pode conduzir à destruição de ambos se não for substituída por uma luta
solidária do Homem com a Natureza ? “.

J.M. Brandão de Brito

O ritmo acelerado de exploração,
degradação e destruição dos recursos
naturais, constitui o problema ecológico dos
nossos tempos, pondo em causa a
capacidade da Natureza para os repor, com
risco de provocar o colapso dos sistemas
ecológicos.
A tecnologia, nos últimos séculos, permitiu
ao ser humano o controlo das fontes de
energia fóssil (carvão, petróleo, gás natural),
dando origem a um rápido e intenso domínio
do espaço ecológico, de maneira que o
processo evolutivo da Terra começa a ser

invertido, “transformando matéria
organizada em lixo molecular mais depressa
do que as plantas são capazes de
processar”. O avanço tecnológico é tal que
nas últimas décadas “os lixos humanos são
metais tóxicos e compostos não orgânicos”
que não são biodegradáveis. A isto se
chamou desenvolvimento. As anormais
alterações da temperatura e da
pluviosidade, as secas prolongadas, as
subidas do nível das águas do mar, os fogos
florestais, as pragas de parasitas, a
crescente perda de biodiversidade em
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diferentes partes do mundo, com
consequências graves sobre a saúde e o
bem estar humanos, são exemplos de
outros indícios de alteração dos sistemas
ecológicos.
A multiplicidade e complexidade dos
fenómenos de degradação ambiental é
evidenciada pela análise dos principais
problemas resultantes da actividade humana
sobre o ambiente: emissões de gases, efeito
de estufa e alterações climáticas; utilização
de clorofluorocarbonetos (CFC) e destruição
da camada de ozono (O3); problemas de
água potável; chuvas ácidas; poluição e
degradação do mar; degradação do solo e
desertificação; destruição das florestas
temperada e tropical; perda de
biodiversidade; explosão demográfica;
resíduos; problemas energéticos.

a). O efeito de estufa, quando não
ultrapassa determinados limites, é um
processo natural e indispensável à vida na
Terra. Contudo, o acréscimo da emissão de
gases como o dióxido de carbono, o
metano, os CFC, provoca a desregulação do
efeito de estufa e o progressivo
aquecimento da superfície terrestre, um
problema que agrava todos os outros
problemas: saúde, alimentação, condições
de vida das populações, desertificação,
propagação de doenças, degradação dos
solos, destruição dos ecossistemas. Cerca
de metade dessas emissões deve-se ao
dióxido de carbono (CO2).
O aquecimento global é ainda um fenómeno
de difícil determinação e previsão. Não se
conhece ainda, com rigor, todos os
mecanismos intervenientes no processo,
tais como, o valor do aumento das
temperaturas e da subida do nível do mar
nas diferentes terras, os seus efeitos sobre
os climas e ecossistemas, a extensão dos
desequilíbrios ecológicos e se o fenómeno é
irreversível ou não. Contudo, parece haver
uma correlação estreita entre os níveis de
emissão de CO2 e a temperatura média do
planeta, o que nos permite induzir quanto ao
sentido do aquecimento global.
A Cimeira de Quioto 97, sobre alterações
climatéricas, incidiu muito sobre as
reduções de emissões de gases com efeito

estufa que, a serem adoptadas, implicarão
reestruturações nos sistemas de produção.

b). A grande utilidade dos CFC’s - utilizados
na refrigeração, aerossóis, congelação de
alimentos, cosméticos, etc. - é compensada
pelos efeitos negativos das suas emissões
sobre a depleção da camada de ozono (O3)
que protege a superfície terrestre das
radiações ultravioletas que afectam a saúde
humana, as espécies subaquáticas e as
culturas. Também contribui para o efeito de
estufa e o aquecimento global. Dada a
grande estabilidade das moléculas de CFC,
a reposição da camada de ozono destruída
leva muito tempo a refazer-se. Ao que
parece, o substituto dos CFC, os HFC, têm
também efeitos negativos.

c). A massa de água ocupa ¾ da superfície
terrestre. “ A Terra é azul ”, já dizia Yuri
Gagarin, o primeiro homem a viajar no
espaço. São cerca de 1,4 mil milhões de km
3, mas só 1% está disponível para consumo
humano, sendo a restante distribuída por
mares e oceanos (97%) e pelas calotes
polares (2%). A água doce existente para
consumo está repartida assim: 1,5% em
rios, lagos e cursos de água; 48% no
subsolo até 800 metros; 0,8% no solo sob a
forma de humidade; 0,7% é vapor de água
existente na atmosfera. À disposição da
humanidade encontram-se 9 milhões de
quilómetros cúbicos de água doce,
desigualmente distribuída pela superfície
terrestre. Esta reserva sofreu uma drástica
redução (quase 62%) nos últimos 50 anos,
devido ao crescimento demográfico e à
explosão do parque industrial no mundo,
acompanhada da degradação da sua
qualidade por efeito, sobretudo, da
actividade industrial e dos efluentes
domésticos.
Nos últimos 20 anos, a população mundial
cresceu cerca de 1,8 mil milhões de
pessoas, implicando uma redução de 1/3 na
reserva de água doce existente no planeta:
a agricultura consome 85%, a indústria 10%
e o consumo doméstico 5%. Na América do
Sul a redução atinge 73% e no continente
africano chega a 75% das reservas
disponíveis. Secas, erosão dos solos e
desertificação dos ecossistemas são o
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resultado. Segundo a ONU, em 1990-95
sextuplicou a extracção de água no mundo,
facto que é responsável por grande parte
das alterações climáticas verificadas na
Terra. Tem sido a intervenção humana a
determinar substanciais mudanças no clima,
nomeadamente com a política de
interrupção do curso do natural dos rios para
o mar (veja-se o caso do mar Aral).
Nos países mais desenvolvidos - onde
existe legislação adequada e tratamento de
águas residuais - o controlo da poluição está
avançado, mas subsiste ainda o problema
da ‘poluição residual’, com origem nas

escorrências derivadas de pesticidas e
fertilizantes, da contaminação das águas por
metais pesados, óleos, hidrocarbonetos,
lixos urbanos, poeiras, etc. A eutrofização
das águas estáveis é também um efeito
destas escorrências, degradando a
qualidade da água e matando peixes. As
águas subterrâneas estão também, sujeitas
à degradação, devido à exploração intensiva
que ultrapassa a capacidade de
regeneração (com aumento de salinização)
e à contaminação por escorrências de
resíduos de origem urbana ou industrial,
fossas, resíduos agrícolas ou pecuários.

CARTA EUROPEIA DA ÁGUA (Conselho da Europa,1968) Linhas Orientadoras da Política Comunitária no Domínio
das Águas

1. Não há vida sem agua. A água é um bem precioso a
todas
as actividades humanas;
2. Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário
preservá-los, controlá-los, se possível, aumentá-los;
3. Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do homem
e dos outros seres vivos que desta dependem;
4. A qualidade da água deve ser mantida em níveis
adaptados
às utilizações e, em especial, satisfazer as exigências da
saúde pública;
5. Quando a água, após ser utilizada, volta ao meio natural,
não deve comprometer as utilizações que dela serão feitas
posteriormente;
6. A manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de
preferência florestal, é essencial para a conservação dos
recursos hídricos;
7. Os recursos hídricos devem ser objecto de um inventário;
8. A eficiente gestão da água deve ser objecto de planos
definidos pelas autoridades competentes;
9. A salvaguarda da água implica um esforço muito grande
de investigação científica, de formação técnica de
especialistas e de informação pública;
10. A água é um património comum cujo valor deve ser
reconhecido por todos: Cada um tem o dever de a economi-
zar e de a utilizar com cuidado;
11. A gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no âmbito
da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras
administrativas e políticas;
12. A água não tem fronteiras. É um bem comum que impõe
cooperação internacional.

Fonte: Século XXI / JN- 21/03/99

1. Garantir um nível elevado de protecção no contexto da
gestão das águas;
2. Seguir o princípio da precaução, estabelecendo que a
política a seguir se baseie nos conhecimentos científicos
reconhecidos mas que peque por excesso de prudência
sempre que existam dúvidas ou informações insuficientes;
3. Procurar uma acção preventiva para evitar a degradação
do ambiente;
4. Procurar a correcção dos danos ambientais na fonte, de
modo a evitar o esforço de aplicação de soluções técnicas
para a resolução dos problemas a jusante;
5. Aplicar o princípio do poluidor-pagador, que estabelece
que o custo das medidas de prevenção da poluição deve ser
suportado pelo potencial poluidor, estando associado aos
dois princípios anteriores;
6. Seguir princípios de integração, considerando que as
actividades de ordenamento do território e de gestão dos
recursos de água deverão integrar e conciliar, de uma forma
lógica e coerente, todos os requisitos das diferentes
políticas e objectivos políticos, tendo em conta as
especificidades locais;
7. Envidar os esforços necessários para uma correcta
utilização dos dados científicos e técnicos disponíveis;
8. Ter presente a diversidade das condições ambientais nas
regiões da Comunidade, permitindo uma flexibilização das
actuações de modo a evitar a imposição de requisitos
inadequados ou desnecessariamente existentes, apenas por
preocupação de harmonização;
9. Considerar a relação custos-beneficios, pois uma
estratégia rentável implica uma avaliação das vantagens e
desvantagens presentes do ponto de vista económico;
10. Não descurar o desenvolvimento económico e social da
Comunidade e o desenvolvimento equilibrado das suas
regiões, conjuntamente com os princípios da integração;
11. Procurar uma cooperação internacional, tanto em termos
de acções comunitárias, como em termos de cooperação
com países terceiros;
12. Seguir o princípio da subsidiariedade, que prevê que as
medidas que possam ser tomadas de um modo mais eficaz
a nível dos estados-membros não devem ser adoptados a
nível comunitário.
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d). Causada por emissões de óxidos de
azoto e de enxofre, devido à queima de
combustíveis fósseis, as chuvas ácidas
continuam a ser um dos problemas do
mundo industrializado de difícil  resolução.
Estas emissões combinadas com o vapor de
água, a luz solar e o oxigénio do ar dão
origem à formação de ácido nítrico e ácido
sulfúrico que, ao caírem sob a forma de
precipitação, provocam a acidificação da
água, dos solos, a morte de lagos e de
vegetação, a corrosão de metais e a
deterioração de monumentos. Este
fenómeno pode também ter origens
naturais, v.g., nas erupções vulcânicas.

e). Os mares são muito vulneráveis uma
vez que são o último depósito dos detritos
humanos: esgotos, fertilizantes, detritos
industriais, resíduos tóxicos, metais
pesados, DDT, resíduos hospitalares, etc.,
contaminam as águas marinhas e os ‘frutos’
marinhos, libertam venenos, influem no
crescimento explosivo de algas. Também, a
sobreexploração de recursos marinhos
afecta a sobrevivência de determinadas
espécies, do ecossistema marinho e a
própria actividade pesqueira.

f). O início da agricultura sedentária é,
também, o do processo de transformação
de terras férteis em desertos. Conquistado
às paisagens naturais pela destruição das
espécies animais e vegetais originais, o solo
agrícola sofre numerosas ameaças,
causadas pela impermeabilização de certas
áreas de construção, a acidificação,
sistemas de monocultura e de cultura
intensiva, os pesticidas e fertilizantes, a
erosão e a desertificação. As principais
causas desta são o abate de florestas, o
corte indiscriminado de madeiras para
combustível, a sobreexploração dos solos
pobres, o pastoreio excessivo em solos
frágeis e práticas de irrigação inadequadas
que resultam na salinização ou alcalinização
das áreas agrícolas.
A Cimeira de Rio 92 incidiu sobre o à
desertificação, tendo sido mesmo assinado
um tratado internacional para combate a
este flagelo. em 1994.

g). O abate indiscriminado de florestas,
para o consumo de madeiras e para a
urbanização, afecta as bacias hidrográficas,
degrada os solos, rompe o ciclo hidrológico,
a produção de biomassa e, em termos
globais contribui para o efeito de estufa e
afecta negativamente a biodiversidade.
A floresta temperada desapareceu na sua
maior parte da Europa (restam cerca de
20% da área existente nos finais da Idade
Média). As florestas tropicais estão sujeitas
a enormes pressões pelo facto de serem
fonte de rendimentos para as populações
em rápido crescimento e, por outro lado,
devido aos interesses de madeireiros,
empresas mineiras e criadores de gado que
procuram explorar as riquezas que elas
contêm. Para além dos problemas de
erosão, do efeito de estufa, da degradação
das toalhas subterrâneas e da extinção das
árvores cuja madeira é mais procurada, a
sobreexploração das florestas tropicais
destrói também parte das espécies que
ficam.

h). Por tudo o que foi referido acima, a
intervenção humana sobre o ambiente
contribui para a diminuição de
biodiversidade genética de espécies e de
ecossistemas. A manutenção da biodiver-
sidade é importante para o equilíbrio global
do sistema e constitui um manancial de
recursos utilizáveis pela agricultura e
diversas indústrias.

i). A explosão demográfica exerce pressão
sobre o uso de recursos existentes, afecta
negativamente o equilíbrio dos
ecossistemas; contribui para acentuar as
desigualdades e tensões entre países
desenvolvidos e países subdesenvolvidos,
tornando-se num problema preocupante
visto que o crescimento demográfico afecta
os países menos desenvolvidos e os
centros urbanos. Os países desenvolvidos
possuem meios suficientes para fazer face
aos principais problemas urbanos, o que já
não acontece com os países do Sul.
Dezanove das vinte e cinco maiores cidades
do mundo ficam nestes países. As grandes
concentrações urbanas têm consequências
ecológicas, v.g., a produção de grandes
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quantidades de lixos, efluentes e gases
poluentes.

j). Resíduos urbanos, resíduos tóxicos,
resíduos radioactivos, não param de
crescer. A maioria das dezenas de milhares
de produtos químicos existentes degrada-se
muito lentamente ou nem chega a degradar-
se. As soluções que têm sido adoptadas são
as que maiores custos ambientais
provocam: desde despejos selvagens,
lixeiras, despejos no mar, até à exportação
para o Terceiro Mundo. O tratamento destes
resíduos tem sido um problema de difícil
solução.

l). Os combustíveis fósseis constituem
quase 90% da energia comercializada no
mundo. São um recurso não-renovável, cuja
exploração não é sustentável do ponto de
vista ecológico, por serem a principal fonte
de poluição industrial. As tecnologias mais
‘limpas’ que têm sido utilizadas para
tratamento destas fontes de energia não
têm feito grandes progressos na redução da
emissão de gases com efeito de estufa. A
energia nuclear, com algumas vantagens
relativamente às outras fontes, possui o
risco de catástrofes ecológicas e o problema
do armazenamento dos resíduos. Daí a sua
perda de importância. A energia
hidroeléctrica, relativamente mais barata,
renovável e menos poluidora, tem causado
preocupações com o ambiente, devido ao
impacto provocado pela construção de
barragens.
As fontes alternativas - biomassa, eólica,
solar, geotérmica, mares - têm a vantagem
de reduzirem acentuadamente os problemas
relativos à poluição e de serem renováveis,
mas têm o inconveniente de a tecnologia
disponível ser insuficiente e dispendiosa e
de algumas delas apresentarem impactos
ambientais (sobretudo estéticos) mais ou
menos significativos.

Além das ameaças globais que afectam a
população do planeta, condicionantes
específicas afectam diferentemente países
desenvolvidos e países subdesenvolvidos.
O primeiro conjunto de países, onde o
crescimento económico dos últimos séculos
permitiu um nível de vida médio muito

elevado à sua população, apresenta graves
desequilíbrios que afectam o ecossistema
global, nomeadamente, a existência de
persistentes ’bolsas’ de pobreza e o culto do
consumismo desenfreado. As principais
condicionantes à qualidade ambiental
nesses países são: padrões de consumo
associados a elevados gastos em energia,
minerais e água; produção de grandes
quantidades de efluentes, lixos, gases,
resíduos que contribuem para a
degradação/poluição global; poluição
industrial e dos transportes, resultando na
degradação da qualidade de vida, da saúde,
da agricultura, etc.; sobreexploração dos
recursos subordinados ao princípio do lucro
imediato; procura de novos materiais para
substituir os já esgotados, agravando a
poluição já existente.
Nos países subdesenvolvidos, a degradação
ambiental está associada à pilhagem dos
seus recursos, muitas vezes necessários ao
pagamento da dívida externa e das
importações, e a questões de sobrevivência
imediata de populações sem outras
alternativas. As condicionantes ambientais
destes países são: a existência de indústrias
altamente poluentes transferidas dos países
desenvolvidos, incluindo resíduos tóxicos e
perigosos; a poluição resultante de grandes
concentrações urbanas (esgotos e lixos
domésticos), que cresceram desmesura-
damente e de modo descontrolado;
esgotamento dos solos por culturas
intensivas ou por monoculturas (plantações);
destruição de florestas, espécies selvagens
e recursos minerais a um ritmo comandado
pelo sistema económico internacional,
incompatível com a reposição natural;
necessidade de satisfazer uma população
em constante crescimento, com a
consequente interferência no ambiente
natural - desbravamento de terras para a
agricultura, dizimação de espécies,
esgotamento de solos, afectação de terras
tradicionalmente agrícolas para usos
urbanos, sobreexploração de recursos
hídricos.
Como se vê, as questões ambientais são
indissociáveis das questões de
desenvolvimento.
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4. Esgotamento dos Recursos e Limites ao Desenvolvimento Económico

“ (...) A Humanidade não poderá continuar a crescer como fez nos últimos decénios. E
não pode simplesmente pelo facto de que, dentro de uma ou duas gerações, não haja
recursos para todos. Num prazo, digamos, de cinquenta anos, o problema dos meios de
sobrevivência poderá continuar a resolver-se, pelo menos no medíocre nível em que
hoje está a maioria da Humanidade (...)”

Ramon Tamames

As drásticas consequências da intervenção
humana sobre o ambiente, dados os
poderosos meios disponíveis, tornam-se
evidentes a diferentes escalas. A
intensidade e a escala a que o ambiente é
solicitado é tal que, muitas vezes, a
destruição de recursos ultrapassa a própria
capacidade de recuperação dos
ecossistemas.
Até muito recentemente, as questões
ambientais não eram encaradas como
objecto de estudo sistemático. Foi só a partir
da década de 70 que começaram a surgir
alertas de parte de sectores da comunidade
científica e intelectual sobre os perigos a
que o ambiente estava sujeito e, com ele, a
sobrevivência da Humanidade. Muitos
desses gritos de alerta começaram a apoiar-
se em indispensáveis análises científicas
(vide os relatórios do Clube de Roma) que
alertavam para a necessidade de avaliação
dos impactos das tecnologias, a fim de se
minimizarem os seus efeitos negativos.
A civilização tecnológica moderna, que se
iniciou nos séculos XVII e XVIII com a
chamada Revolução Industrial, pôs a
disposição do Homem poderosos meios de
destruição que afectam os sistemas
ambientais - biosfera, atmosfera, hidrosfera,
geosfera. Estes interagem entre si e com os
sistemas humanos (económicos, políticos,
sociais, culturais, tecnológicos), resultando
em danos, também, para o Homem.
Problemas como os referidos atrás resultam
da actividade humana e do modelo de
crescimento predominante nos últimos
séculos. O consumo exagerado de recursos
não renováveis e a solicitação crescente dos
recursos renováveis, não dando tempo para
que a Natureza providencie a sua
renovação, parecem ser as características
mais flagrantes deste modelo. As
implicações parecem evidentes.
Contudo, a revolução científica e tecnológica
dos últimos séculos permite que o Homem
disponha, também, de meios igualmente

poderosos para conhecer os efeitos
negativos da sua actividade e para agir
sobre eles, minorando-os ou fazendo-os
desaparecer.
A repercussões da degradação ambiental
em todos os sectores de actividade humana
são tais que se pode dizer que os
problemas ambientais interagem com a
ciência e a tecnologia e, bem assim, com a
vida da Humanidade. Por isso, a sua
resolução requer a mobilização de
especialistas de todas as áreas (medicina,
biologia, engenharia, física, meteorologia,
etc.). Como estes problemas são globais,
dada a interacção entre os subsistemas
climáticos (oceanos, mares, florestas
tropical e temperada, etc.) e devido à
existência de ‘bens comuns’ a preservar
para a Humanidade (Árctico, Antárctico,
Amazónia, Mediterrâneo, etc.), a sua
resolução só será eficaz com a conjugação
de  esforços a nível internacional e mesmo
mundial.
Essa acção passa pela educação ambiental
dos cidadãos, pela procura de alternativas
ao actual modelo de desenvolvimento
económico, pela repartição por todo o
mundo dos benefícios do desenvolvimento,
por uma utilização de tecnologias que sejam
menos intensivas em recursos naturais
(menos poluentes e agressivas), pela
internalização dos custos ambientais nos
custos de produção, por um combate
crescente à pobreza, à exclusão, à
desertificação, em suma, por um
desenvolvimento sustentado à escala global.
Os custos do crescimento económico e
demográfico acelerado, põem em causa a
sobrevivência da vida na Terra; caminha-se
para um ponto em que não é possível
crescer como até agora. As mudanças
tecnológicas podem adiar o problema mas
não podem eliminá-lo: os limites da acção
humana sobre o ambiente são cada vez
mais nítidos, limites impostos pelo próprio
ambiente à utilização do solo, do ar, da
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energia, das matérias-primas, da água. Os
limites manifestam-se sob a forma de
subida dos custos de exploração e dos
preços de certos recursos e de aumento do
número e frequência dos desastres
ecológicos. Além destes problemas, existem
outros mais prementes, como são os dos
limites da capacidade do meio ambiente
para servir de receptáculo da poluição
provocada do crescimento económico. Os
limites a este são impostos pela crescente
degradação ambiental.
Para garantir um desenvolvimento
equilibrado, promover a qualidade de vida e
proteger a qualidade do ambiente e dos
recursos, há que responsabilizar os mais
directos causadores deste estado de coisas,
ou seja, é preciso criar e reforçar os
mecanismos de internalização dos custos
ambientais nos custos de produção e evitar
que o ónus da degradação ambiental incida
sobre os contribuintes, as gerações futuras
ou os países mais pobres. Algumas dessas

medidas podem ser apontadas: o princípio
do poluidor-pagador, a aplicação de um
diferencial de impostos de acordo com o
desempenho ambiental, emissão de
autorizações de utilização negociada de
recursos naturais, etc.
A implementação destas medidas enfrenta a
resistência de empresas e de governos uma
vez que partem do princípio de que se lhes
está a exigir que incorram em custos certos
e imediatos em função de perigos incertos.
Em suma, estão mais preocupados com os
custos imediatos das medidas de protecção
ambiental. Mas, estudos realizados e a
observação corrente têm mostrado os
benefícios a curto prazo da adopção destas
medidas, tanto a nível das empresas
envolvidas directamente, como a nível da
comunidade - mais emprego, melhoria de
eficiência, aumento do investimento,
reaproveitamento de desperdícios, etc. O
balanço tem sido positivo. Mas, ainda há
muito a fazer neste campo.

5. Pelo Desenvolvimento Sustentável

O que fazer para que a qualidade de vida
não se degrade e não haja retrocesso ?
Atacar as causas da degradação ambiental,
visando a sustentabilidade. Esta tem de
ser construída paulatinamente, impondo
mudanças a nível individual e colectivo
baseadas no respeito pelo presente e pelo
futuro. A construção desse equilíbrio passa
pela multiplicação de iniciativas a escalas
diferentes: acordos internacionais, uma
opinião pública consciente dos problemas
ambientais, pela criação de ONG’s do
Ambiente e do Desenvolvimento.
O modelo de desenvolvimento vigente, que
pressupõe um crescimento sem limites, está
quase esgotado, próximo da ‘implosão’. A
manter-se este modelo, é inevitável a queda
da produção per capita e do uso da energia,
levando o sistema à ruptura.
 O funcionamento e sobrevivência do
sistema económico, base da sociedade
moderna, depende de recursos essenciais -
água, ar, solo, vida, energia - que
constituem um ‘capital ambiental’
ameaçado. Neste virar de século há que
repensar a importância desses inputs no
modelo de crescimento económico para

evitar o colapso. Não existem condições
ecológicas a nível global que permitam obter
níveis de vida aceitáveis para milhares de
milhões de pessoas que eventualmente
existam no planeta. É a consciencialização
deste facto que leva a repensar os modelos
de desenvolvimento e a procurar
alternativas à crise global do ambiente.
Deverá haver uma coordenação a nível
internacional das medidas individuais,
regionais e nacionais, para garantir um
desenvolvimento mais equilibrado, dada a
interdependência ecológica e económica
que põe em causa as soberanias nacionais.
A definição em comum de regras
compulsivas que definam direitos e deveres
dos Estados é indispensável para evitar que
a pressão da procura sobre os recursos
finitos destrua a integridade ecológica
desses bens. Regras que deverão ser
equitativas, para evitar que sejam os países
pobres, com menos meios para fazerem
valer os seus direitos, a sofrer com essa
situação.
A administração das áreas comuns -
ecossistemas partilhados e áreas fora de
qualquer jurisdição nacional - , tais como,



Dossiers Didácticos

II – Ambiente e Recursos

http://alea-estp.ine.pt

11

oceanos, espaço exterior, Antárctida, está
em diferentes fases de evolução. Os
oceanos são o subsistema climático mais
vulnerável, dada a sua capacidade de
absorção, de dispersão e diluição limitada.
Os malefícios da actividade humana não se
limitam ao espaço de qualquer país, mas
distribuem-se, devido às correntes de ar e
de água, por toda a parte. O
desenvolvimento sustentável não se constrói
sem uma correcta gestão dos mares,
impondo mudanças nas instituições políticas
e a mobilização de recursos para isso. A
gestão do espaço exterior, um recurso que
não está sujeito a apropriação nacional,
dependerá da criação de instituições
internacionais adequadas para tal e da
capacidade da Humanidade para travar a
corrida ao armamento no espaço. É
desejável que a administração multilateral
da Antárctida seja feita no interesse de toda
a Humanidade, preservando o seu
ambiente, o seu valor para a investigação
científica e a mantenha como zona
desmilitarizada e não nuclear.
A completa revisão das políticas e práticas
de acesso aos recursos e um aumento
drástico de eficiência com que se utilizam as
matérias-primas e a energia são condições
necessárias para a possibilidade técnica e
económica de um desenvolvimento
sustentável a nível global.

Para a construir o desenvolvimento
sustentável, há que reorientar os esforços
tecnológicos de forma a assegurar que não
se atinjam os limites, dentro de um processo
de mudança orientada, e a permitir o
incremento da capacidade presente e futura
de dar satisfação às necessidades
humanas. Para isso, deverá ter-se presente
o seguinte: a). o ritmo de utilização dos
recursos renováveis deverá ser compatível
com as capacidades de regeneração; b). o
ritmo de uso dos recursos não-renováveis
deverá ter em conta a situação de cada um,
a tecnologia que minimiza o consumo, a
reutilização e a reciclagem e o investimento
na pesquisa de substitutos alternativos; c).
dado que o crescimento tende a simplificar
os ecossistemas, é fundamental preservar
as espécies animais e vegetais, para reduzir
os riscos de perda de biodiversidade; d). a

integridade do ecossistema exige que se
tenha em conta a qualidade do ar e da água,
a necessidade de reduzir os custos
ambientais da sua utilização; e). o
crescimento demográfico incontrolado e a
deficiente distribuição de riqueza são
incompatíveis com uma utilização racional
dos sistemas.

As medidas individuais e colectivas
conducentes à sustentabilidade passam
pela planificação imediata da redução do
consumo, do aumento de eficiência na
utilização dos recursos, do investimento em
energias alternativas, do aumento das
ecotaxas, etc. A alternativa a esta
planificação é esperar pelo colapso do
sistema para, depois, actuar.
Medidas concretas para a sustentabilidade
são, entre outras, a prevenção (estudos de
impacte ambiental, fiscalização,
monitorização, tratamento de efluentes,
reciclagem e reutilização de materiais,
tecnologias menos intensivas,...), a
recuperação de recursos (trata-se de
inverter o curso da degradação ambiental
com acções como a despoluição dos rios, a
estabilização dos solos, a redução da
emissão de gases, a reflorestação), fazer
economias de energia e utilizar  energias
alternativas (reduzindo o uso de
combustíveis fósseis), a educação
ambiental, o controlo do crescimento
demográfico.
Só o desenvolvimento sustentável parece
poder garantir a qualidade de vida presente
e futura e o próprio crescimento económico.
Mas, apesar das cimeiras, conferências ou
reuniões internacionais, não obstante a
pressão da opinião pública e alguns
progressos, muito continua ainda por fazer,
até que se consiga inverter a tendência de
agravamento do estado crítico do ambiente.
As questões ambientais, bem como as do
desenvolvimento e da redistribuição dos
recursos a nível global são indissociáveis,
pelo que a consecução do desenvolvimento
sustentável implica alterações profundas
nos sistemas político, económico, social e
cultural, mudanças só viáveis com a
coordenação de acções individuais e
colectivas à escala local e global.
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6. Epílogo: A Luta pelo Desenvolvimento Sustentável Ainda Mal
Começou

Na última década do século XX, o Ambiente
tornou-se uma das áreas mais debatidas a
nível internacional. Convenções, protocolos,
cimeiras, instituições, legislação, ONG’s,
multiplicaram-se, assim como os problemas
e as crises ambientais, de tal modo que (é a
convicção de muitos) este  século que se
inicia será o “século do Ambiente”.
Quais são os desafios ambientais do
próximo milénio e que política ambiental
para o século XXI?. Agricultura, água,
organismos geneticamente modificados
(OGM), urbanização, são alguns dos
problemas mais apontados.
“Os desafios ambientais do próximo
milénio são muitos e variados e o
caminho percorrido não foi suficiente.
Será um mundo quente, urbanizado,
sedento, prenhe de doenças químicas e
alimentado a morangos criados com
genes de peixe do Árctico. É a
sobrevivência que está em causa”. (Público,
24 Abril 99)
A comunidade internacional continua a
procurar solução para o “problema
malthusiano” - o desequilíbrio população /
recursos.. A ‘revolução verde’ de há 50
anos, assente na mecanização e na química
(adubos e pesticidas), não acabou com a
fome no mundo, não obstante a produção
de alimentos ter crescido, em 1945-84, a
uma taxa superior à do crescimento
demográfico. Mas, acabou com as tradições
de reutilização e reciclagem no sector
agrícola e contribuiu para criar mais
problemas ambientais. A natureza, a floresta
e a agricultura estão cada vez mais
distantes do mundo urbano. Uma nova
‘revolução verde’ está em marcha - a dos
OGM - para muitos considerada uma das
mais sérias ameaças ambientais dos
próximos anos. Muito do que comemos já é
geneticamente manipulado e, hoje, a
quantidade de espécies alimentares
plantadas é cada vez menor. Os riscos
apresentados pelos OGM são o perigo que
representam para a biodiversidade do
planeta e para a saúde - consequências dos
antibióticos que ingerimos através dos

alimentos. Contudo, desconhecem-se ainda
os efeitos sobre o ambiente e a saúde
pública da aplicação descontrolada das
biotecnologias. Acabou de ser assinado
(Janeiro de 2000) o Protocolo de
Biossegurança, após longas discussões
que opuseram, no seio da OMC, a UE e o
Grupo de Miami (liderado pelos EUA). Este
acordo passa a regular a comercialização de
alimentos transgénicos e não se subordina a
outros acordos internacionais. Foi aprovado,
por unanimidade pelos representantes de
138 países e constitui uma vitória (com
cedências) das posições da UE contra as
defendidas pelo grupo liderado pelos EUA.
Uma batalha ganha , mas não a guerra.
Outro problema é o da energia, pois
continuamos a apoiar-nos numa base
energética (combustíveis fósseis) que pouco
mudou desde a Revolução Industrial, com
gravíssimas implicações ambientais. Neste
final de milénio crescem as preocupações
com a preservação dos recursos hídricos e
a procura de soluções alternativas (v.g., a
dessalinização). O amortecimento dos
riscos inerentes à escassez de água na
Terra exige uma alteração radical de hábitos
e de mentalidades. Para conseguir isso,
importa apostar forte numa gestão e
utilização mais eficaz da água consumida,
investir na melhoria do acesso à água
potável e na sua qualidade, desenvolver
uma investigação racional que permita a
satisfação das necessidades alimentares da
humanidade e lutar contra a poluição
ambiental, o grande inimigo dos recursos
hídricos.
Por iniciativa da ONU, o dia 22 de Março é o
Dia Mundial da Água, assinalado este ano
com apelos à necessidade de melhorar a
qualidade dos recursos hídricos. No Forum
Mundial da Água de Haia (Março de 2000):
foi decidido que as 24 agências da ONU
elaborarão, de dois em dois anos, um
‘Relatório sobre a Gestão da Água’. Na
declaração, subscrita por mais de 100
ministros presentes na reunião, consta a
promessa de continuar a ajudar os PVD a
implementar meios para fazer o balanço dos
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seus recursos hídricos. É essencial
estabelecer dados estatísticos fiáveis,
comparativos e harmonizados a nível
nacional, para melhorar a qualidade e a
quantidade global dos recursos. O primeiro
relatório será no 10.º aniversário da Cimeira
da Terra (Rio de Janeiro,  1992). Conterá
uma lista de indicadores-chave e proporá
métodos para a construção de um banco de
dados à escala planetária sobre a base de
testes realizados em 10 bacias
hidrográficas.

O que se tem feito para diminuir a
insegurança ambiental? Apesar do êxito
relativo das políticas ambientais na UE, não
há progressos em relação ao
desenvolvimento sustentável. Legislação
não tem faltado, mas o sucesso parece ser
reduzido. A economia continua a comandar
tudo e há problemas graves cujas soluções
esbarram nas engrenagens do lucro
imediato. Os maiores desafios da Europa
são hoje o clima, os resíduos, os químicos,
a natureza, os solos e a qualidade do ar e os
maiores problemas residem nos transportes
e na agricultura. Neste primeiro semestre de
2000, a presidência portuguesa da UE irá ter
de promover debates em torno destes
problemas no sentido de corrigir a política
comunitária tentando aumentar a sua
eficácia na resolução destes problemas.

A poluição urbana emerge na política dos
Quinze a braços com emissões
atmosféricas causadoras de alterações
climatéricas. Como preservação do
ambiente e crescimento económico não
andam de mãos dadas, problemas como os
decorrentes da energia e dos transportes,
tendem a acelerar, mais rapidamente do
que as soluções de minimização. O
Protocolo de Quioto está ainda por ratificar e
os riscos com a emissão de poluentes para
a atmosfera têm-se acentuado pondo em
causa as metas estabelecidas. Estudos
recentemente realizados mostram que
Portugal e Espanha vão ultrapassar
largamente as metas estabelecidas antes de
2012. À questão dos transportes, cujo
aumento tem sido exponencial, não tem sido
dada a devida importância. A falta de
fronteiras ambientais (entre países e entre
continentes) tem limitado a acção da UE,
devido a interesses políticos e económicos
variados. Também, o próximo alargamento
ao Leste vai implicar intensas e demoradas
ajudas para reparar os estragos feitos
durante meio século.
A qualidade ambiental não é homogénea na
UE, nem os critérios de preservação da
Natureza ou as medidas de minimização
dos problemas. A aprovação da Directiva-
Quadro da Água aprovada no Porto a 15-
16 de Abril deste ano, será um passo
decisivo no sentido da homogeneização.

Quadro I
Abastecimento de Água em 1998

NUTS

Total Caudal 
Superficial

Caudal 
Subterrâneo

Total Origem 
Superficial

Origem 
Subterrânea

CONCELHOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Portugal  872 339  510 739  167 537  343 202  361 600  726 336  374 707  156 653  218 054  351 629
Região Norte  203 312  133 611  95 649  37 962  69 701  178 617  113 266  92 318  20 948  65 351
Região Centro  116 059  111 343  37 880  73 463  4 716  106 638  106 516  42 207  64 309   122
Lisboa e Vale do Tejo  372 539  124 273  7 962  116 311  248 266  326 947  78 681  3 872  74 809  248 266
Alentejo  41 714  40 457  14 140  26 317  1 257  33 155  32 925  13 118  19 807   230
Algarve  52 385  47 666  3 407  44 259  4 719  22 341  17 622 -  17 622  4 719
Região Autónoma da Madeira  42 902  9 961  4 078  5 883  32 941  38 858  5 917  3 483  2 434  32 941
Região Autónoma dos Açores  43 428  43 428  4 421  39 007 -  19 780  19 780  1 655  18 125 -

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.

Total

Caudal Tratado

1000 m3

Caudal Tratado pelas Câmaras Municipais

Origem do Caudal de Água captado para Abastecimento

Caudal Tratado por 
outras entidades 

gestoras

1

Total
Caudal Captado por 

outras entidades 
gestoras

Caudal captado pelas Câmaras Municipais
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O ambiente urbano constitui uma nova
preocupação comunitária, um sinal dos
elevados níveis de poluição atmosférica e
do aumento das doenças com esta
relacionadas. A tendência é para as grandes
cidades europeias ultrapassarem os limites
fixados pelas normas de qualidade da
Organização Mundial de Saúde. A reunião
de Abril irá debater este tema alargando-o,
eventualmente, às questões da conservação
de energia, construção e destino do volume
crescente dos entulhos, bem como ao ruído.
Até final do semestre, a UE quer lançar as
bases de Agência Europeia de Segurança
Alimentar, dados os problemas surgidos
como o das vacas loucas, das dioxinas e da
complexa indústria de transformação
alimentar.
As medidas ambientais começam a ser
prática exigida ao sector agrícola (cujo
cumprimento condiciona a atribuição dos
apoios). Nenhum sector produtivo pode ficar
de fora da perspectiva do desenvolvimento
sustentável.
Outro problema é o dos OGM, a maior parte
introduzidos a partir dos EUA, que
interpretam qualquer restrição como
proteccionismo comercial. A nível interno, a
UE hesita quanto à obrigatoriedade de
rotulagem dos produtos transgénicos e
quanto a uma proibição generalizada do
cultivo destes. Contudo, a CE definiu, para
2000, critérios mais ‘restritivos’ para a
autorização dos OGM e a revisão da política
sobre químicos.
Graves problemas ambientais globais
afectam a Europa e o resto do mundo. A
vastidão destes problemas impede que
todos eles sejam prioritários nesta
presidência portuguesa. Mas, esta poderia
dar prioridade aos problemas dos países do
Sul.
Estando em debate na Europa o pagamento
do custo efectivo da água, incluindo o custo
dos investimentos em infra-estruturas,
bombagem, manutenção das infra-
estruturas e o custo ecológico, qual a

posição de Portugal quanto ao mega-
empreendimento do Alqueva ? Será que
Portugal continuará a defender uma
agricultura não competitiva através do
subsídio atribuído ao preço da água ?
Continuará a apoiar o uso não sustentável
da água em Espanha tal como consagra a “
Convenção sobre a cooperação para a
protecção e o aproveitamento sustentável
das águas das bacias hidrográficas luso-
espanholas ” ?
Como poderá compatibilizar o seu
Programa de Combate à Desertificação
com a política de crescimento da agricultura
intensiva, pondo em causa a qualidade da
água a jusante ?
Outro problema relacionado com a água e
com a desertificação é o da alteração
climática, que poderá conduzir, em
Portugal, ao aumento da ocorrência de
eventos extraordinários,  tais como, cheias
e períodos de seca, que agravam a
desertificação e os problemas da falta de
água e da degradação da sua qualidade.
Portugal deveria estar na linha da frente na
defesa intransigente da redução da
emissão de gases com efeito de estufa.
Como actuará quando as metas de emissão
até 2010 propostas na reunião de Quioto já
foram ultrapassadas? Como compatibilizar a
política de poupança e aumento da
eficiência energética, como proposta
prioritária para a Europa, com o facto de
continuar a aumentar a sua ineficiência e a
consumir cada vez mais energia por cada
euro produzido (Portugal é o país que mais
energia consome por unidade produzida no
seu PIB) ?
As alterações climáticas, o ambiente
urbano, as águas interiores, o litoral e os
oceanos, e a biodiversidade são questões
que pouco ou nada avançaram. A questão
que fica para o próximo milénio: como
construir sem destruir? (Público, 24 Abril 99).
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7. As Batalhas de Portugal pelo Desenvolvimento Sustentável

Os desafios e problemas ambientais
referidos atrás também arrastam Portugal,
país que, também, muito recentemente
despertou para estas questões, agravados
pela necessidade de aproximar-se do nível
médio de desenvolvimento comunitário.
Segundo alguns dizem o nosso país tem
sido um péssimo parceiro comunitário em
termos ambientais. Uma das faces mais
visíveis desta situação é o litoral português.
A ocupação excessiva da costa e a
construção de barragens, que impediu o
transporte de areias dos rios para o mar e
que regula as cheias, criou enormes
problemas. Mas os erros prosseguem. Os
problemas estão todos identificados mas a
gestão do litoral não tem em conta este
conhecimento.
Um estudo divulgado na 30ª reunião do
World Economic Forum (WEF, 1/02/00), em
Davos, concluiu que Portugal é o segundo
país da UE mais mal preparado para o
século XXI. Dos quatro subíndices que
compõem o Índice de Preparação para o
Futuro , o nosso país obteve a pior
classificação da UE (15º lugar) quanto à
sustentabilidade do desenvolvimento , um
indicador que tem em conta factores como a
taxa de crescimento dos últimos oito anos, o
défice público e o lixo industrial produzido.
Mas, num grupo de 64 países
industrializados, Portugal ocupa o 17º lugar,
a seguir aos EUA mas à frente do Japão,
em matéria de ambiente. O indicador de
referência é o Índice de Sustentabilidade
Ambiental , calculado com base em cinco
critérios fundamentais: sistema ambiental do
país, vulnerabilidade da população aos
impactes ambientais, capacidade social e
institucional e participação em programas
internacionais de cooperação ambiental.
(Público, 2 de Fevereiro 00)
Dois anos após a Cimeira de Quioto, um
estudo da responsabilidade da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa (Gases com Efeito de
Estufa, Emissões e Medidas de
Redução), encomendado pela Direcção-
Geral do Ambiente, mostra que Portugal não
está em condições de cumprir o protocolo

de Quioto, pois está a emitir mais gases
com efeito de estufa do que deveria. A
continuar assim, daqui a 10 anos, o país
poderá estar a libertar para a atmosfera
mais de 40% de dióxido de carbono do que
em 1990, dado que, neste fim do século, já
se situa em 34%, devendo chegar a 2010
com 62%.(Público, 28 Set. 99)
Em relação ao gás metano, parece que
Portugal conseguirá cumprir, mas quanto ao
dióxido de carbono as metas serão violadas.
Os grandes culpados, entre os sete sectores
analisados são os transportes,
nomeadamente os rodoviários. Este sector é
ainda responsável pela emissão de gás
metano e de óxido nitroso, contribuindo para
aumentos de 19 e 37,7%, respectivamente,
das emissões nacionais. O seguir vêm o
sector doméstico e de serviços, onde se
prevêm importantes aumentos de emissão,
relacionados com o aumento do conforto
(aquecimento, arrefecimento, água quente e
energia), indústria, sendo os sectores de
pasta e papel, vidro e cerâmica os que mais
contribuem para os aumentos de 30 % no
potencial de aquecimento global e de 54%
no que diz respeito à produção. Quanto aos
resíduos, embora aumente a produção de
metano (mais aterros), as emissões de
dióxido de carbono diminuem (menos
lixeiras). Os incineradores foram incluídos
no sector da energia. As emissões da
agricultura e pecuária são sobretudo de
metano e de óxido nitroso, e têm vindo a
diminuir. (Público, 28 Set. 99)
Após a Conferência de Quioto (1997),
Portugal enfrenta dois desafios importantes:
a exigência de um crescimento acelerado
que lhe permita aproximar-se dos países da
UE mais desenvolvidos e, por outro, reduzir
drasticamente as emissões de gases por
unidade produzida. A legislação existente
prevê medidas que estão ainda longe de ser
aplicadas. Apesar de algumas terem sido já
transpostas para legislação nacional, ainda
há muitos problemas, nomeadamente a
elaboração de planos de bacia hidrográfica
e dos recursos hídricos transfronteiriços, o
tipo de reflorestação, a co-incineração de
resíduos tóxicos e a qualidade da água.



Dossiers Didácticos

II – Ambiente e Recursos

http://alea-estp.ine.pt

16

Os recursos hídricos, no início da década de
90, a situação não era muito animadora.
Mais de metade dos nossas disponibilidades
hídricas estavam afectadas. Também, os
lençóis subterrâneos eram
progressivamente contaminados pelas as
escorrências. Nos finais dos anos 90, ainda
os esgotos de uma grande cidade como
Porto são despejados no rio Douro sem
qualquer tratamento, muito perto da foz,
correndo o risco de este rio se transformar
num esgoto a céu aberto em poucos anos.
A Área Metropolitana do Porto apresenta
ainda uma grande carência neste aspecto,
obrigando à utilização do Douro como
solução mais fácil para resolver o
tratamento dos resíduos urbanos. As
descargas são preocupantes, sobretudo a
partir de Entre-os-Rios, a principal fonte de
abastecimento de água desta região.
A água (em quantidade e qualidade) é um
problema com que Portugal se pode vir a
debater no próximo século, devido ao plano
global de bacias hídricas elaborado por
Espanha e que abrange os rios Douro, Tejo
Guadiana. Este plano compreende a
construção de 200 novas barragens e de
transvases para a transferência de água do
Douro para o Tejo e deste para as regiões
do Sul de Espanha, para aumentar em 400
mil hectares a área de regadio disponível.
Os recursos hídricos portugueses oriundos
de Espanha têm vindo a diminuir de ano
para ano. O Guadiana, que em 1965-78
recebia um volume anual de água da ordem
dos 10 000 hectómetros cúbicos, viu este
valor reduzido a 500 hm 3, no início dos
anos 90. Do lado espanhol deste rio situam-
se 35 grandes barragens, contra uma do
lado português, enquanto os valores do
regadio atingem 355 mil hectares em
Espanha, contra 55 mil em Portugal.
Em Portugal, o problema também se põe,
relativamente à gestão da água. Como se
fazem as captações e a distribuição da
água? Como é possível controlar a sua
qualidade? Como desenvolver esforços no
sentido de colmatar as falhas cometidas no
tratamento de esgotos e reduzir/acabar com
as ameaças que pesam sobre as fontes
tradicionais de água, superficiais e
subterrâneas? Como fazer a gestão
controlada da água sabendo que esta não
existe em quantidade infinita?

Outros problemas têm-se agravado nas
últimas décadas: o crescimento urbano
desordenado, a destruição de florestas a
desertificação têm-se acentuado em
Portugal, sobretudo no Alentejo, que corre o
risco de se tornar num prolongamento dos
desertos norte-africanos. A impermea-
bilização dos solos, é outro aspecto da
crescente urbanização. As metas de
reutilização da reciclagem de resíduos estão
abaixo do esperado, a falta de qualidade de
muita água consumida no país, a
quantidade de queixas europeias contra
Portugal em matéria ambiental (mais de 1
dezena); o desrespeito das autarquias locais
pela floresta autóctone de sobreiros e
azinheiras.

Compatibilizar a melhoria da eficiência do
sistema energético (um dos mais
ineficientes da Europa) com a
industrialização e o crescimento económico
acelerado, não exceder o aumento permitido
em Quioto 97 (+40%) para as emissões de
gases com efeito de estufa,
consciencialização/educação para a
importância primordial dos problemas
ambientais, medidas de precaução e
planeamento preventivo - planos de bacia
hidrográfica (previstos em 1994) e recursos
hídricos transfronteiriços, são alguns dos
desafios a vencer neste século.

O que se tem feito ?
Houve progressos visíveis em diversas
áreas, mas tardam muitas soluções para as
quais o país tem de ser mobilizado como um
todo.
Relativamente à ocupação desordenada dos
solos, o governo, nos finais dos anos 80,
definiu as regras legais com vista ao
planeamento e ordenamento do território.
São muito importantes os Planos
Directores Municipais (PDM), de
elaboração obrigatória, com base em
estudos sobre o uso, a conservação e a
gestão do espaço concelhio. Este fica
dividido em três partes: o espaço reservado
à agricultura (integrado na Reserva Agrícola
Nacional); a reserva ecológica (integrada na
Reserva Ecológica Nacional) integra os
espaços verdes, rios, etc.; e, finalmente, o
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espaço urbano, dedicado à construção e
infra-estruturas urbanas. Em média, os
PDM’s têm um período de vigência de dez
anos. O objectivo é travar a construção
anárquica e impedir a ocupação de solos
próprios para a agricultura. Estes
documentos devem ser submetidos a
discussão pública; e, depois, deverão ser
aprovados em Assembleia Municipal e,
posteriormente, ratificados pelo Poder
Central.
Na década de 90, em Portugal, alguma
coisa foi feita no ambiente e no sector da
água, mas a maior parte ficou ainda por
fazer, nomeadamente no domínio da
qualidade da água e no tratamento dos
efluentes.
Enquadramento legal é o que não falta.
Desde a publicação da Lei de Bases do
Ambiente (1987), tem-se verificado uma
verdadeira revolução legislativa no domínio
ambiental e da água. Já temos uma Lei de
Bases do Ordenamento do Território (1988)
e Portugal já transpôs, através do DL-
236/98, todas as directivas comunitárias
sobre a Protecção das Águas na UE. O III
QCA é a última oportunidade para colocar
Portugal entre os países com qualidade
ambiental.

Quanto aos resíduos sólidos urbanos, houve
uma melhoria significativa: num curto
espaço de 4 anos, não ultrapassada na
Europa e, mesmo, a nível mundial (segundo
o actual Ministro do Ambiente José
Sócrates). Passos muito importantes têm
sido dados, nos últimos anos, no
enquadramento da gestão dos resíduos. Foi

a prioridade do actual Governo na parte
inicial do seu mandato: das cerca de 300
lixeiras iniciais, existentes a nível nacional,
passou-se para um quadro de aterros
sanitários que cobrem quase todo o país,
com apenas duas incineradoras em Lisboa
e Porto, infelizmente, que pretendem dar
resposta à imensa produção de resíduos
das duas áreas metropolitanas. Existem
Planos Estratégicos para cada fileira de
resíduos, mas as previsões estão a ser
largamente ultrapassadas pela realidade. A
produção de resíduos tem aumentado acima
do previsto e as soluções pensadas para um
horizonte alargado vêm-no reduzido. Não
existe uma política de redução clara de
resíduos, a reciclagem e a recolha selectiva
é muito débil e as instalações de
compostagem de resíduos orgânicos são
em número reduzido num país onde a
degradação da matéria orgânica é muito
acentuada devido ao clima.
Houve uma revolução legislativa radical no
domínio dos resíduos hospitalares. A
situação no terreno modificou-se muito,
tendo-se passado de uma situação de
simples incineração de resíduos perigosos
em fornalhas para uma fase em que já se
faz a distinção e triagem, desde os
hospitais, dos vários tipos de resíduos,
seguida do seu tratamento, por empresas
privadas, com métodos alternativos à
incineração, ambientalmente mais correctos
e com redução drástica da produção de
resíduos contaminados. Deixou de haver
monopólio para-estatal neste domínio.
Contudo,. a emissão de dioxinas pelas
fornalhas hospitalares ainda é muito grande.
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No domínio dos resíduos industriais, o
actual Governo modificou a estratégia do
anterior, suspendendo a construção da
incineradora de raiz, que estava prevista,
deixando à iniciativa privada a construção de
aterros e dando espaço para o tratamento
por co-incineração e reciclagem de resíduos
nas cimenteiras. Ao mesmo tempo,
aparecem as primeiras versões do Plano
Estratégico e do Plano de Redução de
Resíduos que revelam que as quantidades
de resíduos industriais estavam a ser
subavaliadas.

A situação actual ainda é preocupante. O
potencial de risco, para o ambiente e para a
saúde pública, dos resíduos considerados
perigosos é muito elevado para as zonas
onde a sua produção é realizada. Estão a
ser queimados ao ar livre ou em sistemas
de queima desadequados, com baixa
temperatura e altos níveis de poluição, estão
nas lixeiras e aterros de resíduos sólidos
urbanos, nas traseiras das fábricas, nos
rios, no solos, estão a infiltrar-se, e alguns
estão a ser exportados.

Reciclagem de Resíduos Sólidos em 1998
NUTS

Total Recolha
Selectiva Total Recolha

Selectiva

2 3 4 5 6 7

Portugal  161 313  93 832  28 163  26 101  43 042  40 901
Região Norte  73 111  22 452  2 708  2 708  13 773  13 773
Região Centro  21 821  21 739  2 130  2 066  4 441  4 441
Lisboa e Vale do Tejo  46 633  32 751  16 173  14 251  18 301  16 160
Alentejo  3 370  3 284   854   778  2 377  2 377
Algarve  2 562  2 562   254   254  2 095  2 095
Região Autónoma da Madeira  9 712  7 090  4 767  4 767  2 029  2 029
Região Autónoma dos Açores  4 104  3 954  1 277  1 277   26   26

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.

Toneladas

1

Materiais Reciclados Vendidos

Total Recolha
Selectiva

Papel e Cartão Vidro

Quadro II

Quadro III

Recolha de Resíduos Sólidos em 1998
NUTS Resíduos Recolhidos

Total Recolha 
Selectiva

2 3 4 5 6

Portugal 4 312 909 4 234 681  79 319  64 137  14 091
Região Norte 1 335 837 1 291 878  22 552  40 941  3 018
Região Centro  599 260  584 950  7 017  11 810  2 500
Lisboa e Vale do Tejo 1 640 607 1 626 573  32 860  6 650  7 384
Alentejo  251 660  249 185  3 284  1 900   575
Algarve  224 594  224 594  2 562 - -
Região Autónoma da Madeira  111 078  110 450  7 090   68   560
Região Autónoma dos Açores  149 873  147 051  3 954  2 768   54

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.

Toneladas

1

Total
Urbanos

Industriais Hospitalares
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As soluções para o tratamento dos resíduos
industriais devem ter como principais
características não comprometerem a
verdadeira solução (a sua não-produção),
não ameaçarem uma estratégia de redução
que já deveria ter sido encetada, serem o
mais inócuas possível, em termos de saúde
pública e ambiente, e serem o mais
imediatas possível, dada a situação
perigosa em que nos encontramos. A co-
incineração parece ser uma solução flexível
que corresponde positivamente estes
critérios. Relativamente às dioxinas, as co-
incineradoras que funcionam na Europa
produzem 100 vezes menos do que o valor
legal, embora produzam uma difusão da
poluição.

Mas, os aterros de resíduos industriais
tardam a aparecer, porque são poucas
empresas que pensam instalá-los, e estas
parece que não possuem uma estratégia
clara ou escolhem locais completamente
desadequados para esse fim.

Em Portugal, o problema da água também
se põe, sobretudo, relativamente à sua
gestão. Partiu-se de uma situação em que
as Câmaras Municipais eram quase
autónomas no abastecimento de água,
levando ao surgimento de milhares de furos
incontroláveis, ameaçando as fontes de
água devido à falta de cuidados no
tratamento dos esgotos.
Os investimentos, apoiados pelo Fundo de
Coesão, vieram a alterar significativamente
a situação. A ideia central era dar maior
dimensão aos sistemas de captação de
água, tornando-as mais facilmente
controláveis, e, depois, distribuir a água
pelas CM’s, que consomem e redistribuem
em baixa. O investimento feito em 1999
abrangeu 6 milhões de consumidores no
litoral do País, permitindo dispor de água de
boa qualidade em toda a orla costeira
algarvia, reforçar o sistema da EPAL, bem
como as áreas do Grande Porto e Norte do
Porto. Relativamente à restante população,
situada no interior do País, recorreu-se a
outros fundos para consolidação das fontes
de abastecimento. O Programa Origens da
Água (vai ser completado no 2.º Governo
Guterres) já permitiu que zonas como

Portalegre, que não tinha água e onde já
está obra em curso, Vila Real ou Pinhel,
com carências históricas, irão ter
armazenamentos, captações, algumas
retenções com dimensão. Um total de mais
de 100 milhões de contos de investimentos
nos últimos três anos, com alguns
resultados visíveis.
Foram nove as barragens cuja execução foi
apoiada, estando a preparar-se, no âmbito
dos Planos de Ordenamento de Bacias, e a
definir os sistemas de abastecimento que
devem merecer prioridade em matéria de
apoio. Nestas prioridades, o saneamento
básico está, forçosamente, incluído: o ciclo
da água deve ser fechado.
Apostou-se em pequenos projectos (em
verbas) nos últimos 3 anos - controle das
barragens e, em curso, a segurança física
das barragens, bem como a limpeza e
regularização dos rios e ribeiras (em
colaboração com as CM’s), a melhoria dos
controles informáticos de aferição dos
modelos, etc., permitindo saber, em
articulação com Espanha, quando a vaga de
cheias chegava aos vários pontos.
A Convenção Luso-Espanhola sobre os
Rios Internacionais Convénio Luso-
Espanhol já está negociada, aguardando
ratificação da AR e das Cortes espanholas.
Do Convénio decorre que nos outros rios,
que não o Guadiana, os caudais que
Espanha tem de mandar forçosamente para
Portugal. Quais os benefícios do Convénio
Luso-Espanhol ? Obriga a uma discussão
entre dois países ao nível de Governos, à
criação de uma Comissão mista que obriga
a estudos de impacte ambiental e a informar
o parceiro de todas as acções que cada um
prevê tomar, obriga a estabelecer regras
reguladoras dos caudais e ao tratamento
dos efluentes e monitorização...

Em termos de águas residuais, há
estações já construídas, algumas delas
inactivas, e outras por construir. Onde? Não
basta construir ETAR´s, é preciso também
criar pessoal minimamente qualificado para
desempenhar as funções inerentes. Embora
alguma formação profissional tenha sido
feita, falta o reconhecimento, pelas
instituições públicas, das qualificações
adquiridas por esses profissionais.
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Praticamente não existe carreira profissional
e a correspondente compensação
profissional para uma exigência de
conhecimento pedida a esses
trabalhadores. Outra área importante, onde
são patentes falhas, é na da informática, da

gestão de redes de sistemas, onde um
operador de rede é tratado como um
indivíduo com escolaridade mínima, quando
domina um sistema de gestão para o qual já
necessita de um mínimo de conhecimentos
informáticos.

A falta de educação ambiental e uma
deficiente fiscalização fazem com que ainda
estejamos longe da situação ideal quanto à
qualidade ambiental. As pessoas têm de
perceber que a modificação do seu
comportamento relativamente às questões
ambientais é urgente.
Quais os grandes projectos hidráulicos para

o futuro? O Alqueva, a Barragem de
Odelouca e a Barragem da Ribeira do
Vouga. A criação de ETAR’s, o controle de
efluentes rejeitados para as linhas de água,
a criação de origens fiáveis de água. Um
código das boas práticas agrícolas, em
conjunto com o Ministério da Agricultura.
Monitorização das águas subterrâneas.

Quadro IV

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais pelas Câmaras Municipais em 1998
NUTS

Total
Residencial e 

Serviços Industrial

2 3 4 5

Portugal  447 752  366 705  81 047  220 759
Região Norte  103 684  93 328  10 356  38 599
Região Centro  49 215  44 119  5 096  36 170
Lisboa e Vale do Tejo  230 114  174 400  55 714  100 526
Alentejo  20 935  18 037  2 898  14 819
Algarve  22 266  19 612  2 654  18 442
Região Autónoma da Madeira  12 929  9 953  2 976  11 590
Região Autónoma dos Açores  8 609  7 256  1 353   613

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.
Nota: A rubrica Águas Residuais Tratadas engloba não só o tratamento efectuado nas estações
 de tratamento de águas residuais (ETAR) mas também nas fossas sépticas municipais

1000 m3

1

Origem da Produção de Águas Residuais Águas 
Residuais 
Tratadas

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais pelas Câmaras Municipais em 1998
NUTS

Total Residencial e 
Serviços Industrial

2 3 4 5

Portugal  447 752  366 705  81 047  220 759
Região Norte  103 684  93 328  10 356  38 599
Região Centro  49 215  44 119  5 096  36 170
Lisboa e Vale do Tejo  230 114  174 400  55 714  100 526
Alentejo  20 935  18 037  2 898  14 819
Algarve  22 266  19 612  2 654  18 442
Região Autónoma da Madeira  12 929  9 953  2 976  11 590
Região Autónoma dos Açores  8 609  7 256  1 353   613

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.
Nota: A rubrica Águas Residuais Tratadas engloba não só o tratamento efectuado nas estações
 de tratamento de águas residuais (ETAR) mas também nas fossas sépticas municipais

1000 m3

1

Origem da Produção de Águas Residuais Águas 
Residuais 
Tratadas
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NUTS

Total

Tratamento e
Controle de

Qualidade da
Água para o

Abastecimento

Sistemas
de

Drenagem e de 
Tratamento
de Águas
Residuais

Total

Recolha e
Transporte

de
Resíduos
Sólidos

Infra-estruturas
para

Tratamento e
Deposição

de Resíduos

Total

Prevenção
e Combate
a Incêndios
Florestais

CONCELHOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Portugal  60 159 256  45 354 413   238 660  45 115 753  13 087 593  10 898 453  1 607 292  1 661 921  1 261 057
Região Norte  13 856 996  10 739 428   61 808  10 677 620  2 596 379  2 147 005   47 889   468 188   338 761
Região Centro  5 700 433  4 077 498   13 977  4 063 521  1 256 445   865 030   372 834   366 490   359 632
Lisboa e Vale do Tejo  33 720 352  26 078 304   160 143  25 918 161  7 228 531  6 538 352   552 494   412 735   289 356
Alentejo  1 563 474   935 084 -   935 084   494 357   116 951   357 486   132 487   53 055
Algarve  3 403 432  2 826 371 -  2 826 371   500 482   487 787   8 518   76 579   30 908
Região Autónoma da Madeira  1 286 107   444 347 -   444 347   636 318   426 382   209 936   205 442   189 345
Região Autónoma dos Açores   628 462   253 381   2 732   250 649   375 081   316 946   58 135 - -

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.

Receitas dos Municípios segundo os Domínios de Gestão e Protecção do Ambiente em 1998

1

Protecção da Biodiver-
sidade e da Paisagem

Gestão dos Resíduos

Total

Protecção do Recurso Água

103 Escudos

QUADRO V

NUTS

Total

Tratamento e
Controle de

Qualidade da
Água para o

Abastecimento

Sistemas
de

Drenagem e de 
Tratamento
de Águas
Residuais

Total

Recolha e
Transporte

de
Resíduos
Sólidos

Infra-estruturas
para

Tratamento e
Deposição

de Resíduos

Total

Prevenção
e Combate
a Incêndios
Florestais

CONCELHOS

2 3 4 5 7 8 9 10 11

Portugal  106 018 223  55 793 332  3 396 473  52 396 859  39 836 450  31 436 528  6 992 987  8 712 271  6 633 624
Região Norte  29 590 205  14 652 737   434 054  14 218 683  11 868 412  9 094 226  2 115 239  2 540 523  1 673 010
Região Centro  16 610 201  8 009 595   648 763  7 360 832  6 170 241  5 531 927   597 059  2 298 179  2 152 055
Lisboa e Vale do Tejo  41 163 653  25 604 686  1 864 617  23 740 069  12 613 189  9 546 940  2 613 671  2 364 849  1 749 293
Alentejo  5 494 655  2 229 125   242 046  1 987 079  2 899 985  2 276 659   490 573   234 421   102 469
Algarve  7 567 632  3 596 026   102 318  3 493 708  3 067 223  2 676 788   379 146   603 383   386 316
Região Autónoma da Madeira  2 785 737   269 416 -   269 416  1 845 625  1 423 080   349 340   670 696   570 481
Região Autónoma dos Açores  2 806 140  1 431 747   104 675  1 327 072  1 371 775   886 908   447 959    220 -

Fonte: INE, Estatísticas do Ambiente, 1998, informação publicada e disponível não publicada.

Despesas dos Municípios segundo os Domínios de Gestão e Protecção do Ambiente em 1998

1

Protecção da Biodiver-
sidade e da Paisagem

Gestão dos Resíduos

Total

Protecção do Recurso Água

103 Escudos

QUADRO VI
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Países
Recursos hídricos 

internos renováveis per 
capita

Extracção anual de água doce Taxa anual de 
desflorestação

Emissões de CO2

Em % dos recursos 
hídricos per capita Total Parcela do total 

mundial per capita

(metros cúbicos por ano) % (metros cúbicos) % (milhões de 
ton métricas) % (ton métricas)

1998 1987-95 1987-95 1990-95 1996 1996 1996
Desenv. humano elevado 9714 9.6 997 - 11878.7 49.7 11.7

1 Canadá 94373 1.6 1602 -0.1 410.0 1.7 13.8
2 Noruega 87691 0.5 488 -0.3 67.1 0.3 15.4
3 Estados Unidos 8983 19 1839 0.3 5309.7 22.2 19.7
4 Japão 4344 16.6 735 0.1 1169.6 4.9 9.3
5 Bélgica 822 107.5 917 - 106.2 0.4 10.5
6 Suécia 19858 1.7 341 - 54.2 0.2 6.2
7 Austrália 18596 4.3 933 0.0 307.1 1.3 17.0
8 Holanda 635 78.1 518 0.0 15.4 0.6 10.0
9 Islândia 606498 0.1 636 0.0 2.2 (,) 8.1

10 Reino Unido 1219 16.6 204 -0.5 557.9 2.3 9.5
11 França 3065 21 665 -1.1 362.4 1.5 6.2
12 Suíça 5802 2.8 173 0.0 44.3 0.2 6.1
13 Filândia 21334 2 440 0.1 59.3 0.2 11.6
14 Alemanha 1165 48.2 15.8 0.0 862.6 3.6 10.5
15 Dinamarca 2092 10.9 233 0.0 56.7 0.2 10.8
16 Áustria 6857 4.2 304 0.0 59.4 0.2 7.3
17 Luxemburgo - - - - 8.3 (,) 20.2
18 Nova Zelândia 88859 0.6 589 -0.6 29.8 0.1 8.3
19 Itália 2785 35.3 986 -0.1 403.9 1.7 7.1
20 Irlanda 13187 1.7 233 -2.6 35.0 0.1 9.8
21 Espanha 2775 27.9 781 0.0 232.9 1.0 5.9
22 Singapura 172 31.7 84 0.0 65.9 0.3 19.5
23 Israel 289 108.8 407 0.0 52.4 0.2 9.3
24 Hong Kong - - - - 3.1 0.1 3.7
25 Brunei - - - - 5.1 (,) 16.9
26 Chipre - - - - 5.4 (,) 7.1
27 Grécia 4279 11.2 523 -2.3 80.7 0.3 7.7
28 Portugal 3878 19.2 738 -0.9 48.0 0.2 4.9
29 Barbados - - - - 0.8 (,) 3.2
30 Coreia do Sul 1434 41.7 632 0.2 408.7 1.7 9.0
31 Bahamas - - - - 1.7 (,) 6.0
32 Malta - - - - 1.8 (,) 4.8
33 Eslovénia - - - - 13.1 0.1 6.8
34 Chile 31570 3.6 1625 0.4 48.9 0.2 3.4
35 Kuwait 11 2690 307 0.0 42.7 0.2 25.3
36 República Checa 5694 4.7 266 0.0 126.9 0.5 12.4
37 Bahrein - - - - 10.6 (,) 18.6
38 Antígua e Barbuda - - - - 0.3 (,) 4.9
39 Argentina 19212 4 1043 0.6 0.3 130.1 0.5
40 Uruguai 18215 1.1 241 0.0 5.7 (,) 1.8
41 Qatar - - - - 29.2 0.1 52.3
42 Eslováquia 5745 5.8 337 -0.1 39.7 0.2 7.4
43 Emiratos Árabes Unidos 64 1405.3 954 0.0 82.0 0.3 36.3
44 Polónia 1278 24.9 321 -0.1 357.4 1.5 9.3
45 Costa Rica 26027 1.4 780 3.1 4.7 (,) 1.4

Desenv. humano médio 6410 7.5 596 - 10387.4 43.4 2.8

Desenv. humano baixo 7302 1.7 158 - 176.5 0.7 0.3

QUADRO VII
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UNEP's Global Environment Outlook report, GEO 2000
Relatório do “ aspecto”  Global do Ambiente, GEO 2000

OECD Environmental Data Compendium, 1999.
Compendium de informação ambiental

Links
http://www.un.org/

http://www.oecd.org/

http://www.unece.org/env/welcome.html
United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)
Environment and Human Settlements Division
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http://www.earthprint.com/
Neste site encontras as publicações sobre ambiente editadas pela mais
prestigiada organização mundial

Para estares actualizado acerca dos eventos internacionais a realizar
sobre o ambiente, consulta o link:
http://www.environmental-expert.com/conferences.htm

http://www.akkc.dk/uk/euro/envire/
Conferência sobre a Indústria e o Ambiente, ou se quiseres,
industriais se encontraram com governantes e especialistas em
ambiente

http://www.eea.eu.int/
Agência Europeia do Ambiente – A porta para a informação ambiental
Europeia

http://www.globe-eu.mailme.org/
Esta é a página dos parlamentares ambientalistas Europeus que promovem a
protecção ambiental e o desenvolvimento sustentado

http://www.virtualhouse.org/
Nesta casa virtual encontras todo o tipo de coisas do nosso dia a dia.
Entra e aprende como o nosso modo de vida pode afectar a biodiversidade
do planeta.

http://www.dga.min-amb.pt
A Direcção Geral do Ambiente é o serviço central do Ministério do
Ambiente que tem como principal atribuição o apoio e coordenação na
definição, execução e avaliação técnica da política ambiental

http://www.diramb.gov.pt/
Sistema de Informação Documental sobre Direito do Ambiente - SIDDAMB

http://inag.pt/
Organismo que propõe os grandes objectivos da política dos recursos
hídricos nacionais

http://www.icn.pt/
Instituto da Conversação da Natureza

http://www.dgf.min-agricultura.pt/
Direcção Geral das Florestas

CD ROM
Human Development Report CD-ROM: Ten Years of People –Centred
Development, 1990-1999
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Tema Editora
A água, O ar

A água como Solvente
Depart. de Educ. Básica
Ministério da Educação

Localização e Ambiente
Natural

Depart. de Educ. Básica
Ministério da Educação

Águas e Ar
Suportes da vida

Depart. de Educ. Básica
Ministério da Educação

O Homem na Terra Ecofilmes-Importação e
Distribuição de Filmes Lda.

Natureza uma Necessidade Ecofilmes-Importação e
Distribuição de Filmes Lda.


