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Resumo 
 

O mercado do turismo tem crescido de forma acentuada a nível mundial. Portugal, e mais 

especificamente Lisboa e a Área Metropolitana, têm-se tornado destinos cada vez mais apreciados, 

publicitados e visitados, o que traz benefícios, maioritariamente económicos, mas também alguns 

problemas, como a sobrecarga das infraestruturas, a pressão exercida sobre o mercado imobiliário, 

com o aumento das rendas em locais cuja procura aumenta exponencialmente, o risco de perda ou 

sobre-exploração dos recurso existentes, as alterações irreversíveis provocadas nas culturas recetoras, 

entre outros. No caso da Área Metropolitana de Lisboa, verificam-se estes problemas, mas, acima de 

tudo, verifica-se uma sobre-exploração da cidade de Lisboa e uma má distribuição do mercado turístico 

pela restante região, que também dele deve e pode beneficiar. 

Tornam-se então evidente duas atitudes a tomar: encontrar formas de tornar o mercado 

turístico mais sustentável e expandir o atrativo de Lisboa à restante região. 

Procurou então perceber-se de que forma a Rede Ecológica Metropolitana definida à escala 

regional e local na área metropolitana poderia ser resposta à problemática identificada, constituindo 

uma infraestrutura de Turismo de Natureza, através da sua operacionalização. 

A pesquisa da informação teórica necessária relacionou-se com o conceito das Infraestruturas 

Verdes e do Turismo e, com vista a encontrar uma proposta de operacionalização da referida rede, 

adotou-se uma metodologia que demonstrasse como a tornar mais atrativa e, consequentemente, levar 

os visitantes de Lisboa à restante região. 

Pode dizer-se que os objetivos propostos foram cumpridos, considerando-se que o método 

encontrado seria possível de replicar em situações semelhantes. 

 

Palavras-chave: rede ecológica metropolitana, infraestruturas verdes, turismo de natureza, 

atratividade 
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Abstract 
 

The tourism market has grown exponentially worldwide. Portugal, and more specifically Lisbon 

and the Metropolitan Area, have become increasingly popular, publicized and visited destinations, which 

brings benefits, mostly economic, but also some problems, such as the overload of infrastructures, 

pressure on the real estate market, with the increasing rents in places where demand is increasing 

exponentially, the risk of loss or overexploitation of existing resources, irreversible changes in the 

indigenous cultures, among others. In the case of the Lisbon Metropolitan Area, these problems also 

exist but, above all, there is an overexploitation of the city of Lisbon and a poor distribution of the tourist 

market by the rest of the region, which also should and can benefit from it. 

Two steps are now evident: to find ways to make the tourism market more sustainable and to 

expand the attractiveness of Lisbon to the rest of the region. 

It sought to understand how the Metropolitan Ecological Network defined at the regional and 

local level in the metropolitan area could be a response to the identified problem, constituting a Nature 

Tourism Infrastructure, through its operationalization. 

The research on the necessary theoretical information was related to the concept of Green 

Infrastructures and Tourism and, to find a proposal for the operationalization of the said network, a 

methodology was adopted that showed how to make it more attractive and, consequently, bring visitors 

to the rest of the region. 

It can be said that the proposed objectives were fulfilled, considering that the method found 

would be possible to replicate in similar situations. 

 

Key-words: metropolitan ecological network, green infrastructures, nature tourism, 

attractiveness 
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1. Introdução 
 

“Since its inception, tourism has polarized: it reveals numerous views ranging from the total 

approval of its potential for enriching self-realization combined with recreation to critical rejection 

due to the belief that it causes harm (…)” 

Gyr, 2010 

 

As notícias apresentadas na figura 1 retratam a problemática que tem sido trazida a 

debate em vários destinos turísticos e que passa pelo reconhecimento de alguns dos efeitos 

nocivos do crescimento desenfreado e não planeado do turismo massificado. Como diz Gyr 

(2010), se nos primeiros passos do crescimento do mercado turístico se falava apenas dos seus 

benefícios, atualmente isso já não se verifica. 

 

Figura 1: Efeitos nocivos do crescimento do turismo 
Fontes: Sapo Viagens, Ago.2018 (https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-mundo/artigos/20-locais-famosos-arruinados-

pelo-turismo); Expresso, Ago.2018 (https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-08-23-O-sucesso-mata--Restaurante-
nos-Alpes-suicos-com-170-anos-vai-fechar); The Guardian, Ago.2018 

(https://www.theguardian.com/travel/2018/aug/30/why-tourism-is-killing-barcelona-overtourism-photo-essay); NiT, 
Ago.2018 (https://nit.pt/out-of-town/der-spiegel-diz-que-os-turistas-estao-a-destruir-o-que-amam-no-porto); Sábado, 
Ago.2017 (https://www.sabado.pt/fotografias/detalhe/destinos-de-sonho-transformados-em-pesadelo-pelo-turismo-

desenfreado) 
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Lisboa não é exceção e têm sido várias as situações debatidas em torno deste tema, 

como se pode verificar por alguns dos excertos de notícias ou fotografias abaixo (figura 2). 

 

Embora na cidade se possa verificar a sobre-exploração por parte deste mercado, este 

facto não se estende à restante região da área metropolitana, onde Lisboa se insere. Observa-

se então a seguinte problemática: existe esta sobre-exploração da cidade e uma má distribuição 

do mercado turístico para a restante região, 

que também dele pode e deve beneficiar. Esta 

problemática, como se depreende do acima 

exposto, é global, sendo Lisboa e a AML1 um 

bom exemplo do paradigma. 

Tendo sido observada a referida 

problemática, tentou então compreender-se 

as razões da sua existência e quais as 

soluções que se podem propor, bem como de 

que forma se poderia intervir (figura 3), sendo 

que cada um destes pontos será desenvolvido 

ao longo do presente estudo. 

                                                           
1 AML: Área Metropolitana de Lisboa 

Figura 2: Efeitos nocivos do crescimento do turismo em Lisboa 
Fontes: Economia Online, Dez.2017 (https://eco.pt/2017/12/15/lisboa-e-das-cidades-do-mundo-mais-pressionadas-

pelo-turismo-habitacao-a-salvo-para-ja/); Fotografia tirada no Chiado, Lisboa, Mai.2018; Jornal de Negócios, Set.2018 
(http://www.jornaldenegocios.pt/economia/rendas/detalhe/mapa-as-freguesias-de-lisboa-onde-ja-dormem-mais-

turistas-do-que-moradores?ref=HP_maislidas); Observador, Set.2018 (https://observador.pt/2018/09/17/mais-de-1-3-
das-casas-no-centro-historico-de-lisboa-alojam-turistas/) 

•Problemática existente
•Sobre-exploração de Lisboa
•Má distribuição do turismo
na AML

Observar

•Razões do problema
•Soluções possíveis

Compreender

•De acordo com as soluções
encontradas

Intervir

Figura 3: Estratégia seguida no estudo - observar, 
compreender, intervir 
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É importante realçar que, apesar das notícias acima referidas, não se pretende apontar 

apenas os efeitos menos positivos do mercado turístico, mas sim encontrar caminhos que 

possam levar a um maior equilíbrio: uma vez que existe este potencial turístico em Lisboa e na 

AML, deve ser aproveitado de forma sustentada e sustentável, mitigando os efeitos negativos e 

potenciando os positivos. 

 

“(…) tourism can raise awareness of the value of natural resources. Visitation and appreciation 

of natural areas will increase the willingness of local and national governments to invest in 

nature preservation.” 

Hazendonk et al., 2017 

 

1.1. Enquadramento 
“Lisboa está na moda” tornou-se um lema do mercado turístico 

nacional, entre os meios de comunicação social, mas principalmente entre 

operadores turísticos, entidades reguladoras, governantes, visitantes e 

população local. Este processo pode ser exemplificado com o aumento no 

total de dormidas e proveitos económicos totais dos estabelecimentos hoteleiros em Lisboa, para 

o intervalo entre 2009 e 2016 (quadro 1), ou com os prémios ganhos pela cidade a partir de 2009 

(quadro 2). 

 
Quadro 1: Dados do turismo em Lisboa 

Fonte: PORDATA, 2018 

 2009 2016 

Dormidas 5.715.176 11.066.130 

Proveitos totais - € 347.486 692.260 

 
Quadro 2: Prémios da cidade de Lisboa 

Fonte: World Travel Awards, 2018 

Prémio Ano 

Principal destino europeu para city-break 2009, 2010, 2013 

Principal destino europeu de cruzeiro 2009, 2014, 2016 

Principal destino europeu 2009, 2018 

Principal porto europeu de cruzeiro 2014, 2016, 2017, 2018 

 

O aumento na popularidade da capital portuguesa terá várias razões, dependendo 

também das motivações dos turistas. Moser (2015) apresenta algumas, de acordo com inquéritos 

que realizou para perceber “a perceção que os profissionais ligados à atividade turística nacional 

têm sobre o perfil do atual turista que visita a cidade de Lisboa, bem como as suas motivações 

e preferências” (quadro 3). 

 
 
 
 
 
 

Compreender 
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Quadro 3: Razões e motivações do aumento da popularidade de Lisboa 

Fonte: Moser, 2015 (adaptado) 

Razões para o crescimento da procura Motivações para visitar Lisboa 

Voos low cost Custo global baixo 

Boa imagem internacional e prémios Bom clima 

Boa relação qualidade/preço História e património 

Mediatização da cidade (destino trendy) Destino seguro 

Retoma das economias europeias Proximidade costeira (mar, rio e praias) 

Primavera árabe Simpatia e acolhimento 

Aeroporto no centro da cidade Eventos 

Crescimento do turismo mundialmente Comércio de luxo 

 

Contudo, este aumento da popularidade de Lisboa não se reflete de forma transversal a 

toda a área metropolitana. 

Neste contexto sugere-se como 

pertinente encontrar formas de 

“redistribuir os visitantes da capital por 

toda a AML”, encontrando atrativos que 

os façam optar por outros locais de 

interesse, havendo assim um alívio nos 

sistemas já sobrecarregados da cidade 

(figura 4), mas também um aumento nas 

possibilidades de crescimento e 

desenvolvimento da restante região na sua totalidade. Lisboa funcionaria assim como a “porta 

de entrada” a uma região mais vasta e diversa, cujas características podem satisfazer várias 

motivações e mercados. 

 

“Leisure and tourism can also create new landscape qualities and contribute to sustainable 

landscape development, settling a symbiotic relation with mutual profits. Positive and negative 

impacts often turn out to be two sides of the same coin (…) The development of leisure and 

tourism needs to be subjected to careful planning in order to become and remain a valuable 

contributor to people and landscape. “Sustainable development” strategies attempt to find more 

well-balanced approaches.” 

Hazendonk et al., 2017 

 

Tendo em conta a diversidade da AML, também em termos sociais e económicos, e no 

sentido de contribuir para uma maior coesão territorial dentro da região, considerou-se na fase 

inicial útil explorar o tema do Turismo na Área Metropolitana de Lisboa – numa abordagem 

associada ao conceito de Geoparque. Pretendia-se, assim, explorar a possibilidade de aplicação 

do conceito de Geoparque numa área metropolitana como a AML, como forma de gestão 

sustentável dos recursos e promoção de um desenvolvimento local sustentável. 

Figura 4: Risco de sobrecarga das infraestruturas de Lisboa 
Fonte: Economia Online, Dez.2017 

(https://eco.pt/2017/12/15/lisboa-e-das-cidades-do-mundo-
mais-pressionadas-pelo-turismo-habitacao-a-salvo-para-ja/) 
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Tendo em conta também que geralmente o conceito de Geoparque não tem tido 

aplicação em contextos semelhantes ao da AML, considerou-se oportuno realizar um conjunto 

de entrevistas exploratórias, nomeadamente sobre o seu potencial enquanto promotor do 

desenvolvimento local, capacidade de crescimento do mercado na região e a possibilidade de 

aplicação do conceito de Geoparque,  associada à de exploração do nicho “turismo de natureza” 

enquanto potenciador de um futuro socioeconómico sustentável na AML. Pretendia-se, deste 

modo, compreender como colocar em articulação, no território, o ordenamento, o turismo e as 

populações locais, sabendo que este processo não ocorre de forma linear, havendo em 

simultâneo várias oportunidades e ameaças, em termos de qualidade de vida para as populações 

locais. 

No âmbito desse estudo foram realizadas algumas entrevistas com stakeholders 

relevantes para o tema, tais como, a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), 

o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Setúbal 

– Pelouro do Ambiente. Destas entrevistas, estritamente exploratórias, concluiu-se que, mesmo 

sendo uma região caracterizada por grandes disparidades, o forte carácter urbano da AML seria 

um fator de difícil conjugação com a aplicação do conceito de Geoparque tal como enquadrado 

e preconizado pela UNESCO. Foi ainda referido que existem na região áreas classificadas de 

relevância internacional, como os Estuários do Tejo e Sado, o Parques Natural da Arrábida e a 

Paisagem Cultural de Sintra (UNESCO), às quais se iria sobrepor a classificação de Geoparque, 

o que poderia ser de gestão delicada não só ao nível político, mas também das populações, 

porque ser-lhes-iam impostas mais restrições ou outras medidas relacionadas com a nova 

classificação, além daquelas com que já lidam a propósito das classificações já existentes. 

Face a estes resultados considerou-se orientar o presente estudo 

para a forma como as estruturas ecológicas definidas à escala regional e 

local na AML (ao abrigo do RJIGT) podem constituir uma infraestrutura de 

Turismo de Natureza. 

Marcel Proust dizia que “a verdadeira viagem de descoberta consiste não em buscar 

novas paisagens, mas em ter olhos novos” (adaptado de “A Prisioneira”, 1923). Foi nessa 

perspetiva que se procurou olhar e revisitar a AML. Para a mesma paisagem tentou equacionar-

se uma nova forma de aproveitamento dos seus recursos, procurando descobrir partes da região 

ainda por explorar em termos de turismo de natureza – assente numa estratégia de 

operacionalização da Rede Ecológica Metropolitana, em articulação com o património local. 

1.2. Metodologia Geral 
Uma vez que este estudo tem um carácter exploratório, a abordagem metodológica não 

é linear, ou seja, houve necessidade de uma evolução iterativa ao longo do processo, adaptando 

a metodologia aos novos conhecimentos que se iam obtendo. 

De uma forma geral articularam-se trabalho de gabinete e trabalho de campo. 

O trabalho de gabinete constituiu-se de pesquisa bibliográfica e recolha de dados e sua 

análise (quantitativa e qualitativa) recorrendo a softwares como o Google Earth e ArcGIS. 

Intervir 
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A pesquisa bibliográfica visava dar o suporte teórico ao estudo, centrando-se em temas 

como o turismo, as infraestruturas verdes e os instrumentos legais necessários ou pertinentes 

ao estudo (planos e programas estratégicos e legislação nacional e europeia). 

Na recolha de dados e sua análise pretendeu-se fazer uma identificação abrangente do 

património existente na Área Metropolitana de Lisboa, identificando o património natural, em 

específico o geológico (geossítios), o património tangível e o intangível. 

No que diz respeito aos principais instrumentos de estruturação e análise dos dados, o 

software Google Earth foi utilizado para o mapeamento do património identificado e obtenção 

das suas coordenadas, e para marcação dos locais a visitar aquando do trabalho de campo, 

sendo que o software ArcGIS foi utilizado no mapeamento que foi necessário realizar e 

interpretação dos mapas obtidos. 

Durante o trabalho de campo realizaram-se inquéritos à população sobre os locais de 

interesse à visita por parte dos turistas. 

É importante referir que para o município de Lisboa em específico, a informação 

recolhida foi somente bibliográfica, tendo-se excluído o mesmo do mapeamento realizado. 

Achou-se assim pertinente uma vez que de Lisboa se pretendia apenas caracterizar de forma 

geral o mercado turístico e compreender como o redistribuir para a restante região. O 

mapeamento era somente relevante para os outros municípios por se querer compreender como 

o património aí localizado os podia tornar mais atrativos, possibilitando a redistribuição 

mencionada. 

 

1.3. Objetivos 
Perante o exposto, o objetivo geral do presente estudo é explorar o desenvolvimento de 

uma abordagem metodológica para a construção de rotas de turismo de natureza, de forma 

integrada, assentes nas Redes Ecológicas e nos recursos endógenos (as populações e as 

atividades já existentes), aplicado à AML. 

Mais especificamente, apresentam-se os seguintes objetivos (quadro 4): 

 

Quadro 4: Objetivos específicos e capítulos correspondentes 

                                                           
2 REM: Rede Ecológica Metropolitana 

Objetivo I Analisar o impacto socioeconómico do turismo na região da AML Capítulo 3 

Objetivo II 
Perceber como expandir o atrativo “cidade de Lisboa” à restante 

AML 
Capítulo 3 

Objetivo III Estudar o conceito “infraestrutura verde” como possível solução Capítulo 2 

Objetivo IV Mapear o património existente (tangível, intangível e natural) Capítulo 3 

Objetivo V 
Proposta de intervenção no território, como um possível ponto de 

atração e operacionalização da REM2 
Capítulo 4 
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1.4. Estrutura da Dissertação 
Esta dissertação está dividida em cinco capítulos principais, sendo o presente capítulo o 

primeiro, onde se faz uma introdução ao estudo realizado, com um enquadramento da 

problemática encontrada e suas possíveis razões, bem como da estratégia adotada para obter 

uma proposta de solução. Apresentam-se também um resumo da metodologia utilizada e dos 

objetivos definidos. 

O capítulo 2 é a base teórica do estudo, isto é, apresentam-se os dados obtidos na 

pesquisa bibliográfica efetuada sobre o tema das Infraestruturas Verdes, com uma explicação 

sobre o conceito, enquadramento histórico e exemplos de operacionalização já existentes, que 

são depois postos em comparação, no sentido de se perceber o que se pode retirar enquanto 

boas práticas; e o tema do Turismo, para o qual também é apresentado um enquadramento 

histórico, discutindo-se depois a dimensão da atratividade, ou seja, o que torna ou não um local 

atrativo como destino, terminando com a apresentação e definição de diferentes tipos de turismo, 

com especial enfoque no turismo de natureza. 

O capítulo 3 relaciona-se com a aplicação prática da metodologia adotada, 

desenvolvendo-se aqui a abordagem metodológica que se pretende encontrar como explicitado 

no objetivo geral acima indicado. Inicia-se com a explicação mais detalhada da metodologia 

escolhida para esta parte específica e depois divide-se em duas fases, A e B. Na fase A é feita 

a caracterização da problemática anteriormente identificada, pela apresentação do mercado do 

turismo em específico na AML, bem como dos instrumentos de gestão territorial com incidência 

sobre a região; na fase B tenta perceber-se a validade ou não do método encontrado, através da 

formulação e teste de quatro hipóteses; terminando-se com a discussão sobre a metodologia 

aplicada a todo o processo. 

No capítulo 4 é apresentada uma proposta de intervenção sobre o território, 

aproveitando-se o que existia já definido no PROT-AML e discutindo-se a sua pertinência como 

resposta obtida a partir do percurso definido ao longo do estudo, através da realização de uma 

análise SWOT sobre a mesma. 

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões do estudo, avaliando-se se os 

objetivos definidos no capítulo 1 foram concretizados, discutindo-se a implicação de alguns 

aspetos encontrados ao longo do trabalho, bem como a possibilidade de desenvolvimento futuro 

de propostas que tinham sido inicialmente pensadas, mas não foram concretizadas no espaço 

temporal desta dissertação. 

A figura 5 pretende também transmitir as relações existentes entre os diferentes 

capítulos, de acordo com a tríade observar-compreender-intervir, que serviu de base de ação à 

dissertação. Como se pode verificar o capítulo 2, serviu de base teórica ao 3 e, os dois 

conjuntamente, deram origem à proposta de intervenção do capítulo 4. 
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2. Conceitos 
 

2.1. Infraestruturas Verdes 
O termo “infraestruturas verdes” tem significados diferentes conforme o contexto e os 

utilizadores (Benedict e McMahon, 2002) e são várias as definições encontradas em bibliografia 

dedicada a este assunto. Para a Comissão Europeia as infraestruturas verdes são uma rede 

estrategicamente planeada de áreas naturais ou semi-naturais, desenhadas e geridas com o 

objetivo de fornecer um largo espectro de serviços de ecossistemas, incorporando áreas verdes 

ou azuis (ecossistemas aquáticos) e outros componentes do território, incluindo áreas costeiras 

e marinhas, sendo uma rede que abrange aglomerados urbanos e rurais (Comissão Europeia, 

2013).  

O Projeto Green Surge (figura 6), 

financiado pela referida Comissão, por ser o 

mais recente a debruçar-se sobre este tema, 

serviu de base a alguma da informação 

utilizada no presente estudo. Neste projeto as 

infraestruturas verdes são compreendidas 

como uma rede de espaços verdes 

interligados, que providencia benefícios às 

populações e abrange os princípios da 

multifuncionalidade e conetividade (Davies et 

al., 2015). 

 

 

 

São os alicerces ecológicos 
necessários à sustentabilidade 
ambiental e socioeconómica; o 

sistema de suporte de vida de uma 
nação (Benedict e McMahon, 

2002). 

– Base fundamental do conceito – 
Existência em rede, particularmente de espaços verdes, visando principalmente 

fornecer variados benefícios à sociedade em que se integra. 

Ambicionam planear para o 
crescimento ou desenvolvimento 

do território e para a conservação, 
promovem o crescimento e a 

conservação inteligentes (smart 
growth e smart conservation) 
(Benedict e McMahon, 2002). 

Possível ferramenta na resolução dos desafios urbanos mais prementes - 
adaptações às alterações climáticas, perda de biodiversidade, melhoria da 
saúde das populações e seu bem-estar, coesão social e sustentabilidade 

económica. 
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Figura 7: Ideias-base das Infraestruturas Verdes 

“trans-national research project (…) 
acronym for “Green Infrastructure and 

Urban Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green Economy” 

(…) is identifying, developing and testing 
ways of connecting green spaces, 
biodiversity, people and the green 

economy”  

Figura 6: O projeto Green Surge 
Fonte: Projeto Green Surge (Santos et al., 2015) 
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2.1.1. Enquadramento histórico 
Os já mencionados autores Benedict e McMahon, na sua monografia “Green 

Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century” de 2002, identificam a primeira aparição 

do termo em agosto de 1999, nos Estados Unidos da América, quando um grupo de trabalho de 

várias entidades locais, estaduais, federais e não-governamentais, foi formado com o propósito 

de criar um programa de apoio à inclusão das infraestruturas verdes nos planos e políticas das 

diferentes escalas de governação. No entanto, estes mesmos autores afirmam que, embora 

sendo um termo novo, tem as suas raízes em épocas mais anteriores, nomeadamente no século 

XVIII e início do XIX, no arquiteto Frederick Law Olmsted, com a sua proposta de desenho para 

um novo sistema de parques de Boston – Boston’s Emerald Necklace3 (figura 8). 

 

 

Na Europa pode dizer-se que os primórdios do conceito se encontram na  

Cidade-Jardim, apresentada por Ebenezer Howard no final do século XIX, que seria um  

meio-termo entre as vidas urbana e rural. Howard pretendia aproveitar as melhores 

características de cada um destes tipos de vida e juntá-las a todas naquilo que ele designou 

como “Cidade-Campo” ou “Town-City” (Figura 9a), com o objetivo de encontrar um equilíbrio 

entre o natural e o construído, dando resposta aos problemas que, já naquela época, as cidades 

apresentavam. 

                                                           
3 http://www.fredericklawolmsted.com/boston.html 

Os parques necessitam antes de estar 
ligados entre si e com a vizinhança. 
A melhor forma de preservar plantas 

nativas, animais e processos 
ecológicos é criar uma rede de 
conservação que contrarie a 
fragmentação de habitats. 

(Benedict e McMahon, 2002) 

Dois conceitos 
originais por 
detrás das 

infraestruturas 
verdes: 

conectividade e 
preservação. 

Figura 8: Boston’s Emerald 
Necklace 

Fonte: 
https://bostonurbanplanning.

weebly.com/emerald-
necklace.html 

 
As raízes das Infrestruturas 
Verdes, por F. L. Olmsted, 

segundo Benedict e 
McMahon, 2002 
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Outros exemplos de antecessores às infraestruturas verdes podem ver-se nos sistemas 

verdes desenvolvidos na maioria das grandes metrópoles europeias, tais como o “Finger Plan” 

de Copenhaga (Figura 9b), o “Green Heart” na Holanda ou a cintura verde de Londres (Figura 

9c) (Hazendonk et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível da política europeia o termo tomou lugar apenas em 2013, com a comunicação 

“Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital”. Desde então tem sido um 

tema cada vez mais recorrente no planeamento dos espaços verdes. 

 

2.1.2. Componentes das Infraestruturas Verdes 
A nível conceptual, os componentes de uma infraestrutura verde podem ser vistos à luz 

do “mosaic model” (modelo de mosaico) proposto por Forman em 1995, no qual uma paisagem 

é composta por parcelas, corredores e matriz, relacionados entre si (Figuras 10 e 11). 

As parcelas serão áreas homogéneas, que se diferenciam bastante bem do que as 

rodeia; os corredores serão áreas lineares constituídas por um tipo de ocupação de solo 

específico, diferente em conteúdo e estrutura física do seu contexto (Leitão et al., 2006); a matriz 

Figura 10: Exemplo de parcela (vila) e matriz (agricultura) 
Fonte: Measuring Landscapes, Leitão et al., 2006 

 

 

Figura 11: Exemplo de corredores 
construído (estrada) e natural (rio) 

Fonte: Measuring Landscapes, Leitão et al., 2006 
 

Figura 9: (a) Diagrama da cidade-jardim proposta do E. Howard; (b) Finger Plan de Copenhaga; (c) Green Belt de Londres 
Fontes: (a) http://vaneesterenmuseum.nl/nl/de-tuinsteden/concept_tuinstad/; (b) http://www.scandinaviastandard.com/a-

brief-look-at-urban-planning-in-copenhagen/; (c) https://andrewlainton.wordpress.com/2014/12/18/londons-green-belt-has-
never-had-a-proper-plan/ 

(a) (b) (c) 
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será o tipo de cobertura de solo dominante em termos de área, grau de conectividade e 

continuidade, e controlo exercido sobre as dinâmicas da paisagem (Leitão et al., 2006). 

Pelo que foi já dito, uma 

infraestrutura verde poderá ser 

entendida como uma rede 

estrategicamente planeada de 

áreas naturais e seminaturais, 

ligadas entre si. Aplicando aqui o 

modelo do mosaico de Forman, as 

áreas naturais ou seminaturais 

serão as parcelas e as ligações 

entre elas os corredores. Isto 

mesmo pode ser identificado na 

figura 12, onde se vêem os 

componentes básicos de um 

sistema de infraestrutura verde, 

sendo que as parcelas são os Hub 

e Core e os corredores os Link e 

Corridor. As parcelas são os nichos que servem de origem ou destino à fauna e processos 

ecológicos que se movimentam e ocorrem pela rede. Variam tanto em dimensão como em 

desenho, podendo ir desde parques ou áreas naturais urbanas mais pequenas, passando por 

áreas agrícolas, até reservas e grandes parques naturais (Benedict e McMahon, 2002). Os 

corredores são, como o próprio nome indica, as ligações entre os diferentes nichos, 

possibilitando a ligação e a conectividade de toda a rede. Podem ser cinturas verdes ou 

ecológicas, corredores de conservação ou paisagens protegidas cujo desenho e dimensão se 

possa assemelhar a um corredor (Benedict e McMahon, 2002). 

A nível prático, existem diferentes abordagens relativamente ao que poderá ser 

considerado como componente de uma infraestrutura verde. 

Tal como descrito anteriormente, a história do conceito difere dos dois lados do Atlântico 

e essa desigualdade verifica-se também naquilo que são atualmente considerados como 

componentes das infraestruturas e que são seguidamente apresentados nos quadros 5 e 6, nas 

páginas seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Componentes das Infraestruturas Verdes 
Fonte: https://www.slideshare.net/rijalsaffuan/the-evaluation-of-green-

infrastructure-elements-to-enhance-green-neighbourhood-park-in-shah-
alam-selangor 
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Quadro 5: Alguns dos possíveis componentes de uma IV nos Estados Unidos 
Fonte: https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure 

Estados Unidos da América 
A abordagem americana refere-se especialmente ao aproveitamento das águas pluviais para outros fins e à 

existência de flora integrada em elementos urbanos, como prédios, arruamentos e parques de estacionamento. 

Downspout Disconnection

 

Green Roofs 

 

Rainwater Harvesting

 
Permeable Pavements

 

Urban Tree Canopy

 

Land Conservation

 
 

Quadro 6: Possíveis componentes de uma IV na Europa 
Fonte: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pt.pdf 

Europa 
A abordagem europeia está mais relacionada com a biodiversidade e sua proteção, ao mesmo tempo que tenta 

colocar em relação elementos artificiais ou urbanos com naturais, numa abordagem mais abrangente e apostando 
na integração. 

Zonas 
protegidas 

(sítios Natura 
2000) e zonas 

de habitats 
recuperados 

Ecossistemas saudáveis e zonas de 
grande valor natural fora das zonas 
protegidas (planícies aluviais, zonas 

húmidas e costeiras, florestas 
naturais) 

Elementos paisagísticos 
naturais (cursos de água, 

zonas arborizadas, 
corredores ecológicos ou 

passagens naturais para a 
fauna selvagem) 

Zonas multifuncionais 
(utilizações que ajudem a 

manter ou a regenerar 
ecossistemas) 

Elementos 
artificiais 

(ecodutos ou 
ecopontes) 

Zonas com medidas para melhorar 
a qualidade ecológica geral e a 
permeabilidade da paisagem 

Elementos urbanos (parque 
verdes, muros verdes e 

telhados verdes) 

Elementos para a 
adaptação e a redução 

das alterações climáticas 
(pântanos, florestas 
aluviais e turfeiras) 

 

 

2.1.3. Operacionalização – princípios e exemplos 
Com o conceito de infraestruturas verdes surgiu uma nova abordagem no que toca ao 

planeamento, que difere das abordagens tradicionais pelo facto de considerar os valores e ações 

de conservação em harmonia com outras áreas relevantes, tais como o desenvolvimento 

territorial, gestão de crescimento e planeamento de infraestruturas (Benedict e McMahon, 2002). 

Para esta nova abordagem são fundamentais quatro princípios específicos: conectividade, 

multifuncionalidade, integração e multi-escala. No quadro 7 são apresentadas as definições 

destes diferentes princípios e qual a sua representatividade atual, ao nível europeu, no 
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planeamento dos espaços verdes; ambas de acordo com o projeto Green Surge (Davies et al., 

2015). Esta representatividade foi classificada de acordo com a sua presença ou omissão nos 

planos de ordenamento, num total de 13 analisados, ou nos planos referentes aos espaços 

verdes, num total de 19. Estes planos pertencem a 20 cidades escolhidas como caso-estudo, e 

cujos planos foram então analisados no âmbito deste projeto. 

 

 

Quadro 7: Princípios das Infraestruturas Verdes e sua representatividade 
Fonte: Projeto Green Surge (Davies et al., 2015) 

 

 

A representatividade destes princípios varia entre as diferentes famílias de planeamento 

(nórdica, britânica, novos estados-membro, central, mediterrânica), sendo que os princípios da 

multifuncionalidade e conectividade estão bem representados transversalmente em todas, 

MULTIFUNCIONALIDADE 

Pretende-se combinar diferentes funções 

para elevar a capacidade dos espaços 

verdes urbanos de fornecer bens e serviços, 

uma vez que as infraestruturas verdes têm a 

capacidade de fornecer simultaneamente 

serviços ecológicos, socioculturais e 

económicos. 

• Elevada representatividade 

• 12 em 13 planos de ordenamento 

• 18 em 19 planos de espaços verdes 

CONECTIVIDADE 

O planeamento de infraestruturas verdes 

pressupõe a ligação física e funcional entre 

diferentes espaços verdes. 

• Elevada representatividade 

• 12 em 13 planos de ordenamento 

• 17 em 19 planos de espaços verdes 

INTEGRAÇÃO 

Este tipo de planeamento considera os 

espaços verdes urbanos como sendo um 

tipo de infraestrutura e pretende combiná-los 

física e funcionalmente com outras 

infraestruturas urbanas. 

• Moderada representatividade 

• 9 em 13 planos de ordenamento 

• 11 em 19 planos de espaços verdes 

MULTI-ESCALA 

As infraestruturas verdes podem ser 

planeadas para diferentes tipos de escalas, 

desde regiões ou cidades, até projetos mais 

locais, pretendendo-se que seja possível a 

ligação entre todas elas. 

• Baixa representatividade 

• 6 em 13 planos de ordenamento 

• 9 em 19 planos de espaços verdes 
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havendo maior variação nos outros dois princípios, o que explica a sua representatividade mais 

baixa no geral. 

Pela adoção destes princípios as infraestruturas verdes urbanas podem contribuir para 

a manutenção e melhoria da qualidade de vida em cidades compactas e eficientes no que diz 

respeito à utilização dos recursos (Davies et al., 2015). 

Como já foi dito, este conceito tem vindo a desenvolver-se e é cada vez mais relevante 

na abordagem ao planeamento, principalmente ao nível urbano, onde pode ser resposta aos 

desafios que atualmente se reconhecem. Davies et al. (2015) reiteram que, em alguns países 

europeus, o conceito está já a ser adotado para o processo de planeamento a nível local e 

regional. No entanto, ainda muito há a desenvolver e a estudar sobre o assunto, pois o que existe 

é teórico, sendo ainda parca a apresentação de resultados concretos sobre o potencial e 

limitações das Infraestruturas Verdes já existentes. Planos de trabalho para estudos neste 

sentido têm poucos anos (2012 a 2014) e, por isso, permanece a questão sobre a disparidade 

entre o conceito enquanto nova abordagem teórica ao planeamento e a sua adoção prática 

(Davies et al., 2015). Apesar disso Benedict e McMahon (2002), apresentam alguns princípios 

orientadores que identificam como sendo críticos ao sucesso da implementação de 

infraestruturas verdes: 

• Devem ser a estrutura geral e base de conservação e desenvolvimento; 

• Devem ser desenhadas e pensadas antes do desenvolvimento territorial (a 

identificação e proteção das áreas mais vulneráveis deve ser anterior ao planeamento e 

construção de outras infraestruturas); 

• A conectividade é fundamental; 

• Devem ser pensadas e desenhadas numa escala abrangente, para que não 

existam discrepâncias entre localidades, regiões ou outros; 

• Devem fundamentar-se em princípios científicos e teorias e práticas do 

planeamento territorial; 

• São um investimento público crítico; 

• Devem envolver diferentes stakeholders. 

 

Como sugerido na figura 13, é possível inferir-se que a junção destes dois componentes, 

os princípios apresentados pelo Green Surge e os apresentados por Benedict e McMahon, 

Princípios das 
Infrestruturas 

Verdes 
(Green Surge)

Princípios 
orientadores 
sugeridos por 

Benedict e 
McMahon

"O que 
possibilita 
uma boa 

Infraestrutura 
Verde?"

Figura 13: "O que possibilita uma boa Infraestrutura Verde?" 
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podem responder à pergunta “O que possibilita uma boa Infraestrutura Verde?”, servindo de 

bitola à sua implementação. 

Seguidamente são apresentados alguns exemplos sobre infraestruturas verdes já 

implementadas e que podem servir como modelo de boas-práticas. Foram escolhidos os casos 

da Corona Verde em Piemonte (Itália), das Twin Cities Minnesota Metro Greenways (Estados 

Unidos da América), do Oregon Metro Greenspace Program em Oregon (Estados Unidos da 

América) e da Estrutura Ecológica Municipal de Monforte (Portugal). 

Estes casos destacam-se pelo modelo de governança e pela relação entre a 

infraestrutura verde, património histórico-cultural e agricultura periurbana (Corona Verde); pela 

definição da infraestrutura a partir das diferentes áreas classificadas já existentes, 

independentemente do tipo, e pelo desenvolvimento de um sistema de classificação de cobertura 

do solo (Twin Cities); por terem partido do trabalho conjunto de equipas multidisciplinares 

abrangentes, que incluíam inclusive as populações locais, pela importância dada à educação e 

comunicação ambiental e por colocarem em relação desenvolvimento urbano e preservação 

(Portland); por poderem servir de apoio à revisão do PDM4 e por serem considerados como 

componentes da infraestrutura não só os componente naturais mas também os culturais, cuja 

importância será adiante explicada (Monforte). 

 

 

2.1.3.1. Corona Verde – Região de Piemonte (Itália) 
 

A Corona Verde é um projeto 

estratégico a nível regional que pretende 

concretizar uma infraestrutura verde que 

integre a “Corona di Delizie”5 das 

residências reais com a cintura verde, 

representada pelo património natural dos 

parques metropolitanos, dos rios e da 

área rural até agora pouco alterada, para 

requalificar o território da área 

metropolitana de Turim e melhorar a 

qualidade de vida dos seus habitantes.6 

                                                           
4 PDM: Plano Diretor Municipal 
5 http://www.residenzereali.it/index.php/it/ 
6 Retirado da brochura informativa sobre o Projeto, descarregada de 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=1
25 a 1/8/2017 

Figura 14: Brochura informativa do projeto Corona Verde 
Fonte: 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=125 
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O seu desenho resultou de estudos e propostas desenvolvidos pela Região de Piemonte 

e pelo Politécnico de Turim em 2001 

e para que o projeto se pudesse 

desenvolver, optou-se pela criação 

de um sistema articulado de 

governança territorial, que 

favorecesse a colaboração entre 

entidades e comunidades locais e 

que integrasse as várias políticas e 

sinergias, a médio-longo prazo. Foi 

assim assinado um protocolo de 

intenções (“Protocollo d’Intensa”), 

por 81 comunidades e 18 entidades, 

públicas e privadas, divididas em 6 

áreas territoriais (identificadas na 

figura 16). A participação é 

garantida através de uma estrutura 

coordenada pela Região de 

Piemonte e formada por um gabinete de governação (“Cabina di Regia”) com ampla 

Figura 16: Áreas territoriais da Corona Verde 
Fonte: Brochura informativa do projeto 

Objetivos

Proteção e 
requalificação dos 
componentes de 

excelência

Função "corredor 
ecológico" 

reforçada para os 
cursos de água

Controlo ou 
redesenho dos 
limites urbanos

Maior importância 
à agricultura 
periurbana

Sistema integrado 
de recursos 
naturais e 
património

Menor impacto 
das obras de 

infraestruturas e 
de serviços

Figura 15: Objetivos da Corona Verde 
Fonte: Brochura informativa do projeto 
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representação territorial, cuja ação é suportada por uma secretaria técnica, ficando o suporte 

científico a cargo do Politécnico de Turim. 

Em fevereiro de 2011 cada uma destas áreas elaborou um Plano de Ordenamento, tendo 

esse sido o primeiro contributo para o Plano de Ordenamento da Corona Verde. Foram então 

selecionados pelo gabinete de governação (“Cabina di Regia”) 15 projetos que se destacaram 

dos outros porque estavam em maior consonância com o desenho estratégico da Corona Verde, 

conjugando objetivos diversos e/ou criando sinergias e complementando outros programas ou 

planos territoriais já existentes. 

O Plano de Ordenamento da Corona 

Verde estrutura-se com base em quatro 

estratégias (figura 17), que constituem as 

diretrizes principais da Corona Verde. 

Fundamentalmente pretendem pôr em diálogo 

realidades à partida antagónicas - urbano, rural 

e natural - através de uma estratégia de 

valorização, conectividade ou combate às 

descontinuidades, sustentabilidade e inovação. 

Para que todo o sistema ambiental seja 

promovido e protegido, principalmente em 

contexto metropolitano, dá-se especial ênfase 

às áreas de qualidade ambiental (já identificadas 

ou potenciais), aproveitando as possíveis redes de lazer, como as ecopistas, e tem-se também 

em conta a utilização do solo, componente base de todo o sistema, que tem de ser ajustada: 

limitou-se o seu consumo para a intervenção urbanística ou construção de infraestruturas, 

dando-se maior importância à agricultura periurbana, reconhecendo-lhe o papel chave que tem 

tanto pela produtividade agroalimentar como pelos serviços ambientais que pode fornecer. 

 

 

2.1.3.2. Twin Cities Minnesota Metro Greenways (Estados Unidos da 

América) 
 

Nos últimos 150 anos, 96% do território natural de habitats da região de Twin Cities foi 

consumido pelo desenvolvimento urbano (Benedict e McMahon, 2002). Com vista a planear, 

proteger, melhorar e religar as áreas naturais na região metropolitana, em 1998, os legisladores 

do estado do Minnesota, estabeleceram o Programa Metro Greenways, deixando-o sob a alçada 

do Departamento de Recursos Naturais do Minnesota, em conjunto com parceiros externos, 

formando um grupo técnico de trabalho e comité consultivo. 

Fortalecimento da 
rede ecológica

Execução e 
qualificação da 
rede de lazer

Qualificação da 
agricultura 
periurbana

Redesenho das 
entradas e limites 

urbanos

Figura 17: Estratégias do projeto Corona Verde 
Fonte: Brochura informativa do projeto 
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O propósito do 

programa era a criação de 

uma rede regional de áreas 

naturais e espaços abertos 

conectados por corredores 

verdes (figura 18), 

aproveitando a história de 

conservação da região, 

bem como a estrutura de 

parques, áreas de gestão 

de vida selvagem, áreas 

científicas e naturais, áreas 

de gestão aquática e outros 

tipos de espaços abertos já 

existentes, com o objetivo 

de providenciar variados 

benefícios às populações, 

tais como mais e melhores 

habitats para vida aquática 

e selvagem, diversidade 

biológica reforçada, melhor 

qualidade da água, resposta 

à procura cada vez maior de 

atividades de recreio e a base natural de suporte necessária à economia regional (Pfeifer et al., 

2005). 

 Um dos mais importantes resultados conseguidos pelo programa foi a compilação de 

dados sobre a cobertura do solo para a região metropolitana; em setembro de 2004, por exemplo, 

estava já mapeada 67% da região e trabalhos estavam a ser feitos em mais 9% e outros 

planeados para 2005, o que se deveu ao desenvolvimento e aplicação de um sistema de 

classificação da cobertura dos solos do Minnesota (Minnesota Land Cover Classification System 

ou MLCCS), contemporâneo ao desenvolvimento do Programa e cuja utilização se tornou 

obrigatória para quem quisesse ser financiado. 

Além disto, entre 1998 e 2004, o Programa foi responsável por proteger 

aproximadamente 423 hectares em projetos do Departamento de Recursos Naturais e existiam, 

na altura, mais cerca de 592 hectares a serem abrangidos por novos projetos. Em última análise, 

o Programa Metro Greenways levou a uma aproximação mais consertada e focada sobre a 

preservação da paisagem. 

Figura 18: Zonas identificadas 
como oportunidades de 
proteção e restauração 

Fonte: Pfeifer et al., 2005 
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2.1.3.3. Portland, Oregon Metro Greenspace Program (Estados Unidos da 

América) 
 

Este projeto teve início no final dos anos 80 quando representantes do governo regional 

metropolitano, organizações sem fins lucrativos, governos locais e cidadãos se juntaram para 

colaborar na proteção dos espaços verdes na região de Portland no estado do Oregon e 

Vancouver no estado de Washington, sendo então estabelecida uma parceria formal entre o 

Serviço Nacional de Vida Selvagem (U.S. Fish and Wildlife Service - USFWS) e o governo 

regional metropolitano (Metro). Estas duas instituições complementam-se na sua missão, o que 

possibilitou uma eficiente alocação de recursos e experiência e, consequentemente, a 

implementação de um programa multifacetado de conservação de espécies em risco ou mais 

suscetíveis, focado na educação ambiental, restauração de habitats, ações de divulgação junto 

das populações, planeamento regional ao longo dos dois estados e colaboração com diferentes 

stakeholders. 

Inicialmente eram suportados inventários das áreas naturais e mapeamento com vista 

ao desenvolvimento de uma estratégia geral de conservação. Em 1995 foi adquirida uma extensa 

rede de trilhos e espaços verdes e, entre 1991 e 2004, subsidiou mais de 300 projetos, permitindo 

ao USFWS a participação, junto do governo metropolitano, nas políticas de planeamento 

regional. 
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• Trabalho com parceiros locais, fornecendo-lhes assistência técnica 

e/ou financeira; 

• Informação sólida disponível, útil à decisão de proprietários e 

autoridades; 

• Manutenção de relações institucionais e criação de novas; 

• Aquisição estratégica de propriedades a integrar na estrutura 

conservação; 

• Desenvolver uma fonte fidedigna de financiamento contínuo; 

• Persistência e a paciência - o caminho entre aquisição e conservação 

pode ser moroso; 

• Colaboradores com competências técnicas necessárias, entusiasmo 

e boa capacidade de relação. 

Figura 19: Ensinamentos do projeto de Twin Cities 
Fonte: Pfeifer et al., 2005 
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A chave para a conservação em meio 

urbano é encontrar um equilíbrio entre os 

objetivos, aparentemente contrários, do 

desenvolvimento urbano e da proteção dos 

recursos naturais7. O desenvolvimento 

urbano, não é visto como um inimigo mas 

antes como um parceiro na preservação 

(figura 20), uma vez que também tem a ganhar 

com esta, ou seja, se não sobre explorar os 

recursos mas antes contribuir para a 

manutenção de linhas de água sadias, áreas 

naturais e corredores verdes dentro das suas 

fronteiras, ajuda à manutenção da elevada 

qualidade de vida experimentada na região, 

pelo ar puro, linhas de água de boa qualidade, 

presença de vida aquática e selvagem e fácil 

acesso a paisagens e arredores naturais8. 

Este modelo pode ser replicado em outras comunidades urbanas em contínua expansão, 

já que estas muitas vezes abarcam habitats de espécies em risco ou sensíveis e são áreas de 

predileção no que diz respeito à abordagem à opinião pública. 

Este programa permitiu à Metro e à USFWS trabalhar proactivamente com as 

comunidades locais e outros parceiros de variadas formas, no sentido de proteger e restaurar as 

áreas naturais e promover a educação ambiental. Estas atividades envolvem e comprometem o 

público, angariam suporte para a conservação dos recursos naturais e conduzem ao 

envolvimento dos cidadãos nas questões ambientais9. 

 

 

2.1.3.4. Monforte, Portalegre, Alentejo (Portugal) 
 

No PROT10 Alentejo são definidas quatro opções ou objetivos estratégicos, das quais se 

destaca a conservação e valorização do património natural ou, por outras palavras, conservação 

e valorização do ambiente e biodiversidade (LODO, 2015), em conformidade com a qual “foi 

elaborado o Plano Verde de Monforte tendo como objetivo avaliar as potencialidades ecológicas 

do território de modo a elaborar uma proposta de delimitação da Estrutura Ecológica Municipal” 

(LODO, 2015), pretendendo-se que sirva de apoio ao processo de revisão do PDM11, 

considerando as suas implicações nesse mesmo processo, tanto na definição das categorias de 

                                                           
7 https://www.fws.gov/oregonfwo/ToolsForLandowners/UrbanConservation/Greenspaces/default.asp 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 PROT: Plano Regional de Ordenamento do Território 
11 PDM: Plano Diretor Municipal - Revisão. Relatório - Fase 5: Formalização do Plano 

Figura 20: Conservação em meio urbano 
Fonte:  

https://www.fws.gov/oregonfwo/ToolsForLandowners/Urba
nConservation/Greenspaces/default.asp 
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espaço, como na consideração sobre as atividades humanas existentes e a possibilidade de 

compatibilização com elas, condicionando-as ou valorizando-as. 

O município de Monforte “está imediatamente envolvido por uma área classificada como 

Reserva Agrícola Nacional a norte, nascente e sul, e por áreas de Reserva Ecológica Nacional 

a poente e nascente” (LODO, 2015), apresentando um enquadramento privilegiado no que toca 

à preservação da natureza. No geral, pode dizer-se que todo o município apresenta 

características rurais e está rodeado “por áreas de valor ambiental e grande qualidade 

paisagística que marcam de forma determinante a sua natureza” (LODO, 2015), sendo de 

mencionar a vegetação ligada às ribeiras presentes, como a Ribeira Grande, as áreas cultivadas 

e os logradouros particulares e 

ainda algumas arborizações de 

recentes eixos de construção ou 

jardins públicos. 

A EEM12 de Monforte é 

apresentada como estando 

dividida entre componentes 

biofísicos – relevo e orografia, solo 

arável, água e vegetação – e 

culturais, dos quais derivam os 

componentes fundamentais e 

estruturais apresentados na figura 

21. A EEM deve servir de suporte 

ao ordenamento, sendo a base 

para a definição de um modelo de 

planeamento sustentável e, para 

tal, “o modelo conceptual de 

planeamento deve propor a 

localização das atividades em função da aptidão ecológica e histórico-cultural do território” 

(LODO, 2015), sendo isso que justifica a relevância do conhecimento dos componentes 

apresentados, não só os biofísicos que permitem o conhecimento empírico do território, mas 

também os culturais porque “a paisagem que conhecemos hoje é (…) fruto da intervenção do 

homem ao longo da história como consequência da adaptação às condições ecológicas” (LODO, 

2015), e este conhecimento e análise das opções que foram sendo tomadas pode ser diagnóstico 

dos usos que devem estar presentes, havendo a possibilidade de retificar os erros eventualmente 

existentes, corrigi-los e chegar a um planeamento mais sustentável. 

 

 

 

 

                                                           
12 EEM: Estrutura Ecológica Municipal 

Componentes 
Fundamentais e 
Estruturantes

Sistemas 
secos, 

cabeços e 
vertentes

Sitemas 
húmidos

Estrutura 
verde rural

Estrutura 
patrimonial 

rural

Estrutura 
verde urbana

Estrutura 
patrimonial 

urbana

Figura 21: Componentes fundamentais e estruturais 
da EEM de Monforte 

Fonte: Relatório de revisão do PDM 
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2.1.3.5. Análise comparativa dos exemplos de operacionalização 

apresentados 
Nos quatro exemplos de operacionalização apresentados, são vários os pontos comuns, 

podendo dizer-se que, em geral, todos são uma resposta positiva à pergunta “O que possibilita 

uma boa Infraestrutura Verde?”, anteriormente equacionada como a junção dos princípios 

propostos pelo projeto Green Surge e pelos autores Benedict e McMahon (figura 23). 

 

 

 

Como apresentado no quadro 8, pode considerar-se que todos os princípios referidos 

estão presentes em qualquer um dos exemplos utilizados, no entanto, existem alguns pontos a 

realçar, pelas opções tomadas, objetivos escolhidos ou outros, sendo que algumas situações 

são transversais aos quatro. É de referir que os princípios da Conectividade e Multi-Escala 

apresentados pelo Green Surge são semelhantes aos da Conectividade e Escala abrangente de 

Benedict e McMahon. 

 
 

 

 

 PROPOSTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA EEM 

Cartografia

"Inclusão na Carta de 
Condicionantes enquanto 

servidão e na Carta de 
Ordenamento enquanto 

base subjacente da 
qualificação das categorias 

de espaço”

“Transposição dos 
espaços cartografados na 
Planta de Caracterização 
do Território: EEM para a 
Planta de Ordenamento”

Percursos

“Criação de uma rede de 
percursos de paisagem, 
concelhia, (...) adaptada 

ao terreno e traçada sobre 
ou ao lado de caminhos ou 

estradas existentes 
integrando espaços da 

EEM"

Princípios das 
Infrestruturas 

Verdes 
(Green Surge)

Princípios 
orientadores 
sugeridos por 

Benedict e 
McMahon

"O que 
possibilita 
uma boa 

Infraestrutura 
Verde?"

Figura 22: Propostas de operacionalização da EEM de Monforte 
Fonte: Relatório de revisão do PDM 

Figura 23: "O que possibilita uma boa Infraestrutura Verde?" 
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Quadro 8: Análise comparativa dos exemplos apresentados 

Legenda:  conceito presente sem nada a realçar /  conceito presente com algo a realçar 
 

 

 

Acerca de propostas semelhantes transversais a vários dos exemplos, no que toca o 

princípio da multifuncionalidade, destacam-se a Corona Verde, Portland e Monforte e relaciona-

se com o diálogo que se pretende criar entre diferentes realidades, isto é, entre o natural e o 

construído, principalmente o património cultural, o urbano e o rural, o desenvolvimento e a 

proteção, entre outros. A Corona Verde e Monforte destacam-se também no princípio da 

conectividade por fazerem referência à rede de lazer, havendo a vontade de a pôr em prática e 

qualificar em ambas, aproveitando ecopistas ou criando percursos novos. 

Passará agora a explicar-se o que se pode destacar no particular de cada exemplo. Esse 

destaque é dado porque em todos os casos são opções, objetivos ou outros apenas 

mencionados na região em específico. 

No que toca à multifuncionalidade: na Corona Verde destaca-se a importância dada à 

função de “corredor ecológico” dos corredores de água e à agricultura periurbana; em Twin Cities, 

o mapeamento dos solos que foi realizado; em Portland, a parte educacional do programa, pelas 

ações de divulgação às populações; em Monforte, a divisão dos componentes da EEM entre 

biofísicos e culturais. 

No que toca o princípio “devem ser pensadas e desenhadas numa escala abrangente, 

para que não existam discrepâncias entre localidades, regiões ou outros”, designado como 

“anterior ao desenvolvimento” no quadro 8: na Corona Verde destaca-se a elaboração de um 

  Casos-Estudo 

  
Corona 
Verde 

Twin 
Cities 

Portland Monforte 

 

Multifuncionalidade 
    

Conectividade 
    

Integração     

Multi-Escala     

 

Estrutura base de 
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desenvolvimento     

Conectividade 
    

Escala abrangente     

Princípios 
científicos     

Investimento 
público     

Envolvimento dos 
stakeholders     
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plano de ordenamento por parte de cada região participativa, anteriores ao plano de 

ordenamento geral para toda a região, para o qual contribuíram; em Monforte, a elaboração do 

Plano Verde, onde se propões a delimitação da EEM, servindo de apoio ao processo de revisão 

do PDM. 

No que toca o princípio “devem fundamentar-se em princípios científicos e teorias e 

práticas do planeamento territorial”, designado como “princípios científicos” no quadro 8: na 

Corona Verde destaca-se “o suporte científico” dado pelo Politécnico de Turim; em Twin Cities, 

a referência feita às áreas classificadas como áreas científicas e parte integrante, juntamente 

com outras, da infraestrutura verde. 

 

 

2.2. Turismo 
A Organização Mundial do Turismo (WTO) define o turismo como sendo a atividade de 

visitantes ou, de forma mais ampliada, explica-o como o fenómeno social, cultural e económico 

relacionado com o movimento de pessoas para locais fora do seu local habitual de residência, 

tendo por motivo habitual o lazer/prazer (IRTS13, 2008). 

Embora seja na atualidade que o mercado turístico faz movimentar em grande escala a 

economia, a sociedade e a cultural globais, a sua existência é bastante anterior à atualidade. De 

acordo com vários autores (Gyr, 2010 ou Hazendonk et al., 2017) pode dizer-se que já no Egipto 

ou nos Impérios Grego e Romano existiam as viagens de recreio e educacionais, sendo que se 

deviam principalmente a um estilo de vida luxuoso e à busca por relaxamento e lazer – “romans 

travelled to Egypt and Greece to visit sanctuaries and termal baths and to enjoy new and exotic 

horizons” (Hazendonk et al., 2017). Nos tempos medievais as viagens ocorriam principalmente 

devido à atividade a que cada cidadão se dedicava (mercadores, estudantes, soldados, …), 

tendo-se popularizado as viagens educacionais para instituições famosas como Oxford 

(Inglaterra) ou Bolonha (Itália). 

 

“The desire to experience the world emerged as an individual, unique guiding principle (…) now, 

one travelled in order to learn on the road and developed in doing so a love of travel and life 

(…) one could mature and learn while travelling, experience the world and improve one's craft in 

order to grow through a test and return as an accomplished man.” 

Gyr, 2010 

 

Gyr (2010) aponta como precursor do turismo moderno a Grand Tour experienciada 

pelos nobres mais jovens entre os séculos XVI e XVIII, que servia para ampliar a sua educação, 

marcar o fim da infância e aumentar o seu estatuto social, prolongando-se por dois ou três anos 

e passando por Londres, França, Itália, Grécia e Egipto (Hazendonk et al., 2017). Isto vai de 

encontro ao apresentado por outros autores, como Simões & Ferreira, (2009), que escrevem que 

                                                           
13 IRTS: International Recommendations for Tourism Statistics 
(https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf) 
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o turismo começou “por cativar apenas alguns segmentos da sociedade (por norma as «elites»), 

o que acontecia não por opção, mas porque só algumas pessoas dispunham do tempo e meios 

para conseguirem tempo de lazer ou descanso (Hazendonk et al., 2017). 

 

“Leisure and tourism were the privilege of a small elite.” 

Hazendonk et al., 2017 

 

Este contexto elitista do turismo permaneceu durante grande parte do século XIX e só 

na segunda metade se começou a desvanecer, apesar da grande evolução dos transportes no 

início do século, com a navegação a vapor e as linhas de ferro, que permitiram um aumento na 

capacidade de transporte, mas ao mesmo tempo uma redução de custos. Além disso surgiram 

produtos como as férias de grupo organizadas, com tudo incluído, inicialmente apresentados por 

Thomas Cook, pioneiro na comercialização do turismo de massas (Gyr, 2010). 

Durante o século XX o turismo passou por vários períodos, ligados aos tempos antes, 

durante e após as Grandes Guerras e também a mudanças sociais como a regulação do direito 

dos trabalhadores às férias e descanso pagos. Desde a II Guerra Mundial até à atualidade este 

mercado tem estado naquilo que Gyr (2010) denomina de “phase of practice and consolidation” 

(prática e consolidação), por terem sido décadas de combinação entre renovação e construção 

de infraestruturas, fluxos turísticos e o novo conceito de “férias como forma de lazer”. 

 

“Over the last few decades, tourism has become an important branch of the global economy 

and is a defining characteristic of modern industrial nations (…) crosses borders: spatial, 

temporal, social and cultural (…) the enormous boom during the post-war period was bound up 

with economic growth, technological progress, a high level of competition and the creation of 

new destinations and travelling styles” 

Gyr, 2010 

 

Apesar de o mercado do turismo não ser igual à escala global, é atualmente um dos 

mercados mundiais em maior expansão económica, de acordo com a WTO. No quadro 9 são 

demonstrados alguns dados que concretizam esta expansão. 

 

 

 

 

Quadro 9: Expansão mundial do Turismo 

Fonte: World Tourism Organization 2017 

 1950 1980 2000 2016 

Turistas 
Internacionais 

25 milhões 278 milhões 674 milhões 1 235 milhões 

Receitas $ 2000 milhões 
$ 104 000 
milhões 

$ 495 000 
milhões 

$ 1 220 000 
milhões 
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Na figura 24, disponibilizada pela WTO, fica clara a importância do turismo na vida 

socioeconómica mundial, apresentando grande relevância não só no mercado das 

exportações/importações, mas sendo também responsável por uma grande percentagem dos 

postos de trabalho existentes (um em cada dez). A mesma organização diz ainda que o volume 

de negócios do turismo chega a ultrapassar os do mercado petrolífero, alimentar e automóvel 

(WTO, 2017)14. 

 
Figura 24: Importância socioeconómica mundial do Turismo 

Fonte: World Tourism Organization 

 

A nível nacional e de acordo com o diagnóstico prospetivo realizado no âmbito da 

Estratégia para o Turismo 2027 (Turismo de Portugal, I.P., 2016), Portugal encontra-se no TOP 

20 dos destinos mais competitivos no mundo e o crescimento das receitas turísticas registado 

entre 2007 e 2013 foi superior ao das exportações de bens. 

A Secretária de Estado do Turismo15 numa entrevista dada em setembro de 2016 

acrescenta “o turismo representa, neste momento, 15,3% das exportações, é a nossa principal 

atividade exportadora” e argumenta ainda “do ordenamento ao ambiente, passando pelos 

transportes, segurança, saúde, educação e formação, entre outras, o turismo precisa de todos e 

todos podem também beneficiar do turismo.”16. 

Conclui-se então que este mercado tem de facto uma enorme importância económica na 

vida nacional e justifica-se, portanto, a necessidade de equacionar uma estratégia abrangente, 

que consolide a centralidade deste setor no desenvolvimento económico e coesão territorial 

(Turismo de Portugal, I.P., 2014). 

No entanto o “turismo massificado e estandardizado que, nas últimas décadas, povoou 

as costas balneares, as cidades e as montanhas nevadas de muitos países, da Europa ao 

continente americano ou ao extremo oriente, criando novos esteios e fatores de competitividade 

às economias locais”, traz também consigo vários aspetos negativos, “simultânea e 

                                                           
14 http://www2.unwto.org/content/why-tourism 
15 Ana Mendes Godinho 
16 https://www.visitlisboa.com/pt-pt/sobre-o-turismo-de-lisboa/publicacoes 
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aceleradamente, transformando e adulterando 

paisagens, congestionando e insustentabilizando 

lugares de destino, aculturando e alterando modos de 

vida de populações recetoras” (Simões & Ferreira, 

2009), sendo por isso urgente adotar medidas que 

tornem o mercado do turismo mais sustentável a nível 

ambiental, social, cultural e económico. 

A 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas 

designou o ano de 2017 como o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento (figura 

25), querendo provocar uma mudança nas políticas 

praticadas, nos modelos de negócio deste mercado e 

nos comportamentos dos consumidores, e inserindo-

se nos objetivos para o desenvolvimento sustentável17 

(2030 Agenda for Sustainable Development and the 

Sustainable Development Goals – SDGs18), sendo que 

por turismo sustentável se entende aquele que respeita tanto a população local como o visitante, 

o património cultural e o ambiente (UNESCO, 2010)19. 

A vontade de tornar este mercado mais sustentável prende-se com a necessidade de 

preservar as características que tornaram os destinos atrativos, sejam elas naturais, culturais, 

patrimoniais, entre outras. Como exemplo disto Simões & Ferreira (2009), apresentam a Área de 

Proteção Ambiental de Jericoacoara, no Brasil, onde muitos dos turistas que a visitam 

“desconhecem que se trata de uma área de proteção ambiental” e cujas motivações ou atividades 

por eles praticadas “conflituam com os interesses de conservação dos recursos naturais e da 

cultura local (pressão motorizada sobre as dunas, barulho de música ou dos veículos, de dia e 

de noite, acumulação de lixo em trilhas, dunas, lagoas, mar…).”. Este é um entre muitos 

exemplos que comprovam a necessidade de mudança dentro deste mercado. 

 

“The wish to make quick profits and the lack of interest from market parties and authorities has 

led to rapid, unregulated growth of low-quality leisure and tourist destinations. Landscapes have 

degenerated and suffered biodiversity loss and environmental problems. (…) These forms of 

tourism have degraded the environment, long-term economic viability, social structures and the 

cultural traditions of local landscapes and communities.” 

Hazendonk et al., 2017 

 

Esta mudança apresenta-se como um grande desafio: o desafio de transformar o turismo 

num mercado sustentável, capaz de ter em consideração as pessoas, o planeta e os lucros, 

                                                           
17 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
18 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
19 http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html?panel=1#top 

Figura 25: Logotipo do Ano Internacional 
Fonte: www.tourism4development2017.org 
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elaborando soluções que sejam atrativas e transversais a todos, ou seja, que tanto comunidades 

locais como visitantes, se sintam abrangidas (Hazendonk et al., 2017). 

 

“At all levels – international, national, regional, local and business – sustainability should 

lead our thinking and action in relation to tourism and leisure policies.” 

Hazendonk et al., 2017 

 

 

2.2.1. Dimensão da atratividade 
 

“Compreender a motivação da viagem é examinar os estímulos que impulsionam e atraem a 

procura (…) as pessoas viajam porque são impulsionadas por forças internas e atraídas pelas 

forças externas, os atributos do destino” 

Simões & Ferreira, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atratividade é definida como a “capacidade de atrair, de chamar a atenção, de 

encantar”20 e influencia e é influenciada diretamente pelas motivações de cada indivíduo. No 

caso do turismo, o que torna um determinado destino atrativo ou não, está diretamente 

relacionado com as características pessoais (forças internas) de cada pessoa e a forma como 

se coloca relativamente às características do destino (forças externas), ou seja, um turista cuja 

preferência seja um destino de sol e praia, à partida, não irá optar por um destino de serra ou 

campo para o seu tempo de férias. Para este turista, em particular, o que o motiva a deslocar-se 

é o facto de no destino existir algo que lhe é atrativo, sendo-lhe atrativo porque vai de encontro 

às suas motivações ou gostos pessoais. 

                                                           
20 in https://www.dicio.com.br/atratividade/ 

ATRATIVIDADE MOTIVAÇÕES 

Figura 26: Relação atratividade e motivações 
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Urry (1995) afirma que o desejo de visitar um determinado local é uma construção social 

e, por isso, sujeita a mudança e diversidade, e Holden (2000) acrescenta que a perceção de uma 

paisagem como desejável ou não está relacionada com mudanças socioculturais da sociedade 

de origem dos turistas. 

A variabilidade referida por estes autores tem estado fortemente presente no mercado 

turístico nos últimos anos, o que se deve principalmente às preocupações com o supracitado 

desenvolvimento sustentável. Estas preocupações (a nível institucional) começaram a surgir no 

séc. XX com a criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA)21, embora, de 

acordo com Mebratu, 1998, se possa verificar a sua presença ao longo da história das religiões 

e outras tradições por estas sempre terem tido no seu âmago a importância de viver em harmonia 

com a natureza. Na sociedade atual este é um conceito transversal a todas as áreas e o turismo 

não é exceção. 

 

“We see the expression “sustainable development” everywhere these days (…)” 

OECD, 200822 

 

“The idea of sustainability is found in all the market segments and definitions of the “new” 

tourism.” 

Pedersen, 2002 

 

Este “novo turismo” referido por Pedersen preocupa-se com a preservação dos recursos 

para as gerações futuras e com o aproveitamento do turismo para a promoção de políticas de 

proteção ambiental, limitando os impactos negativos que possam existir a nível socioeconómico 

e beneficiando as populações locais. 

Pode então dizer-se que a forma de pensar e viver o turismo tem vindo a alterar-se não 

só a nível institucional (autoridades e negócios) mas também ao nível do consumidor como 

apontado por Simões & Ferreira (2009) - “cresce o número de turistas que recusam viajar com 

programas de turismo de massa (…) querem algo menos tradicional, mais diferenciado, 

direcionado, personalizado, variável, centrado na qualidade, na cultura e no ambiente” – ou por 

Hazendonk et al. (2017) – “a growing search for more authentic products: a focus on nostalgia, 

roots, other cultures and identity, an increasing interest in spiritual and intellectual activity”. 

Pelo anteriormente exposto, fica explícito que nas últimas décadas e desde a sua grande 

expansão no século XIX, o turismo se tem caracterizado por ser um mercado massificado e que 

só nos últimos anos isto se tem vindo a alterar. Especialmente com essa grande expansão e 

posterior massificação passou a haver a necessidade de conhecer as motivações dos turistas, 

sobretudo porque esse conhecimento traria a possibilidade de exponenciar a atração e retenção 

desses mesmos turistas, tendo em conta o seu comportamento. Com as alterações que o 

mercado tem sofrido, tornou-se ainda mais importante esse conhecimento, pois o 

                                                           
21 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=140 
22 OECD: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(https://www.oecd.org/insights/sustainabledevelopmentlinkingeconomysocietyenvironment.htm) 
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comportamento dos turistas é cada vez mais difícil de prever, por ser cada vez mais diversificado 

e exigente – “Traditional supplies of sun, sea and pleasure or a simple, tranquil stroll in the 

countryside no longer suffice. Consumers have become very demanding. (…) A greater diversity 

in lifestyles, values and attitudes implies that the behaviour of consumers and travellers will be 

harder to predict and marked by a greater diversity. (…) Traditionally popular destinations are no 

longer obvious (…).” (Hazendonk et al., 2017). 

Vários são os autores que têm investigado este tema, tentando então compreender as 

motivações dos turistas e o que torna ou não os destinos atrativos. 

 Hazendonk et al. (2017), supracitados, apresentam vários sectores já consolidados 

como preferenciais ou em crescimento, apresentados no quadro 10. 

 

Por seu lado, Van Zanten et al., no seu artigo “Preferences for European agrarian 

landscapes: a meta-analysis of case studies” (2014), referindo-se a paisagens e não destinos, 

concluem que as preferências paisagísticas das populações em geral tendem para paisagens 

em mosaico, constituídas por várias tipologias paisagísticas, mas nas quais haja, no entanto, 

uma predominância de uso florestal ou natural em vez de agrícola. Na globalidade, este uso é 

preferido em áreas onde existe pouco (quadro 11). 

 

 

O confronto destas duas perspetivas vai de encontro às alterações que o mercado tem 

vindo a sofrer, pois, como já se referiu anteriormente, verifica-se uma procura cada vez maior de 

“práticas e destinos turísticos não massificados e diferenciadores, nomeadamente mais em 

contacto com a Natureza e a Cultura” (Simões & Ferreira, 2009). 

 

Quadro 10: Preferências dos turistas (sectores do mercado) 
Fonte: Hazendonk, N. et al, 2017 

Consolidados 

• Cidades 

• Áreas costeiras 

• Montanha 

Em 

crescimento 

• Turismo rural 

• Turismo de saúde e bem-estar 

• Áreas de grande beleza cénica ou natural (“great scenic or natural beauty”) 

Quadro 11: Preferências dos turistas (paisagens) 
Fonte: Van Zanten et al. (2014) 

Populações 

residentes 

• Paisagens agrícolas 

• Paisagens florestais ou naturais (populações 

residentes em áreas agrárias de elevada 

densidade) 

Preferência global 

▼ 

paisagens 

florestais ou 

naturais 
Populações 

visitantes 
• Paisagens florestais ou naturais 
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Os destinos ou paisagens apresentam-se como atrativos ou não devido ao seu 

património, que se pode dividir entre natural e cultural. 

As paisagens culturais “refletem as interações entre as pessoas e o seu ambiente natural 

ao longo do espaço e do tempo” (Plieninger et al., 2014), cuja identidade é tanto tangível como 

intangível, o que as torna fenómenos complexos, sendo, de acordo com a Convenção para a 

proteção do Património Mundial da UNESCO (1972), ilustrativas da evolução da sociedade, sob 

a influência de constrangimentos ou oportunidades naturais e de forças motrizes de cariz 

socioeconómico e cultural. 

Assim sendo pode dividir-se o património entre valores culturais intangíveis e tangíveis 

e valores naturais. 

Os valores intangíveis são todas as práticas, representações, expressões, conhecimento 

e competências, reconhecidos pelas comunidades, grupos ou indivíduos como parte da sua 

herança cultural (UNESCO, 2016). Isto inclui os instrumentos, objetos, artefactos e espaços 

culturais associados. São valores transmitidos de geração em geração e constantemente 

recriados pelas populações, sendo a sua resposta ao ambiente que as rodeia, resultando da sua 

interação com a natureza e da sua história acumulada. São estes valores que conferem então o 

sentido de identidade e continuidade, o que promove o respeito pela diversidade cultural e 

criatividade humana (UNESCO, 2016). 

A UNESCO enfatiza que estes valores só podem ser considerados como tal quando não 

entrem em conflito com os direitos humanos internacionais, sejam motores de respeito entre 

comunidades, grupos e indivíduos e promotores do desenvolvimento sustentável. 

Os domínios nos quais se manifestam são as tradições orais e expressões; artes 

performativas; práticas sociais, rituais e eventos festivos; conhecimento e práticas relacionadas 

com a natureza e o universo; artesanato tradicional (UNESCO, 2016). 

“Embora frágil, a herança cultural intangível é um fator importante na manutenção da 

diversidade cultural à vista de uma globalização crescente. O conhecimento da herança cultural 

de diferentes comunidades promove o diálogo intercultural e encoraja o respeito mútuo por outras 

formas de estar” (UNESCO, 2016). 

Por valores tangíveis entendem-se todos os objetos significativos para a arqueologia, 

arquitetura, ciência ou tecnologia, incluindo, entre outros, edifícios e locais históricos, 

monumentos e artefactos. De acordo com a já referida Convenção de 1972 esta definição pode 

ser aprofundada considerando o exposto sobre o património cultural. Este inclui “monumentos - 

obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de 

carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excecional 

do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; conjuntos - grupos de construções isoladas 

ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor 

universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; locais de interesse - 

obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais 

de interesse arqueológico, com um valor universal excecional do ponto de vista histórico, 

estético, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 1972). 
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Além do património cultural é também definido na Convenção o património natural, do 

qual fazem parte “os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações com valor universal excecional do ponto de vista estético ou científico; 

as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem 

habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excecional do ponto de 

vista da ciência ou da conservação; os locais de interesse naturais ou zonas naturais 

estritamente delimitadas, com valor universal excecional do ponto de vista da ciência, 

conservação ou beleza natural” (UNESCO, 1972). 

Para o presente estudo será dada uma maior relevância ao património geológico 

presente; aos geossítios representativos da geodiversidade existente que traduzam e dêem a 

conhecer a história geológica de cada local. De acordo com a ProGEO consideram-se aqui os 

minerais, rochas, fósseis, solos e geoformas de valor científico elevado e que possam também 

apresentar valor educativo e turístico, sempre considerando o seu uso sustentado (ProGEO, 

2017). 

Apesar de a sua escala de ocorrência poder variar bastante, serão especialmente 

considerados aqueles de presença cénica mais visível, admirável e exuberante, como seja o 

exemplo de paisagens formadas por grandes vales encaixados, arribas, cones vulcânicos, entre 

outras. 

Tal como no património intangível onde o conhecimento promove a proteção e o respeito 

pelos valores existentes, o mesmo se aplica ao património geológico, sendo por isso importante 

a geoconservação (proteção e uso racional), que passa “pela inventariação, caracterização, 

classificação, conservação e divulgação dos geossítios” (ProGEO, 2017). 

 

 

“A relação do turismo com o território é muito forte. O território não é apenas o palco onde se 

desenrola a atividade turística, é na generalidade das situações o próprio recurso turístico, 

efetivamente, é no território, na sua fauna e flora, nas montanhas, nas florestas, nos vulcões, 

nas grutas, no mar, … que o turismo balnear, o turismo de neve, ou o Geoturismo vão buscar 

as suas motivações” 

Simões & Ferreira, 2009 
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2.2.2. Tipos de turismo 
Wood (2002) identifica seis diferentes mercados de turismo (figura 27). 

Figura 27: Mercados do turismo 
Fonte: Adaptado de Ecotourism: Principles, practices and policies for sustainability (Wood, M. E., 2002) 

 

Dos mercados de turismo identificados por Wood, o mercado do turismo de natureza foi 

alargado, passando a incluir o mercado de turismo cultural e de sol e mar e surgindo o novo 

mercado de geoturismo (Newsome et al., 2011). 

 

Turismo Rural 

De acordo com a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) este 

tipo de turismo afasta-se bastante do turismo convencional, tendo como objetivo primário 

“oferecer aos utentes a oportunidade de reviver as práticas, os valores e as tradições culturais e 

gastronómicas das sociedades rurais, beneficiando da sua hospedagem e de um acolhimento 

personalizado” (DGADR, 2016)23, sendo, do ponto de vista do desenvolvimento rural, uma 

atividade de enorme relevância no garante da revitalização da economia rural. Por este facto, a 

DGADR indica que o conceito de turismo rural adotado pelo Governo é mais abrangente, ou seja, 

é “entendido como um produto completo e diversificado que integra as componentes de 

alojamento, restauração, animação e lazer, baseado no acolhimento hospitaleiro e personalizado 

e nas tradições mais genuínas da gastronomia, do artesanato, da cultura popular, da arquitetura, 

do folclore, e da história” (DGADR, 2016)24. 

 

Turismo de Negócios 

Este tipo de turismo ocorre quando as viagens têm como motivação o assistir/participar 

numa reunião, mas também outras atividades relacionadas com o negócio em questão, como 

por exemplo, pesquisa de espaços a arrendar, inquéritos para estudos de mercado, entre outros. 

                                                           
23 http://www.dgadr.gov.pt/diversificacao/turismo-rural 
24 Ibid. 
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Estas reuniões podem ser associativas ou corporativas (Turismo de Portugal, I.P., 2006). 

As associativas “são convocadas por Organizações nacionais/internacionais, Associações e 

Organismos públicos: Congressos, Assembleias, Conferências, Encontros, Fóruns, Simpósios, 

etc.”, enquanto as corporativas “são convocadas por Corporações/Grupos empresariais, 

Companhias multinacionais e Empresas: Convenções, Jornadas, Seminários, Apresentações, 

Cursos, Workshops, Conselhos de Administração, etc.”. 

 

Turismo de Saúde e Bem-estar 

O turismo de saúde e bem-estar é definido como servindo o propósito de “recuperar o 

bem-estar físico e psíquico, através da realização de tratamentos em centros especializados” 

(Turismo de Portugal, I.P., 2006). 

O Turismo de Portugal segmenta este nicho mercado do turismo em turismo de saúde, 

turismo de bem-estar geral e turismo de bem-estar específico, sendo que o turismo de saúde 

ocorre aquando da “realização de um tratamento específico para a cura de uma doença”, no 

turismo de bem-estar geral há a “procura do equilíbrio e da harmonia mental, emocional, física e 

espiritual”, e no turismo de bem-estar específico “a experiência baseia-se na procura do bem-

estar físico e psíquico através de um tratamento específico”. 

 

Turismo de natureza 

A Sociedade Internacional de Ecoturismo ou SIE (The International Ecotourism Society 

ou TIES) define o turismo de natureza como “qualquer forma de turismo que se baseia 

primeiramente no ambiente natural, pelas suas atrações ou características” (TIES, 2006). 

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), determina que este tipo de 

turismo abrange as atividades turísticas “que permitam contemplar e desfrutar o património 

natural, paisagístico e cultural” e “a exploração de empreendimentos turísticos em áreas 

integradas no sistema nacional de áreas classificadas (SNAC) ou em outras áreas com valores 

naturais, e que disponham de um adequado conjunto de infraestruturas, equipamentos e serviços 

complementares que permitam contemplar e desfrutar o património natural, paisagístico e 

cultural, tendo em vista a oferta de um produto turístico integrado e diversificado” (Assembleia 

da República, 2015). 

Conforme a adaptação apresentada anteriormente, no turismo de natureza podem 

incluir-se os mercados de turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de sol e mar 

e geoturismo. 

 

Turismo Cultural 

Em 2002 a UNESCO publicou o manual “Managing Tourism at World Heritage Sites”, 

onde define o turismo cultural como sendo “o movimento de pessoas por razões essencialmente 

culturais tais como tours de estudo, artes performativas e tours culturais, festivais e outros 

eventos culturais, visitas a sítios e monumentos, viagens para estudar a natureza, folclore ou 

arte, e peregrinações” (Pedersen, 2002). 
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Como turismo cultural pode ser também entendido o turismo dedicado ao património 

(heritage tourism), embora no manual seja realçado que este tipo de turismo pode ser também 

considerado como ecoturismo, sendo definido como “incluindo visitas a sítios históricos, museus 

e galerias de arte, e explorando florestas e parques nacionais” (Pedersen, 2002). 

 

Ecoturismo 

De acordo com a SIE (2015), ecoturismo é uma forma responsável de viajar para áreas 

naturais, que preserva o ambiente e sustenta o bem-estar da população local (ligação ao turismo 

cultural e rural), envolvendo a interpretação e educação25. 

 

Turismo de Aventura 

De acordo com a mesma sociedade o turismo de aventura é uma forma de turismo de 

natureza que incorpora risco, níveis elevados de esforço físico e competências especializadas. 

 

Turismo de Sol e Mar 

O Turismo de Portugal (2006) define o turismo de sol e mar como aquela cuja motivação 

principal está relacionada com a realização de “atividades de baixa intensidade”, como relaxar 

ou ir à praia, estando associado às estações mais quentes e de bom clima como a Primavera e 

Verão, mas principalmente este último. 

 

Geoturismo 

Newsome et al. (2011) acrescentam então o geoturismo, definindo que se foca 

essencialmente na geologia e paisagem, promovendo o turismo para geossítios e a conservação 

da geodiversidade, bem como um melhor entendimento das ciências da Terra através da 

valorização e aprendizagem. Os autores apresentam ainda como suas características o facto de 

ser focado na geologia, promover a educação ambiental e incentivar benefícios para a população 

local. Gray (2008) define-o como o turismo baseado nos recursos geológicos e geomorfológicos 

de uma região, que tenta minimizar os seus próprios impactos através da gestão da 

geoconservação. De forma mais abrangente Koizumi et al. (2015) falam em geoecoturismo, 

apresentando-o como uma forma especial de turismo educacional, que procura aprofundar o 

entendimento dos turistas relativamente à ligação entre processos geológicos e ecológicos. 

Rodrigues, em Simões & Ferreira (2009), alarga ainda mais o conceito referindo que o 

prefixo geo quer dizer Terra e surge ligado quer às diversas ciências que se dedicam ao estudo 

da Terra, quer a designações onde os aspetos físicos da natureza são dominantes, ou seja, o 

conceito de geoturismo inclui-se assim no turismo de natureza, não por estar somente ligado a 

aspetos, património ou recursos geológicos, mas a todas as ciências que têm as características  

mais físicas da terra como objeto de estudo (Geologia, Geografia, Geoarqueologia, entre outras). 

O geoturismo tem como motor o geopatrimónio, constituído por todo o conjunto de 

elementos naturais abióticos existentes à superfície da Terra (emersos ou submersos) que 

                                                           
25 https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism 
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devem ser preservados devido ao seu valor patrimonial (Rodrigues in Simões & Ferreira, 2009), 

logo podem ser consideradas não só as manifestações geológicas, mas também as 

geomorfológicas, hidrológicas, podológicas (solos) ou outras. Tudo o que representa a 

geodiversidade, a variedade de elementos naturais, tais como minerais, rochas, fósseis, 

elementos morfológicos e paisagens, solos e processos geológicos/geomorfológicos ativos, e 

que, em conjunto com a biodiversidade, à qual serve de suporte, constitui a diversidade natural 

da Terra, e serve a sociedade, fornecendo-lhe benefícios baseados na regulação, suporte, 

provisão e serviços culturais (ProGEO, 2017)26. 

De todos os mercados de turismo anteriormente apresentados como parte do turismo de 

natureza, o geoturismo pode ser a base de suporte a todos, como dá a entender o Conselho da 

Europa no seu manifesto “Earth Geodiversity and Heritage”27, baseado na Recomendação (2004) 

3, onde considera que a geodiversidade liga a Terra, as pessoas e as suas culturas, formando a 

base da sociedade europeia. O geopatrimónio incluindo paisagens, morfologia, rochas, 

sedimentos, solos, minerais, fósseis e água, é uma parte essencial do património natural 

europeu. Património geológico, geomorfológico e do solo que precisa de ser salvaguardado para 

as gerações presentes e futuras (Conselho da Europa, 2004)28. Entende-se então que além de 

poder ser a base de suporte, pode e deve ser uma base de construção de um mercado de turismo 

sustentável – as paisagens e sítios geológicos, sozinhos ou em combinação com o património 

cultural, histórico e ecológico, potenciam o turismo sustentável, a educação e o usufruto da 

paisagem (Conselho da Europa, 2004)29, contribuindo para o aumento da qualidade de vida nas 

áreas rurais e urbanas – morfologia, padrões e património natural contribuem para o caráter das 

áreas rurais e cidades e ajudam à criação de espaços de convívio e de um ambiente de elevada 

qualidade (Conselho da Europa, 2004)30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.progeo.ngo/downloads/ProGEO_leaflet_EN_2017.pdf 
27 http://www.progeo.pt/pdfs/Manifesto_EH.pdf - A Geodiversidade e Património da Terra 
28 http://www.progeo.pt/pdfs/doc8.pdf 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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3. Desenvolvimentos metodológicos para a 

construção de rotas de turismo de natureza na AML 
 

Neste capítulo apresenta-se o estudo desenvolvido com o objetivo de ganhar um melhor 

entendimento sobre uma possível abordagem metodológica para a construção de rotas de 

turismo de natureza em áreas metropolitanas, assentes nas redes ecológicas, aplicado à AML. 

Como exposto no capítulo 2, a atratividade dos destinos ou paisagens depende da 

presença de características excecionais, únicas ou representativas, associada a valores 

patrimoniais, tangíveis e intangíveis, de base natural ou cultural (cf. subcapítulo 2.2.1.). Ou seja, 

parte-se do pressuposto que é possível espacializar no território a atratividade de uma 

determinada área, enquanto resultante de uma combinação de valores patrimoniais naturais e 

culturais. 

Analisando o mercado do turismo concentrado na cidade de Lisboa, percebeu-se que se 

poderia tirar partido da oportunidade desse mesmo mercado para toda a AML, redistribuindo os 

visitantes que chegam à cidade. No entanto, para tornar essa redistribuição possível, os 

visitantes têm de se sentir atraídos a visitar outros locais fora da cidade, tendo-se então 

investigado quais poderiam ser os atrativos que os fariam sair de Lisboa. 

 

“To gaze as a tourist is to insert oneself within a historical process and to consume signs or 

markers of particular histories.” 

Urry, 1992 

 

Pretende-se perceber como levar os turistas ou visitantes, como diz Urry (1992), a 

quererem ser parte e inserirem-se na história de toda a AML e não apenas de Lisboa ou dos 

municípios mais conhecidos, como Sintra, pela presença da paisagem cultural da UNESCO, ou 

Setúbal, com o Parque Natural da Arrábida, entre outros, como será especificado de seguida. 

“Toda a AML tem algo a oferecer”, é necessário perceber como alavancar a sua 

atratividade a partir de Lisboa. 

 

Face à natureza exploratória do estudo, optou-se por seguir um processo faseado e 

iterativo, que foi sendo construído e aperfeiçoado conforme a informação, dados e resultados 

que se foram obtendo, baseado na tríade observar-compreender-intervir, como apresentado na 

introdução. Para o presente capítulo, importa o compreender e, partindo do esquema da 

metodologia utilizada apresentado na introdução, é possível dividi-lo em duas fases (figura 28). 
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 A fase A, de recolha e análise 

documental, dividiu-se em turismo na AML 

e instrumentos de gestão territorial (figura 

29). 

Na recolha e análise documental 

sobre o turismo na AML procurou retratar-se este mercado de um ponto de vista socioeconómico, 

para perceber então as diferenças que o mesmo apresenta da capital para a restante AML, bem 

como os benefícios que pode levar a essa mesma região. Os resultados serão apresentados no 

subcapítulo 3.1.1, de seguida. 

Durante esta fase foi também conduzido um levantamento sobre os instrumentos legais 

que poderiam ser relevantes aos objetivos deste estudo, não só como reguladores, mas também 

como orientadores (subcapítulo 3.1.2).  

A fase B (figura 30), dividiu-se entre recolha e análise de dados e trabalho de campo, 

com vista a explorar de que forma ou formas se poderia incrementar a atratividade da REM, 

dando resposta à necessidade de redistribuir os visitantes de Lisboa pela AML em geral. No 

subcapítulo 3.2 serão escrutinados de forma mais completa os diferentes passos tomados. 

Compreender 

Abordagem 
Metodológica 

(Cap. 3) 

Trabalho de 
Campo 

Recolha e análise 
documental 

Recolha e análise 
de dados 

Mapeamento 

Inquéritos 
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Instrumentos de Gestão Territorial 

Rede Ecológica Metropolitana 

Património natural, tangível e 
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atratividade da 
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FASE B 

Figura 28: Esquema da metodologia utilizada no caso-estudo 
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Figura 29: Fase A da metodologia do caso-estudo 
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Figura 30: Fase B da metodologia do caso-estudo 
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Pode para já indicar-se que a recolha e análise de dados passou pela identificação e 

estudo da REM nos seus diferentes componentes e pelo levantamento geográfico do património 

existente na região, dividido entre tangível, intangível e geossítios. 

Por seu lado, o trabalho de campo, foi repartido entre mapeamento e inquéritos, onde o 

mapeamento correspondeu à identificação em gabinete31 dos locais a visitar e percursos a 

detalhar; e os inquéritos foram os realizados a pessoas encontradas32 nos locais visitados 

aquando da realização do trabalho de campo. 

 

 

3.1. Fase A – Caracterização da problemática no caso de estudo 

3.1.1. Turismo na Área Metropolitana de Lisboa 
Da Área Metropolitana de Lisboa fazem parte 18 municípios, divididos em duas áreas, 

Grande Lisboa e Península de Setúbal (figura 31). 

 
 

Nesta região o turismo tem contribuído para o seu desenvolvimento e crescimento. De 

acordo com o Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019 (Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa, 2014) as dormidas têm crescido 6% ao ano desde 

2009 e aproximadamente 4% do VAB33 vem deste mercado. 

Apesar destes valores, os benefícios do mercado do turismo estão distribuídos de forma 

bastante desigual pela região, uma vez que se foca principalmente na cidade Lisboa e na sua 

                                                           
31 Identificação feita com recurso aos softwares Google Earth e ArcGIS. 
32 As duas primeiras pessoas encontradas, com mais de 18 anos 
33 Valor Acrescentado Bruto: resultado da atividade produtiva 

Grande Lisboa 
      
 
Península de Setúbal 

Figura 31: Mapa dos municípios da AML 
Fonte: http://www.trajectorias-residenciais.com/?page_id=110 
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região costeira (Cascais/Estoril e Sintra), negligenciando toda a restante área metropolitana, 

principalmente a mais periférica. 

Além do município de Lisboa, os que apresentam maiores taxas de popularidade, 

visitação e ocupação, são os de Almada, Cascais, Oeiras, Setúbal e Sintra. Comparando valores 

relativos a dormidas (figura 32), proveitos totais (figura 33) e capacidade hoteleira (figura 34), 

consegue perceber-se que, mesmo para estes municípios, a escala de valores para Lisboa é 

bastante superior. 
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Figura 32: Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros (número de noites) 
Fonte: PORDATA, 2018 

Figura 33: Proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros (€) 
Fonte: PORDATA, 2018 



42 

 

 

Na introdução a este estudo apresentou-se a seguinte problemática: existe uma  

sobre-exploração da cidade de Lisboa e uma má distribuição do mercado turístico para a restante 

região, o que fica demonstrado nos gráficos anteriores. 

Também na introdução se referiu que é necessário encontrar formas de redistribuir os 

visitantes da capital por toda a AML, descobrindo atrativos que os façam optar por outros locais 

de interesse, sendo que Lisboa funcionaria como a “porta de entrada” a uma região mais vasta 

e diversa. 

 

“It takes a region to make city” 

Geddes, 190934 

 

No caso do turismo na AML, esta afirmação de Geddes seria invertida, ou seja, é 

necessária uma cidade – Lisboa – para fazer uma região – AML. 

 

O anteriormente exposto vai de encontro ao que tem sido o discurso 

das entidades regionais do turismo (Turismo de Lisboa) e do planeamento 

(CCDRLVT35) – figura 35, as quais afirmam que “Lisboa apresenta condições 

ímpares para ter uma oferta única dada a sua diversidade” (Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa, 2014) “e contém valores e 

recursos naturais, patrimoniais e culturais, diferenciadores da região no plano 

europeu” (CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2014). Esta singularidade é 

resultado de uma coevolução entre natureza e cultura ao longo da história. 

                                                           
34 https://medium.com/@designforsustainability/design-and-planning-for-people-in-place-sir-patrick-geddes-1854-1932-
and-the-emergence-of-2efa4886317e 
35 CCDRLVT: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo  
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Destacam-se valores naturais relevantes nacional e internacionalmente, como os estuários do 

Tejo e do Sado e os Parques Naturais de Sintra-Cascais e Arrábida (CCDR Lisboa e Vale do 

Tejo, 2014) ou a Paisagem Cultural de Sintra (UNESCO), e valores socioculturais resultantes de 

uma história preenchida por movimentos migratórios de entrada de populações nacionais e de 

diversas partes do mundo (monumentos, aglomerados populacionais) (CCDR Lisboa e Vale do 

Tejo, 2015), proporcionando uma riqueza e variedade culturais. 

O Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019 apresenta a marca 

Lisboa como sendo já uma marca de referência a nível internacional e afirma que passar do 

conceito marca Lisboa ao conceito marca Região de Lisboa aumenta não só o tipo de ofertas, 

bem como a disponibilidade temporal das mesmas, passando a existir oferta disponível para todo 

o ano e combatendo-se assim a sazonalidade. Lisboa passaria a ser a âncora de uma região 

constituída por várias centralidades, afirmando-se cada uma de acordo com a sua identidade 

própria, mas havendo a promoção de produtos chave que liguem as várias centralidades - 

Cascais, Sintra, Arrábida e Arco do Tejo36 (Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, 

2014). 

Pode acrescentar-se o enquadramento que o Plano de Ação Regional de Lisboa  

2014-2020 faz da cidade, enquadrando-a “no contexto de uma Região onde se verifica uma 

combinação feliz de elementos que lhe conferem uma singularidade com potencial de articulação 

de experiências valorizáveis pelo turista (…)” e, sendo esta singularidade encarada pelo setor do 

turismo “como um instrumento (…) da afirmação do produto turístico Lisboa, da sua promoção 

internacional e do reforço da sua notoriedade” (CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2015), é preciso 

valorizar e aproveitar de forma sustentável e estratégica os variados recursos presentes na 

região, sendo necessária a sua proteção, valorização, uso e gestão sustentáveis, a manutenção 

da qualidade ambiental da região e a promoção da capacidade de resiliência do território. 

 

No capítulo anterior, ao abordar-se a dimensão da atratividade, concluiu-se que as áreas 

naturais ou mais naturalizadas são um nicho turístico em expansão, por outras palavras, o 

designado “turismo de natureza”, em todos os seus ramos (capítulo 2), é uma parte do mercado 

do turismo que se encontra em expansão. A Rede Ecológica Metropolitana (REM) pode ser, 

assim, uma oportunidade. 

A sua concretização (da REM) no território está prevista no já referido Plano de Ação 

Regional de Lisboa 2014-2020 (PARLx) e no Plano Regional de Ordenamento do Território da 

AML (PROT-AML). 

No PARLx surge como parte de uma das cinco linhas estratégicas do domínio do 

Crescimento Sustentável, especificamente ao nível dos recursos, serviços ambientais e riscos, 

sendo uma das áreas de intervenção prioritária – “ações de valorização da estrutura ecológica 

metropolitana e da sua multifuncionalidade em contexto urbano (infraestruturas verdes)” (CCDR 

Lisboa e Vale do Tejo, 2014). O PROT-AML é o plano que serve de suporte à REM, como será 

desenvolvido mais adiante neste capítulo. A versão deste plano que se encontra atualmente em 

                                                           
36 Formado pelos municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Seixal e Vila Franca de Xira  
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vigor é a aprovada em 2002, tendo sido decidida a sua alteração em 2008. Desse processo de 

alteração “resultou uma proposta de PROT AML, submetida a discussão pública entre 2010 e 

2011, que não prosseguiu por motivos de alteração do contexto macroeconómico nacional e 

internacional e de suspensão da concretização das infraestruturas de transportes” (CCDR Lisboa 

e Vale do Tejo, 2016)37. 

 

A REM (figura 36) é uma rede ecológica de escala regional e intermunicipal que surgiu 

pela primeira vez no PROT-AML de 2002, tendo sido reforçada a sua importância na revisão do 

mesmo em 2010, com novos estudos “ao nível dos padrões de ocupação do solo, da 

conservação da natureza e biodiversidade, dos riscos e dos recursos hídricos” (CCDR Lisboa e 

Vale do Tejo, 2010). Apesar de já estar pensada há mais de uma década, a sua transposição 

para os PDM38 dos diferentes municípios não foi generalizada, no entanto, introduziu uma nova 

linguagem de articulação entre os diferentes níveis de planeamento (municipal e regional), no 

que respeita a abordagem de questões ecológicas em áreas metropolitanas. 

 

 

De acordo com a Proposta Técnica Final do processo de revisão do PROT-AML de 2010, 

a escala à qual a REM deve ser primordialmente concretizada é a municipal, através dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, integrando as Estruturas Ecológicas Municipais. 

 

                                                           
37 http://www.ccdr-lvt.pt/pt/plano-regional-de-ordenamento-do-territorio-da-area-metropolitana-de-lisboa/54.htm 
38 PDM: Plano Diretor Municipal 

Figura 36: Rede Ecológica Metropolitana (REM) 
Fonte: Plano Regional de Ordenamento do Território AML, 2002 
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“A REM é parte fundamental do Modelo Territorial para a AML e um elemento essencial para o 

funcionamento e desenvolvimento equilibrado e sustentável do território metropolitano.” 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010 

 

Esta rede (figura 36), encontra-se dividida em áreas e corredores ecológicos de três 

níveis hierárquicos diferentes, conforme “a sua importância e contributo na estruturação 

ambiental do território metropolitano”, sendo que a cada um deles “estão associadas orientações 

estratégicas, diretrizes e medidas com diferentes níveis de exigência” (CCDR Lisboa e Vale do 

Tejo, 2010): 

1. Rede Primária – “estrutura central da REM com funções ecológicas dominantes” – 

constituída pelas áreas estruturantes primárias (Rede Nacional de Áreas Protegidas 

e Rede Natura 2000) e pelos corredores estruturantes primários (garante da 

conectividade ecológica entre áreas estruturantes); abrangendo valores ecológicos 

e prioridades de conservação de relevância nacional e internacional; 

2. Rede Secundária – “áreas e espaços de natureza muito diversa (…) mas com 

funções determinantes na AML a nível ecológico, paisagístico ou produtivo” – 

constituída pelas áreas estruturantes secundárias e pelos corredores estruturantes 

secundários (desempenham funções hidrológicas associadas aos vales e linhas de 

água permanentes ou temporárias que os suportam); abrangendo Valores 

ecológicos associados fundamentalmente a áreas florestais, agrícolas, linhas de 

água, vales encaixados, baixas aluvionares e áreas estuarinas, cuja importância 

passa pelo “estabelecimento de transições entre a rede primária e a rede 

complementar”; 

3. Rede Complementar – “espaços que deverão desempenhar funções determinantes 

na qualificação dos modelos urbanos já concretizados” – constituída pelas áreas 

vitais (espaços livres de edificação integrados nas áreas urbanas, sem construção, 

que “pela sua localização e dimensão, exercem funções críticas no desenvolvimento 

e requalificação urbana”) e pelos corredores vitais (espaços completamente ou 

parcialmente livres de edificação, lineares, apoiando-se em linhas de água ou de 

drenagem de baixa hierarquia, podendo “exercer funções de desafogo e vir a 

contribuir para a concretização de espaço público urbano não edificado”); 

apresentando “funções ecológicas e urbanísticas, concretizando áreas 

predominantemente não edificadas e satisfazendo carências urbanas de espaço 

público”. 

 

A REM é a infraestrutura verde que se pode concretizar na AML de maneira a responder 

à problemática identificada neste estudo (figura 37). 
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3.1.2. Instrumentos de planeamento e gestão com incidência territorial na AML 
Neste ponto são apresentados, de acordo com a sua escala de abrangência, planos ou 

programas estratégicos e legislação pertinentes, discutindo-se não o seu conteúdo, mas a 

importância para o presente estudo e áreas de ação por ele compreendidas, ou seja, com 

implicações para a forma como se gere territorialmente na AML o turismo ligado à REM. 

Pretende-se dar a compreender que todas as ações que poderiam ser tomadas de 

acordo com as propostas apresentadas, teriam de se basear e estar abrangidas pelos já referidos 

planos, programas ou legislação. 

 

 

 

 

 

APROVEITAR O QUE JÁ EXISTE PENSADO NO TERRITÓRIO

COMO INFRAESTRUTURA VERDE:

A  REDE ECOLÓGICA METROPOLITANA

Solução a concretizar

→ Aposta nas Infraestruturas Verdes por abrangerem conceitos fundamentais a esta proposta como

sejam a conectividade, a preservação da natureza, a promoção de diferentes valores, a integração

entre espaços naturais e urbanos, entre outros (cf. Capítulo 2)

Proposta apresentada

→ Redistribuir os visitantes por toda a AML, encontrando atrativos que os façam optar por outros

locais, aumentando as possibilidades de crescimento e desenvolvimento de toda a região - Lisboa

como "alavanca da AML"

Problemática identificada

→ Sobre-exploração da cidade de Lisboa e má distribuição do mercado turístico para a restante região

(cf. Capítulo 1)

Figura 37: Síntese do raciocínio a partir do qual se chegou à REM como potencial solução 
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Quadro 12: Planos, programas e legislação relevantes para o estudo 

Designação Data Âmbito Territorial 

European Landscape Convention ou Convenção Europeia da 
Paisagem 

2000 Europeu 

Lei n.º 19/2014 - Lei de Bases da Política de Ambiente 2014 Nacional 

Decreto-Lei n.º 47/1999 que regula o Turismo de Natureza 1999 Nacional 

Decreto-Lei n.º 242/2015 - Regime Jurídico para a Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 

2015 Nacional 

Estratégia para o Turismo (ET2027) 2016 Nacional 

Lei n.º 31/2014 - Lei de Bases da Política Pública de Solos, de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo 

2014 Nacional 

Resolução n.º 55/2018 - Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

2018 Nacional 

Programa Nacional de Turismo de Natureza 2015 Nacional 

Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020 2014 Regional 

Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019 2014 Regional 

Programa Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (Subcapítulo 3.2.1.) 

2002
39 

Regional 

 

                                                           
39 Embora o PROT-AML em vigor seja o de 2002, uma vez que a sua revisão aprovada em 2008, a maior parte da 
informação utilizada e apresentada neste estudo, provém dos documentos do processo de revisão, datados de 2010. 

European Landscape Convention - ELC
Convenção Europeia da Paisagem

(assinada pelo Conselho da Europa, em 2000)

Artigo 3
Objetivo

"Promover a proteção da paisagem, sua gestão e 
planeamento e organizar a cooperação ao nível europeu, 

no que respeita os problemas da paisagem"

(Conselho da Europa, 2000)

Artigo 6
> Medidas Específicas <

Sensibilização das populações para os problemas da 
paisagem;

Educação da população em geral mas também contínua 
dos especialistas;

Identificação e o estudo da paisagem, nas suas tipologias, 
características e alterações;

Definição de objetivos de qualidade da paisagem;
Implementação das políticas relacionadas com a 

paisagem.

Quadro 13: European Landscape Convention (ELC) 
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Lei n.º 19/2014
Lei de Bases da Política de Ambiente (LBA)

“Todos têm direito ao ambiente e à qualidade de vida,
nos termos constitucional e internacionalmente estabelecidos”

(Assembleia da República, 2014)

Objetivos

“A política de ambiente visa a efetivação dos direitos 
ambientais através da promoção do desenvolvimento 

sustentável, suportada na gestão adequada do ambiente, 
em particular dos ecossistemas e dos recursos naturais”

(Assembleia da República, 2014)

Esta gestão tem de ser feita de forma racional e eficiente, 
para que não se esgotem os recursos ou lhes sejam 

provocados danos irreversíveis.

Princípios

Desenvolvimento sustentável
"satisfação das necessidades do presente sem 

comprometer as das gerações futuras”;

Responsabilidade intra e intergeracional
"utilização e aproveitamento dos recursos naturais e 

humanos de uma forma racional e equilibrada, a fim de 
garantir a sua preservação para a presente e futuras 

gerações”;

Prevenção e da precaução
"adoção de medidas antecipatórias com o objetivo de 

obviar ou minorar, prioritariamente na fonte, os impactes 
adversos no ambiente, com origem natural ou humana, 

tanto em face de perigos imediatos e concretos como em 
face de riscos futuros e incertos”.

(Assembleia da República, 2014)

Decreto-Lei n.º 47/1999 que regula o Turismo de Natureza (DL47/99)

Regula o Turismo de Natureza (serviços de hospedagem e atividades a serem consideradas como de animação 
ambiental, bem como as áreas que podem ser disponibilizadas ou utilizadas).

No espaço deste estudo, não são abordadas propostas concretas de serviços ou atividades mas são interessantes as 
premissas adotadas na publicação do decreto.

Premissas

Relevância cada vez maior dos espaços naturais como destinos turísticos “em que a existência de valores naturais e 
culturais constituem atributos indissociáveis do turismo de natureza”;

Áreas protegidas com papel privilegiado como resposta a novos tipos de procura - “prática de atividades ligadas ao 
recreio, ao lazer e ao contacto com a natureza e às culturas locais, cujo equilíbrio, traduzido nas suas paisagens, 

conferem e transmitem um sentido e a noção de «único» e de «identidade de espaço»”;

Necessidade de promoção do turismo de natureza, por estar ainda numa fase embrionária de desenvolvimento, 
sendo assim preciso dotá-lo “de capacidade de afirmação e competitividade, assegurando, porém, a regulamentação 
necessária à compatibilização com a preservação dos valores naturais e com as premissas do desenvolvimento local 

sustentável”;
Imperativo da relação entre a promoção “de Portugal como um destino turístico de qualidade” e preservação dos 

recursos naturais;

Articulação entre o património cultural, histórico e natural, “valorizando-o e divulgando-o, na perspetiva do 
desenvolvimento integrado da economia turística, promovendo, simultaneamente, a proteção do ambiente, a 

dinamização da vida cultural portuguesa e a qualidade de vida dos cidadãos”.

(Assembleia da República, 1999)

Quadro 14: Lei de Bases da Política de Ambiente (LBA) 

Quadro 15: DL 47/1999, regula o Turismo de Natureza 
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Decreto-Lei n.º 242/2015 - (RJCNB)
Regime Jurídico para a Conservação da Natureza e Biodiversidade

Revoga o DL 142/2008 porque era “necessário adequar o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade à nova realidade, objetivando a articulação entre os programas especiais das áreas protegidas e os 

instrumentos regulamentares vinculativos dos particulares que os concretizam”
(Assembleia da República, 2015)

DL 142/2008

Deu passos importantes na conservação da natureza e da 
biodiversidade com a criação da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza (RFCN)
▼

> Áreas imprescindíveis à conservação, integradas no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) - Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) + Rede Natura 
2000 + classificadas ao abrigo de compromisso 

internacionais;

> Reservas ecológica e agrícola nacionais (REN e RAN);

> Domínio público hídrico.

Objetivos DL 242/2015

“garantir a conservação dos valores naturais e promover a 
sua valorização e uso sustentável”;

“promover a conservação da natureza e da 
biodiversidade”;

"integrar critérios de conservação da natureza e da 
biodiversidade nos sistemas sociais, empresariais e 

económicos”;
"promover a investigação científica e o conhecimento 

sobre o património natural”;
“promover a educação e a formação da sociedade civil em 
matéria de conservação da natureza e da biodiversidade e 
assegurar a informação, sensibilização e participação do 

público”;
“promover o reconhecimento pela sociedade do valor 

patrimonial, intergeracional, económico e social da 
biodiversidade e património geológico”.

(Assembleia da República, 2008). 

Plano Estratégico Nacional do Turismo
(PENT)

Propõe “articular o turismo (…) com outras áreas da ação governativa (ordenamento do território, ambiente, 
desenvolvimento rural, património cultural, saúde, desporto, infraestruturas e transporte aéreo)”

(Assembleia da República, 2013)
▼

Vai de encontro à hipótese em discussão neste relatório, que envolve nomeadamente as quatro primeiras áreas 
mencionadas – ordenamento do território, ambiente, desenvolvimento rural e património cultural.

Quadro 17: Estratégia para o Turismo (ET2027) 

Quadro 16: Regime Jurídico para a Conservação da Natureza e Biodiversidade (RJCNB) 

Quadro 14: Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

Estratégia para o Turismo (ET2027)

É aspiração nacional “liderar o turismo do futuro”, mas para isso é necessário “a colaboração e envolvimento da 
sociedade e de todos os atores, públicos e privados”, sendo fundamental a definição de metas concretas, surgindo 

assim esta estratégia
(Turismo de Portugal, I.P., 2016)

> Princípios Norteadores <

Crescer em valor;
Competitividade;

Inovação e empreendedorismo;
Coesão territorial;
Sustentabilidade.

A sustentabilidade é, no âmbito deste estudo, o 
pensamento base aos outros

▼
Pensar o turismo de forma sustentável, na correta gestão 

e aproveitamento dos recursos, permitirá continuar a 
crescer em valor, pois sem recursos ou com a sua 

sobre-exploração não existirão valores a serem usufruídos 
ou potenciados

▼
Soluções turísticas sustentáveis - Infraestruturas Verdes

▼
Aumento da coesão territorial, com ofertas diferenciadas 

ao mercado turístico, descentralizando o mesmo dos 
grandes centros urbanos para as periferias

(cf. Capítulo 2).

Quadro 18: Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
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Resolução n.º 55/2018 - ENCNB
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

“Reconhecimento de que o património natural português concorre decisivamente para a afirmação do país 
internacionalmente e, deste modo, contribui para a concretização de um modelo de desenvolvimento assente na 

valorização do seu território e dos seus valores naturais”
(Assembleia da República, 2018)

Ideia reforçada
▼

“partilha dos benefícios gerados pelos recursos naturais e 
de participação na sua salvaguarda”

(Assembleia da República, 2018)
▼

De encontro ao já discutido sobre o RJCNB
▼

Só é possível fazer funcionar os projetos, quando há 
aceitação e participação dos cidadãos.

> Três vértices estratégicos <

Melhoria do “estado de conservação do património 
natural”;

Promoção do “reconhecimento do valor do património 
natural”; 

Fomento da “apropriação dos valores naturais e da 
biodiversidade pela sociedade”

▼
Podem ser transpostos para as Infraestruturas Verdes

▼
Pretende-se também a preservação e promoção do 

património natural e a demonstração do seu potencial 
junto das populações

Lei n.º 31/2014 - (LBPSOTU)
Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território

e de Urbanismo

Não são abordadas propostas concretas que necessitem de passar pelo crivo desta Lei, mas ela não pode deixar de 
ser mencionada porque, como o próprio nome indica, baseia-se nela toda a ação sobre o território.

Artigo 2 
> Fins <

Valorização das Potencialidades do solo;
Desenvolvimento sustentável;

coesão nacional;
Salvaguarda e valorização da Identidade do território;

Promoção e defesa do Património natural;
Cultural e paisagístico.

(Assembleia da República, 2014)

Artigo 37
> Objetivos da gestão territorial <

“Correta distribuição e localização no território das 
atividades económicas, das funções de habitação, de 

trabalho, de cultura e de lazer”, 
▼

Ideia de descentralização mencionada a propósito da 
ET2027;

“Criação de oportunidades diversificadas de emprego”
▼

Objetivo respondido pelas novas oportunidades e 
atividades que as Infraestruturas Verdes podem criar;

“Preservação e defesa de solos com potencialidade para 
aproveitamento com atividades agrícolas, pecuárias ou 

florestais, de conservação da natureza, de turismo e lazer”

(Assembleia da República, 2014)

Quadro 19: Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPSOTU) 

Quadro 20: Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 
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O plano faz uma caracterização da região em termos de contributo e performance do 

turismo, quais os mercados que a procuram, o tipo de visitantes e suas preferências, a oferta e 

produto existentes, bem como o tipo de comunicação e promoção utilizadas, informação 

fundamental a qualquer proposta que se queira apresentar para toda a região. 

Programa Nacional de Turismo de Natureza
(PNTN)

Programa de 2015 que veio substituir o de 1998

Pretendia
promover o turismo de natureza a nível nacional, estando adaptado à realidade e definindo uma estratégia de futuro e 

considerando a importância crescente das áreas classificadas como destinos turísticos, a nível nacional e 
internacional;

▼
O turismo nestas áreas “deve ser sustentável a longo prazo, de forma a assegurar a manutenção dos processos 
ecológicos essenciais à biodiversidade, e contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento económico local, 

garantindo que a utilização dos recursos não compromete o seu usufruto pelas gerações futuras"
▼

Iniciativas turísticas = Responsáveis do ponto de vista ambiental + Adoção de tecnologias não poluentes + Utilização 
eficaz de recursos escassos + Gestão cuidada de resíduos.

(Assembleia da República, 2015)

Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019
(PET Lx)

Construído com o intuito de desenvolver uma estratégia para o turismo que seja comum a toda a região e não com 
caráter vinculativo nem de ser integrado nos planos de ordenamento dos diferentes municípios da AML

A principal centralidade da região é Lisboa
▼

Aumentar o interesse nos outros municípios e que 
apresentam grande potencialidade a nível turístico

Passando a haver uma promoção relativa a toda a região 
e não tão focada na cidade de Lisboa

▼
Passagem do conceito marca Lisboa para o conceito 
marca Região de Lisboa, sendo a cidade a âncora da 

região 

Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020
(PAR Lx)

Lisboa enquadra-se “no contexto de uma Região onde se verifica uma combinação feliz de elementos que lhe 
conferem uma singularidade com potencial de articulação de experiências valorizáveis pelo turista (…)” 

(CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2014)
▼

Fundamental valorizar e aproveitar de forma sustentável e estratégica os vastos e variados recursos presentes na 
região
▼

Resposta dada pelas Infraestruturas Verdes 
▼

Ligação às várias áreas, verdes ou não, e componentes do território, incorporando aglomerados urbanos e rurais, 
abrangendo assim a diversidade existente na AML

(cf. Capítulo 3).

Quadro 21: Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) 

Quadro 22: Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020 (PAR Lx) 

Quadro 23: Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019 (PET Lx) 
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Este plano estratégico está em consonância com o presente estudo pelo facto de querer 

utilizar Lisboa como a “alavanca de crescimento” da restante região e não pela importância dada 

à sua componente natural, isto é, no PET Lx o sistema natural da área metropolitana não está 

no centro das suas opções, surgindo apenas pelo facto de o nicho “turismo de natureza” ser 

parte das ofertas de produtos turísticos que tornam a AML um destino diversificado. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território da AML (PROT AML) 

No relatório da proposta técnica final do PROT-AML é apresentada a visão para a região 

que se pretende implementar, obedecendo “aos quatro imperativos que são hoje consensuais 

no conceito abrangente de Desenvolvimento Sustentável – Competitividade, Sustentabilidade 

Ambiental, Equidade e Governabilidade”, que devem servir de base à construção das propostas 

de ordenamento do plano (CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010). 

Esta visão, de acordo com o apresentado, implementa-se considerando os domínios da 

Conectividade, Competitividade e Cosmopolitismo (Domínio A); Polinucleação e Compactação 

(Domínio B); Sustentabilidade e Sintonia com a Natureza (Domínio C); Dinâmica de Qualificação 

Territorial e Coesão Social (Domínio D); e Governabilidade e Governação (Domínio E). Para o 

presente estudo dar-se-á relevância aos domínios A, C e E, por se considerar que são os que 

apresentam diretrizes mais próximas ao tema em estudo (quadro 24). 
 

 

Quadro 24: Domínios do PROT-AML, relevantes ao estudo 

Domínio A 
Conectividade, Competitividade e 

Cosmopolitismo 

Domínio C 
Sustentabilidade e Sintonia com a 

Natureza 

Domínio E 
Governabilidade e Governação 

“A estratégia de desenvolvimento 
para a Área Metropolitana de Lisboa 

tem que colocar a 
internacionalização como um dos 

seus principais objetivos” 
▼ 

Com uma região “reconhecida a 
nível mundial como um destino 

turístico seguro, atrativo e 
competitivo, com oferta 

diversificada” 
 

(CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010) 
 

> Base < 
Mercado económico variado e 

especializado; 
Exponenciação das potencialidades; 
Considerar primeiramente os seus 

próprios recursos naturais 
(agrícolas, florestais, marítimos e 

paisagísticos). 

“A Área Metropolitana de Lisboa 
deve assumir, decididamente, o 
paradigma do desenvolvimento 

sustentável (…)” 
 

(CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010) 
▼ 

> Implica < 
Combate à expansão desregrada 

das áreas urbanas; 
Estratégia de valorização dos 

espaços rurais. 
 

“O modelo territorial a adotar (…) 
deve garantir o funcionamento 

sistémico dos sistemas hídricos e 
das estruturas ecológicas, 

preservando e restaurando o 
potencial ecológico e de 

biodiversidade do território regional” 
 

(CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010) 
 

Das linhas de ação deste domínio 
destaca-se a primeira, que se 
relaciona diretamente com a 

implementação da Rede Ecológica 
Metropolitana (REM). 

Deste domínio destaca-se a vontade 
de implementação de um quadro de 

governação que assente, entre 
outras coisas, na “participação 

cidadã e cooperação entre 
particulares e entidades públicas e 
privadas, de modo a promover uma 
maior mobilização do tecido social 

regional na prossecução dos 
objetivos comuns” 

 
(CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010) 

 
 

Este estudo tem por base também 
esta premissa 

▼ 
Ao sucesso de qualquer projeto 

atuante sobre o território é 
fundamental a participação e 

aceitação dos cidadãos. 
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Relação entre os diferentes instrumentos apresentados 

Os instrumentos de gestão territorial apresentados servem a este estudo como 

orientadores e/ou reguladores, não existindo uma divisão incisiva entre os dois, pois em todos 

eles se encontram diretrizes que servem de base às opções, objetivos ou estratégias adotadas 

(orientadores) e, caso se interviesse de forma concreta sobre o território, a proposta feita teria 

que passar pelo crivo da legislação aqui presente (reguladores). 

Do carácter duplo orientador/regulador excetuam-se a Estratégia para o Turismo 

(ET2027), o Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020 e o Plano Estratégico para o Turismo 

na Região de Lisboa 2015-2019, somente orientadores, pois não são legislação publicada em 

meio próprio, não tendo assim caráter vinculativo. 

Independentemente do caráter que cada um dos instrumentos apresente, pode dizer-se 

que o PROT-AML, nos domínios aos quais se deu relevância, relaciona-os a todos. Isto é, o 

domínio A - onde se fala do crescimento conjunto de toda a região, também pela existência de 

uma oferta diversificada, ou do fortalecimento dos atrativos já existentes, principalmente os 

naturais – pode relacionar-se com o DL 47/1999 (promoção de novos nichos turísticos como o 

“turismo de natureza”), a ET2027 (pretende fazer crescer e inovar, entre outros), o PNTN 

(promoção de novos nichos turísticos como o “turismo de natureza”) ou o PET Lx (apostar em 

Lisboa como motor de desenvolvimento que se estende a toda a região); o domínio C – que gira 

fundamentalmente em torno do desenvolvimento sustentável e da proteção dos sistemas de 

biodiversidade – pode relacionar-se com a ELC (proteção da paisagem), a LBA (desenvolvimento 

sustentável), o RJCNB (conservação da biodiversidade), a LBPSOTU (desenvolvimento 

sustentável) ou o PAR Lx (desenvolvimento sustentável); o domínio E – que se refere 

resumidamente à participação das populações – pode relacionar-se com a ENCNB, por se querer 

promover o património natural junto das populações. 

 

 

3.2. Fase B – Como identificar a atratividade da REM? 
O presente estudo visa fazer uma proposta para identificar ofertas no domínio do turismo 

de natureza, criando condições para redistribuir os visitantes por toda a AML. Neste sentido 

revela-se como fundamental, encontrar atrativos que os façam optar por outros locais, 

aumentando as possibilidades de crescimento e desenvolvimento de toda a região, expandindo 

o atrativo de Lisboa, principalmente à zona mais interior, mais esquecida dos roteiros turísticos 

habituais (cf. capítulo 1). Sendo que a proposta pretende assentar na operacionalização da REM, 

torna-se necessário identificar o seu potencial de atratividade à visitação. Assim iniciou-se um 

processo exploratório iterativo de natureza metodológica assente na seguinte dinâmica: formular 

hipótese 1 > testar hipótese 1 > confirmar/infirmar hipótese 1 > formular hipótese 2 > etc. (figura 

38). 
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Estas hipóteses foram formuladas e testadas sequencialmente, face à natureza 

exploratória do estudo, o que fez com que a sua construção fosse faseada e iterativa, sendo um 

processo afinado e alterado ao longo do tempo, conforme a informação, dados e resultados 

obtidos. 

 

Como foi apresentado anteriormente, a REM subdivide-se em três redes: primária, 

secundária e complementar. Destas três, a primária, especialmente a zona abrangida pelos 

CEP40, é a que corresponde às áreas mais periféricas da região, que por esse motivo são 

                                                           
40 CEP: Corredores Estruturantes Primários 

Figura 38: Processo aplicado à fase B da metodologia do caso-estudo 
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geralmente esquecidas dos roteiros habituais, sendo também a zona mais naturalizada ou a que 

apresenta “funções ecológicas dominantes” (CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010), pretendendo 

assim promovê-la, com vista à sua defesa e preservação. Por estes motivos, procuraram-se 

hipóteses para exponenciar a atratividade, não da REM em toda a sua extensão, mas em 

particular dos CEP. 

As diferentes hipóteses serão enunciadas, cada uma separadamente, nos próximos 

quatro subcapítulos, mas importa referir que o principal pressuposto que levou à sua definição 

foi a possibilidade de espacializar no território a atratividade de uma determinada área, enquanto 

resultante da combinação entre valores patrimoniais naturais e culturais, já apresentado 

anteriormente, tanto no presente capítulo como no precedente. 

 

3.2.1. Hipótese 1 – A REM articula-se com a existência de património 
Uma vez que a presença de património num determinado 

local o torna mais atrativo (pressuposto anteriormente referido), 

considerou-se relevante investigar a presença de património 

classificado ao longo da REM, com especial atenção na zona dos 

CEP. A ideia inicial era identificar esse património, dividi-lo em 

diferentes tipos e daí partir para a construção de percursos ou roteiros ao longo da REM, tão 

variados como o património encontrado. Foram assim pensados quatro percursos distintos, com 

temas específicos: “tema costa” (a rota seria construída ao longo da linha de costa da AML), 

“tema estuários” (a rota seria contruída ao longo do CEP que faz a ligação entre os estuários do 

Tejo e do Sado), “tema interior” (a rota seria construída considerando a zona mais interior ou 

rural da AML), “tema vulcões” (a rota seria construída com base na zona dos vulcões de Loures 

e Mafra). 

Numa primeira fase procedeu-se então à identificação do património existente, dividido 

entre geossítios, património tangível e património intangível, conceitos apresentados no capítulo 

anterior. Para tal divisão recorreu-se à informação disponibilizada online pelos sites dos 18 

municípios da AML, pela ProGEO41, pela DGPC42 e pelo ICNF43. 

O património considerado foi não só divido nos três tipos já mencionados, mas também 

em várias subdivisões 1, discriminadas em subdivisões 2, em alguns casos (quadro 25). Esta 

divisão foi feita de acordo com a sua génese, função ou finalidade. 

 

Quadro 25: Divisão do património identificado 

                                                           
41 Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico – Grupo Português 
42 Direção Geral do Património Cultural 
43 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

Divisões Subdivisão 1 Subdivisão 2 

Geossítios 

Cársico  

Sedimentar  

Vulcânico  

Fósseis  

Tectónica  

Hipótese 1: A REM  
articula-se com a 

existência de património 
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O património acima identificado foi então georreferenciado dando origem aos mapas de 

património tangível (figura 39) e de geossítios (figura 40). O património intangível não se 

consegue, por ser incompatível com a sua definição, definir como algo circunscrito no território 

(um ponto, uma área, uma linha, etc.), daí se ter optado por não se construir um mapa do 

património intangível, sendo apenas feita a sua identificação e listagem. 

Património 
Tangível 

Património Construído 

Quintas históricas 

Estruturas hidráulicas 

Moinhos e azenhas 

Estruturas militares 

Religiosos 

Vias 

Pontos Mirantes  

Centros Interpretativos  

Jardins Botânicos  

Parques Urbanos  

Quintas Agrícolas  

Hortas Urbanas  

Locais Arqueológicos  

Núcleos museológicos e expositivos  

Aldeias  

Paisagens de água 

Estuários 

Praias 

Rios 

Ribeiras 

Matas, conjuntos florestais, árvores 
notáveis 

 

Outros  

Património 
Intangível 

Eventos 

Feiras e mostras 
económicas 

Religiosos 

Tauromáquicos 

Culturais 

Agrícolas e piscatórios 

Enogastronomia  

Artesanato e ofícios  



57 

 
Figura 39: Património tangível identificado e mapeado na AML 

Escala de 1:470 000 

 

 
Figura 40: Geossítios identificados e mapeados na AML 

Escala de 1:470 000 

 

Para a ideia inicial referida, de construção de vários percursos ou roteiros concordantes 

com os diferentes tipos de património, era necessário perceber se a rede viária existente dava 
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suporte à REM, podendo também vir a suportar qualquer rede de turismo que se quisesse 

construir. Recorreu-se então ao mapa da rede viária da AML e, uma vez que se pretendia 

exponenciar em particular a atratividade dos CEP (como foi indicado anteriormente), para 

perceber que rede viária os suportava, intersetou-se a rede viária da AML com os corredores, 

sendo o resultado dessa interseção apresentado na figura 41, onde a rede viária correspondente 

à zona dos CEP surge destacada a vermelho. 

É importante referir que, pelo PROT-AML, as setas desenhadas no mapa da REM, e 

designadas como CEP, são meramente estratégicas, ou seja, não definem áreas concretas no 

território. Assim sendo, intersetar de forma exata a rede viária com os CEP pode ser interpretado 

como errado, no entanto, pelo caráter exploratório do estudo assume-se esse erro, por este 

exercício ter sido feito apenas com o intuito de verificar a existência ou não de uma rede viária 

viável na área em causa. 

 

Tal como já se disse, a presença de património classificado num determinado local  

torna-o mais atrativo. Cruzando o mapa de património tangível (figura 39) com o mapa da REM, 

facilmente se concluiu que este se localiza principalmente fora dos CEP (figura 42). 

Figura 10: Rede viária correspondente aos CEP da REM 
Escala de 1:480 000 

Figura 41: Rede viária da AML. Rede viária correspondente aos CEP destacada a vermelho 
Escala de 1:485 000 
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Uma outra forma de apresentar esta disjunção entre localização de património e CEP, 

foi a identificação de hot-spots de valor patrimonial, isto é, delineou-se para a Grande Lisboa44 

uma escala de valor patrimonial (quadro 26), a partir da qual se pôde construir superfícies de 

Kernel45, que confirmaram que as zonas onde existe património de valor mais elevado, ficam 

fora dos CEP (figura 43). 

 

Quadro 26: Escala de valor para o património tangível 

 

 

Estes valores foram dados de acordo com a influência geográfica do património, ou seja, 

tanto maior será o valor dado quanto maior for a sua visibilidade internacional. Por exemplo, o 

Palácio Nacional de Mafra tem visibilidade internacional (valor 32), sendo um monumento 

                                                           
44 Este exercício foi realizado apenas para a Grande Lisboa por ser um exercício de corroboração de resultados, isto é, 
para comprovar de forma concreta o que visualmente se via nos mapas. Aceitou-se que estando a observação para a 
Grande Lisboa comprovada por esta fórmula, o mesmo aconteceria para a Península de Setúbal. 
45 As superfícies de Kernel resultam da aplicação de uma função de Kernel, que calcula a magnitude de pontos (neste 
caso) existentes por unidade de área (adaptado de ArcMap 10.5). 

Influência Geográfica Valor 

Local 2 

Municipal 4 

Regional 8 

Nacional 16 

Internacional 32 

UNESCO 64 

Figura 42: Relação territorial do património tangível com os CEP 
Escala de 1:480 000 

Legenda: Pontos – Património Tangível / Seta - CEP 
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classificado como monumento nacional, enquanto o Palácio de Palmela, em Cascais, é um 

imóvel de interesse municipal (valor 4). 

 

 

Na figura 43 fica explícito que, de facto, como na primeira observação, no que diz 

respeito à presença de património ao longo dos CEP e à atratividade correspondente, os CEP 

são zonas parcas em património e cuja atratividade é baixa. 

Conclui-se que o património e os CEP da REM não coincidem no espaço, mas pelo 

contrário formam conjuntos genericamente complementares, pelo que a hipótese inicial não se 

confirma na totalidade, verificando-se apenas uma sobreposição na zona ribeirinha dos 

concelhos de Loures e Vila Franca de Xira, na Grande Lisboa, sendo quase inexistente na 

Península de Setúbal. 

 

 

3.2.2. Hipótese 2 – A REM articula-se com elementos naturais marcantes 
Na hipótese 2 tentou perceber-se que características 

poderiam funcionar como distintivas em termos paisagísticos, 

tanto pela sua beleza como singularidade, tendo-se procurado 

elementos que pudessem ser marcantes, e por isso 

diferenciadores, na paisagem. Estudaram-se a morfologia, a rede 

hidrográfica e o Registo Nacional de Arvoredo de Interesse Público ou RNAIP.  

Hipótese 2: A REM  
articula-se com 

elementos naturais 
marcantes 

Figura 43: Superfície de Kernel (hot-spots de valor patrimonial para a Grande Lisboa) 
Escala de 1:300 000 
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Com o estudo da morfologia, em combinação com a rede hidrográfica, procuraram-se 

sobretudo elementos como pontos elevados que servissem de miradouros naturais ou vales 

muito encaixados que pela sua particularidade sobressaíssem relativamente à paisagem 

circundante (figura 44). 

 

 

A zona assinalada no mapa, poderia ser uma zona sobre a qual aprofundar a informação 

existente, uma vez que, estando sobre a influência dos CEP, apresenta-se como elevada 

relativamente à restante região, indo de encontro ao procurado nesta hipótese – elementos 

distintos ou marcantes. 

O RNAIP protege arvoredo que possa ser considerado relevante, por serem “exemplares 

isolados ou conjuntos arbóreos” de “representatividade, raridade, porte, idade, historial, 

significado cultural ou enquadramento paisagístico” comprovados, devendo ser conservados 

(ICNF46, 2016)47. Este registo pretende ser um instrumento fundamental no seu conhecimento, 

salvaguarda e conservação e no estímulo ao envolvimento da sociedade nessa mesma proteção 

(ICNF, 2016). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 ICNF: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
47 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/aip/mon-viv 

Figura 44: Morfologia da AML e rede hidrográfica que interseta os CEP 
Escala de 1:500 000 

Modelo Digital de Terreno 

 

Linhas de Água 
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Após a análise do RNAIP para a AML e construção dos mapas de localização do 

respetivo arvoredo aí identificado (figura 45), conclui-se que este não seria um ponto de grande 

relevância na exponenciação da atratividade da REM porque, embora seja bastante importante, 

como se pode observar pelo mapa na figura 45, os exemplares encontrados estão bastante 

dispersos no território e são em baixo número, o que leva a supor que não seriam motivo 

suficiente de deslocação propositada dos visitantes da região. 

Conclui-se que ao longo dos CEP da REM podem considerar-se como elementos 

naturais marcantes as cumeadas48 assinaladas na figura 44, que se situam na fronteira dos 

concelhos de Loures e Mafra. 

 

3.2.3. Hipótese 3 – A REM articula-se com as preferências de paisagem estudadas 
No capítulo 2 discutiu-se que tipos de paisagens 

poderiam atrair mais ou menos os visitantes, citando em particular 

os autores Hazendonk et al., 2017 e Van Zanten et al., 2014, e 

pondo em confronto as perspetivas que apresentam, chegou-se 

à conclusão de que a preferência global das populações, locais 

ou visitantes, são paisagens florestais ou naturais. Foi também indicado que isto vai de encontro 

às alterações que o mercado turístico tem vindo a sofrer, uma vez que cada vez se procuram 

                                                           
48 As cumeadas são as zonas de cotas mais elevadas. 

Figura 45: Árvores registadas no RNAIP na AML 
Escala de 1:470 000 

Hipótese 3: A REM  
articula-se com as 

preferências de 
paisagem investigadas 

Arvoredo Classificado 



63 

destinos mais ligados à natureza e cultura, e não massificados como anteriormente acontecia 

(cf. capítulo 2). 

Para esta hipótese 3, apresentou-se assim relevante perceber onde se encontram as 

diferentes tipologias de paisagens na AML, que possam ou não apresentar maior preferência por 

parte das populações. Isto foi feito a partir da utilização da Carta de Ocupação do Solo (COS) 

mas também pela verificação in situ, aquando do trabalho de campo, da classificação das 

tipologias da paisagem encontradas. 

 Pela utilização da COS, foi desenvolvido um mapa com os diferentes tipos de ocupação 

do solo existentes na AML e o seu valor para a biodiversidade, numa escala de 0 a 10. Na figura 

46 pode então observar-se a COS da região, surgindo apenas as classes de valor da 

biodiversidade 5 ou superior, por ser a partir desse valor que se começa a encontrar um tipo de 

ocupação mais naturalizado ou, mesmo apresentando algum tipo de atividade, será agrícola e 

de menor intensidade e impacto. 

 
Figura 46: Ocupação dos solos na AML 

Escala de 1:500 000 
Fonte: COS 2010 reclassificada segundo Carvalheiro, 2015 



64 

Pelo que foi dito acima, neste estudo procuram-se as paisagens mais naturais ou 

florestais, para tal extraiu-se do mapa apresentado na figura 46 um outro que apresentasse 

apenas a localização das classes classificadas como florestais (figura 47). 

 

Pode então concluir-se que ao longo dos CEP existem alguns nichos relevantes de 

classes com maior valor para a biodiversidade e, por isso, porventura de maior atratividade. Aqui 

também se constata que este não foi o principal critério na conceção da REM. 

 

Para testar esta hipótese teve de ser considerada também a informação recolhida 

aquando do trabalho de campo49. Aí foram identificadas as diferentes tipologias da paisagem 

presentes ao longo de diferentes áreas da AML. A denominação adotada teve por base o 

dicionário produzido pelo projeto europeu HERCULES, o qual inclui definições sobre as 

estruturas, funções e dinâmicas da paisagem, assim como, sobre os aspetos ambientais e 

societais das paisagens rurais e urbanas. Além disso são também apresentadas diferentes 

tipologias paisagísticas e as suas características, os processos modeladores da paisagem e as 

ferramentas e indicadores que os descrevem e quantificam e ainda as interações entre paisagem 

e Homem, sendo assim consideradas as questões atuais relacionadas com a sustentabilidade e 

fenómenos sociais a ela associados (Plieninger et al., 2014). 

Foram assim identificadas sete diferentes tipologias: espaço aberto; paisagens agrícolas; 

paisagens costeiras; paisagens industriais; paisagens periurbanas; paisagens suburbanas; 

paisagens urbanas. 

 

                                                           
49 Organização e definição do trabalho de campo, ver ANEXO I 

Figura 47: Localização das classes de COS classificadas como florestais 
Escala de 1:480 000 

Fonte: COS 20107 reclassificada segundo Carvalheiro, 2015 
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Na figura 48 estão identificados os locais onde foram encontradas as diferentes tipologias 

e, no ANEXO E, encontram-se as suas definições e exemplos fotográficos das mesmas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando a nomenclatura proposta pelo projeto HERCULES, as fotografias 

apresentadas e as preferências globais acima referidas, podem considerar-se como 

preferenciais as tipologias “espaço aberto”, “paisagens agrícolas” e “paisagens costeiras”, por 

serem as que apresentam maior naturalização ou características mais próximas das áreas 

florestais. 

 

Figura 48: Localização das diferentes tipologias de paisagem 

Figura 49: Localização das classes da COS classificadas como florestais 
Escala de 1:480 000 
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Comparando estas duas figuras (49 e 50), facilmente se depreende que as tipologias 

preferenciais encontradas aquando do trabalho de campo se cruzam com os CEP ou lhes estão 

próximas. Este dado traz maior relevância ao facto que acima foi apontado de existirem nichos 

relevantes, também ao longo dos CEP, de classes preferenciais.  

 

Nesta hipótese existem duas conclusões a ter em conta. A primeira relaciona-se com a 

espacialização no território da COS (figura 49), da qual se infere que existem alguns nichos de 

valor de biodiversidade elevado, mas também que um maior valor de biodiversidade não foi 

critério determinante na conceção da REM, como foi dito anteriormente. A segunda relaciona-se 

com a observação em campo das tipologias de paisagem preferenciais estudadas no capítulo 2, 

tendo-se verificado que se localizam em algumas áreas dos CEP. Conclui-se então que a 

hipótese 3 é validada pela existência dos nichos já referidos, o que ocorre em quase todo o eixo 

NW-SE da Grande Lisboa ou na zona de Palmela na Península de Setúbal (assinalados na figura 

49), e pela existência das tipologias de paisagem preferenciais, como apresentadas na figura 50. 

 

3.2.4. Hipótese 4 – A REM articula-se com locais excecionais conhecidos apenas 

pelas populações locais 
O conhecimento das populações locais foi obtido pela 

realização de inquéritos aquando do trabalho de campo, que se 

prendia com a ideia de recorrer à chamada “sabedoria popular” 

para encontrar os melhores locais, mais atrativos, desconhecidos 

muitas vezes dos roteiros turísticos comuns, menos explorados, 

indo de encontro à vontade emergente, anteriormente debatida, que os visitantes têm de um 

contacto mais direto e verdadeiro com as populações e culturas que visitam. 

Hipótese 4: A REM  
articula-se com locais 

excecionais conhecidos 
apenas pelas 

populações locais 

Figura 50: Localização das diferentes tipologias de paisagem (preferenciais assinaladas com uma estrela) 
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Nos quadros 27 e 28 são apresentados os resultados dos inquéritos realizados e, na 

figura 51, a localização das respostas mais relevantes, tendo sido feitos apenas no trabalho de 

campo realizado na Grande Lisboa. 

As questões que eram colocadas foram as seguintes: 

Q1. Que fotografia, representativa da sua localidade, enviaria a alguém de fora? 

(Carvalho Ribeiro et al., 2013) 

Q2. Quais os três sítios mais bonitos e com melhores vistas? 

Q3. Qual o percurso a fazer para ir de A a B (sendo que A e B eram específicos para 

cada localidade)? 

A “sabedoria popular” acima referida, esperava encontrar-se principalmente em relação 

às questões 2 e 3, mas após a realização dos inquéritos foi possível concluir o oposto do que se 

esperava, ou seja, as pessoas entrevistadas referiram sobretudo locais que se encontram já 

mencionados nos roteiros turísticos habituais e, relativamente ao percurso escolhido, destacam-

se as respostas dadas nos inquéritos 3 e 14, por terem sido as únicas as apontar percursos 

menos conhecidos.  

Conclui-se assim que não existem locais excecionais a salientar por parte das 

populações, não havendo então a articulação de locais desconhecidos do “grande público” com 

os CEP da REM. 

Figura 51: Localização dos inquéritos realizados 
Escala de 1:300 000 

Inquéritos 
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Quadros 27 e 28: Respostas aos inquéritos 
Legenda: F - feminino / M - masculino / S - sim / N - não / NR - não respondeu 

 

 
 
 
 
 

Inquérito 1 2 3 4 5 6 7 

Localidade 
Casais de 

São 
Lourenço 

Casais de 
São 

Lourenço 

São 
Lourenço 

Praia de 
São 

Lourenço 

Praia de 
São 

Lourenço 
Lagoa 

Sobral da 
Abelheira 

Idade 51 73 42 22 21 63 73 

Género F M M F M F M 

Residente N S S N N S S 

Q1 
(Fotografia) 

Praia de 
São 

Lourenço 
Ericeira 

Praia de 
São 

Lourenço 

Praia de 
São 

Lourenço 

Praia dos 
Pescadores 

Barril (vale) NR 

Q2 (3 sítios) 

Ericeira Ericeira 
Esplanada 
Golfinho 

Azul 

Praia de 
S. 

Lourenço 
Lizandro 

Vale de 
Água (vista 
convento) 

"a 
povoação 

toda" 

Calada NR 
Praia de S. 
Lourenço 

NR Pescadores Encarnação NR 

NR NR NR NR 
Ribeira 
d'Ilhas 

NR NR 

Q3 
(Caminho) 

Nacional 
247 

Nacional 
247 

Caminho 
dos 

Raposeiros 
(trilho da 

praia) 

Nacional 
247 

Pelas 
arribas 

("estrada 
antiga") 

M 554 
Rua 

Principal 

Inquérito 8 9 10 11 12 13 14 

Localidade Codeçal Murgeira Mafra Malveira Malveira Avessada 
Ponte 
Lousa 

Idade 30 26 45 70 47 47 52 

Género F M M M M F M 

Residente N S S S N S S 

Q1 
(Fotografia) 

Tapada Convento Convento 
Centro da 
Malveira 

Largo da 
Feira 

Funchal 
Altos 
Ponte 
Lousa 

Q2 (3 sítios) 

Ericeira Convento Convento Malveira Largo 2 Funchal 
Altos 
Ponte 
Lousa 

Mafra "Verde" 
Ribeira 
d'Ilhas 

Venda NR 

Entrada 
Avessada 

(vista 
mar) 

NR 

NR NR 
Foz do 

Lizandro 
Mafra NR NR NR 

Q3 
(Caminho) 

Rua 
Principal 

Estrada 
junto à 
Tapada 

Nacional Nacional Nacional Nacional 
"Jipe" – 
trilhos 
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3.3. Discussão sobre a metodologia aplicada 
 

O presente capítulo tinha como propósito desenvolver uma abordagem metodológica 

para a construção de rotas de turismo de natureza na AML, estando assim diretamente 

relacionado com o objetivo geral do presente estudo - explorar o desenvolvimento de uma 

abordagem metodológica para a construção de rotas de turismo de natureza, de forma integrada, 

assentes nas Redes Ecológicas e nos recursos endógenos (as populações e as atividades já 

existentes), aplicado à AML (cf. capítulo 1). 

Para o desenvolvimento desta abordagem metodológica foi necessário primeiramente 

(fase A) caracterizar o território sobre o qual se queria intervir, a AML, tendo em conta o mercado 

através do qual se ia intervir, o turismo. Assim sendo, fez-se a caracterização do mercado 

turístico na AML, considerando também os instrumentos de gestão territorial com influência sobre 

a região, sem os quais não é possível intervir e dos quais depende também a qualidade dessa 

mesma intervenção. 

Com a caracterização do mercado turístico aqui feita, foi confirmada a problemática já 

antes discutida relativa à sobre-exploração da cidade de Lisboa e má distribuição do mercado 

turístico para a restante região, tendo ficado claro que era de facto necessário redistribuir o 

mercado turístico por toda a AML, o que poderia ser possível através da operacionalização da 

REM, que serviria então de suporte às rotas de turismo de natureza que se pretendiam construir, 

como apontado no objetivo geral. No entanto, para concretizar essa operacionalização 

demonstrou-se necessário tornar a REM mais atrativa, possibilitando de facto a redistribuição do 

mercado turístico por toda a região metropolitana, tendo sido esse o segundo passo (fase B) da 

abordagem metodológica - compreender como aumentar a atratividade da REM. 

 

Como foi referido no capítulo 2, embora o conceito das infraestruturas verdes seja cada 

vez mais relevante no planeamento territorial, o conhecimento sobre os resultados da sua 

aplicação é ainda reduzido e, também no mesmo capítulo, pela apresentação dos casos de 

estudo, foi possível perceber que não existe uma forma única de operacionalizar uma 

infraestrutura verde, ou seja, em cada situação, essa operacionalização é pensada de forma 

diferente, não descurando os princípios-base do conceito, mas adaptando-o de acordo com as 

caraterísticas do território em causa. 

A variabilidade aqui referida traduziu-se também no presente estudo, por não haver uma 

abordagem metodológica de onde se pudesse replicar a que se pretendia desenvolver, tendo 

sido necessário construí-la de forma faseada e iterativa, sendo um processo afinado e alterado 

ao longo do tempo, conforme a informação, dados e resultados obtidos, o que se verificou 

principalmente na fase B, com a formulação das diferentes hipóteses. 

Além disso, são várias as possíveis soluções que se poderiam encontrar para a 

problemática identificada e para a necessidade de aumentar a atratividade da REM, não havendo 

uma única solução fechada, logo era necessário desenvolver um processo que se pudesse ir 

testando e aperfeiçoando. 
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É pertinente referir que se considera possível a replicação desta abordagem noutros 

cenários, sendo importante ter em conta que não se pode, apesar disso, fazer a sua aplicação 

de forma exatamente igual, nem esperar os mesmos resultados, isto é, não sendo um método 

linear e estanque, mas antes um tipo de abordagem que se construiu, os elementos utilizados 

para a sua construção, bem como os resultados, serão variáveis de acordo com as diferentes 

características de cada cenário onde se queira replicar. 

 

Na introdução ao presente estudo foram apresentados os três objetivos específicos que 

se esperava que se cumprissem neste capítulo e de encontro aos quais foram as duas fases 

constituintes da abordagem metodológica pensada. É então pertinente perceber de que maneira 

esses objetivos poderiam ou não ter sido tratados de forma diferente. 

No objetivo I, sobre a análise do impacto socioeconómico do turismo na região da AML, 

a análise à parte social poderia ter sido mais desenvolvida. Dando continuidade à discussão em 

torno das notícias apresentadas na introdução, teria sido interessante desenvolver um pouco 

mais sobre os impactos sociais do turismo na região, por exemplo, ao nível do mercado 

habitacional, da gentrificação, das transformações, nem sempre positivas, que os destinos 

sofrem, para enunciar apenas alguns aspetos. 

Sobre o objetivo IV, respeitante ao mapeamento do património existente (tangível, 

intangível e natural), podem discutir-se as subdivisões pelas quais se optaram, relativamente ao 

património tangível e intangível. As referidas subdivisões, por não serem definições estanques, 

poderiam ter sido outras que, desde que devidamente justificadas, fariam igualmente sentido. 

Por exemplo, neste estudo existem as subdivisões 1 de “locais arqueológicos” e de “núcleos 

museológicos e expositivos”, por se ter considerado que a forma de abordagem a cada um deles 

é diferente, sendo que o primeiro são ocorrências em espaço aberto e o segundo são locais 

construídos com o propósito específico de ocupação museológica ou expositiva; no entanto 

poderia encontrar-se uma abordagem que os colocasse na mesma subdivisão de “núcleos 

museológicos e expositivos”, uma vez que os locais arqueológicos, depois de devidamente 

tratados, dão origem a locais de exposição ou os artefactos encontrados são recolocados em 

museus ou exposições também. Relativamente aos geossítios, não faz sentido discutir-se a sua 

subdivisão por esta estar diretamente relacionada com a génese dos mesmos, isto é, um 

geossítio de origem sedimentar não deixa de o ser independentemente da abordagem pela qual 

se possa optar. 

O objetivo II, que tratava de perceber como expandir o atrativo “cidade de Lisboa” à 

restante AML, passou por perceber como aumentar a atratividade da REM, pois isto faria também 

distribuir o atrativo da cidade de Lisboa à restante AML, por onde se estende toda a rede 

ecológica. Assim sendo, está diretamente relacionado com o processo iterativo de construção 

de hipóteses aqui utilizado e que desemboca na apresentação de uma proposta de intervenção 

sobre o território. 

Pelas diferentes hipóteses formuladas, concluiu-se que a que apresentava maior 

possibilidade de contribuir para o aumento da atratividade da REM era a retratada na hipótese 
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2, considerando que se verificava a existência de elementos naturais marcantes ao nível da 

morfologia da região, em particular, da morfologia encontrada no limite Loures-Mafra, que 

corresponde a zonas de cumeada (a área das antigas chaminés vulcânicas de Loures e Mafra). 

Embora não fosse a única hipótese onde se encontraram elementos em articulação com a REM, 

foi a que apresentou uma expressão territorial mais marcante. Assim sendo foi decidido investigar 

de forma mais pormenorizada a área em questão, reunindo toda a informação tratada ao longo 

do processo. 

Na figura 52 estão então sobrepostos os diferentes dados mapeados e apresentados ao 

longo do presente capítulo – os CEP da REM, o RNAIP, o património tangível e geossítios, a 

COS e a morfologia da área da Grande Lisboa, percebendo-se que nesta zona, ou na sua 

envolvente próxima, existe a conjugação de algumas características. O RNAIP apresenta duas 

árvores classificadas nas proximidades; do património tangível existe algum classificado no 

interior da área ou bastante próximo e existem dois geossítios imediatamente a sul; da COS 

encontram-se alguns nichos relevantes de paisagens de valor de biodiversidade elevado; a 

morfologia, como foi dito anteriormente, foi o primeiro motivo para esta zona sobressair. Pode 

então dizer-se que existe aqui um aglomerado de características promotoras da atratividade da 

REM, tornando-a uma área interessante para operacionalizar algum tipo de proposta territorial. 

 

Ao apresentar-se a hipótese 1, foi referida uma ideia inicial sobre a construção de 

diferentes percursos ou rotas, concordantes com cada tipo de património, sendo que um deles 

Figura 52: Sobreposição dos diferentes dados mapeados 
Escala de 1:300 000 
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era subordinado ao “tema vulcões”, que se baseava exatamente nesta área das antigas 

chaminés vulcânicas. 

Considerando tudo isto, decidiu então avançar-se com a concretização de uma proposta 

de intervenção sobre o território, que passasse por implementar nesta área um parque natural 

baseado na existência dessas mesmas chaminés vulcânicas que caracterizam a paisagem 

daquela zona (figura 53). 

 

É importante referir que esta não é uma ideia original do presente estudo, ou seja, surge 

no PROT-AML como parte das medidas a implementar nas unidades territoriais, tendo sido 

inicialmente proposta pelo Professor Jorge Gaspar. 

 

“(…) será no século XXI que os lisbonenses e os seus visitantes poderão disfrutar de 

uma das maravilhas da natureza (…) profusão de vulcões que estiveram muito ativos na 

viragem do Mesozoico para o Cenozoico (…) um dos traços mais notáveis da sua geologia e 

da sua topografia. 

(…) criar, finalmente, o grande Parque dos Vulcões (…). São montes com cobertos 

vegetais valiosos e memórias muito ricas, que integram a aventura saloia (…).” 

Gaspar, 2018 

 

A ideia do parque será apresentada no capítulo seguinte. 

 

Figura 53: Exemplos da morfologia das antigas chaminés vulcânicas 
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4. Intervenção sobre o território - “Parque dos Vulcões” 
 

“Na AML verificam-se, integrados na REM, espaços únicos, com elevada importância para a 

conservação de valores naturais, culturais e paisagísticos, que devem assumir funções 

especiais. (…) O PROTAML identifica as áreas com maior potencial para a assumir esta 

função, nomeadamente, os Vulcões de Loures e os Vulcões de Mafra (…).” 

CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010 

 

Como foi indicado na conclusão do capítulo anterior, a constituição deste parque não é 

uma ideia original deste estudo, uma vez que vem proposta no PROT-AML. Neste plano são 

definidas unidades territoriais, cuja composição interna de cada uma passa por terem tipos de 

ocupação do solo “razoavelmente homogéneos, perfeitamente individualizados e identificáveis 

no território da AML, ou conjuntos de áreas com padrões de ocupação distintos, que por si só 

constituem subunidades territoriais, para as quais, ao nível metropolitano, faz sentido uma 

abordagem conjunta e uma intervenção integrada” (CCDR Lisboa e Vale do Tejo, 2010). Para 

cada unidade territorial são definidas opões estratégicas e na UT506, designada de “Norte Agro-

Florestal”, uma dessas opções é a concretização do “Parque Metropolitano dos Vulcões”. 

O aproveitamento desta ideia surgiu na sequência da resposta positiva que se obteve 

para a hipótese 2. Esta resposta positiva deve-se à morfologia existente na área e que se sabe 

corresponder a antigos cones vulcânicos (figura 54) – em Loures, os CEP compreendem “a área 

designada de “Vulcões de Lisboa” e (…) as chaminés vulcânicas de Montachique e Cabeça 

                                                           
50 UT: Unidade Territorial 

Figura 54: Geologia ígnea da Grande Lisboa 
Escala de 1:280 000 



74 

Grande (…)”51 e em Mafra, incluem uma parte de “um vasto conjunto de filões e chaminés 

eruptivas que atravessam as formações cretácicas e jurássicas” (Câmara Municipal de Mafra, 

2013)52. 

Na figura 53 identifica-se a presença de camadas geológicas de génese ígnea, que se 

estendem por toda a Grande Lisboa, desde a cidade de Lisboa, onde existe uma maior 

concentração do “Complexo Vulcânico de Lisboa”, até à zona mais a N e NE, nomeadamente na 

zona em foco, limite entre Loures e Mafra, onde são identificados vários filões e chaminés 

vulcânicas, na área abrangida pelos CEP ou nas proximidades (figura 55). 

 

O “Parque dos Vulcões” surge como uma opção viável de aplicação a uma parte da REM 

que se quer promover por ser mais periférica e esquecida dos roteiros habituais – concelhos 

interiores e mais rurais, como é o caso de Loures e até mesmo Mafra, aqui compreendidos. Além 

disso, abrange os CEP, áreas fundamentais à manutenção do sistema ecológico da região e 

surge também como forma de promoção do património geológico daquela área que, como já se 

percebeu, pode ser de elevado valor não só paisagístico e de fruição, mas também científico e 

educacional. 

 

Na introdução a este estudo foi referido que, numa fase inicial, se considerou explorar a 

aplicação do conceito de Geoparque à AML, como forma de gestão sustentável dos recursos e 

                                                           
51 https://www.cm-loures.pt/AtlasConteudo.aspx?DisplayId=1101 
52 Câmara Municipal de Mafra (2013). PDM - proposta de revisão. Volume vi: estudos de caracterização – relatório 

Figura 55: Geologia ígnea no limite Loures-Mafra (assinalada) 
Escala de 1:170 000 
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promoção de um desenvolvimento local sustentável. Foi também indicado que se concluiu que 

essa não seria a melhor opção por possíveis incompatibilidades com o carácter fortemente 

urbanizado da AML e com outras classificações internacionais já existentes. 

Um geoparque é definido como sendo “um território que desenvolve o Geoturismo e tem 

um papel ativo no desenvolvimento económico da região, através da promoção de uma imagem 

relacionada com o Património Geológico, com influência direta nas condições de vida dos 

habitantes e do Ambiente. Em cooperação com os seus habitantes, visa suportar uma educação 

para o desenvolvimento sustentável, apoia e investe na investigação científica, nas várias 

disciplinas das Ciências da Terra, procura sensibilizar para a valorização do ambiente natural, 

com base nas políticas de Desenvolvimento Sustentável, colaborando com empresas e 

entidades locais para promover e suportar a criação de novos produtos relacionados com o 

Património Geológico” (Comissão Nacional da UNESCO, 2016). Esta definição é bastante 

abrangente, indo de encontro à ideia de gestão e manutenção integrada dos recursos presentes 

no território com vista à sua promoção e desenvolvimento. 

Confrontando esta definição com o que foi dito sobre o “Parque dos Vulcões”, 

relativamente à sua potencialidade paisagística, de lazer, científica e educacional, pode então 

ler-se a sua concretização como uma adaptação ou reinterpretação do conceito de Geoparque. 

Isto é, tendo-se optado por operacionalizar apenas uma parte da REM e não a sua totalidade, 

como se pretendia na possibilidade de aplicação inicial do conceito de Geoparque, a área 

escolhida reúne características que vão de encontro a algumas das “focus areas"53 (áreas 

elementares) preconizadas no conceito – promoção e preservação dos recursos naturais; 

programas educacionais; programas científicos; programas culturais; desenvolvimento 

sustentável; promoção e preservação dos recursos locais e nativos; geoconservação (UNESCO, 

2017). 

 
Quadro 29: Conceito de Geoparque aplicado à AML 

Conceito definido pela 
UNESCO 

“Focus areas” definidas pela 
UNESCO 

Contexto da Área 
Metropolitana de Lisboa 

Desenvolvimento do Geoturismo 
Recursos naturais 
Riscos geológicos 

Alterações climáticas 
Educação 

Ciência 
Cultura 

Mulheres 
Desenvolvimentos sustentável 

Recursos locais e nativos 
Geoconservação 

 Adaptar-se 

Papel ativo no desenvolvimento 
económico da região 

 Adaptar-se 

Cooperação com os seus 
habitantes 

Aplica-se  

Educação para o 
desenvolvimento sustentável 

Aplica-se  

Investigação científica Aplica-se  

Colaboração com empresas e 
entidades locais 

 Adaptar-se 

 

Como apresentado no quadro 29, três dos princípios do conceito de Geoparque 

poderiam ser aplicados diretamente no contexto da AML, por se considerar não ser necessária 

a sua alteração, apesar do contexto; por outro lado, considera-se que os restantes teriam de ser 

                                                           
53 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/top-10-focus-
areas/ 
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adaptados. O Geoturismo, sendo ainda um segmento de nicho dentro do mercado do turismo, 

tem de encontrar espaço no mercado já instalado, para poder crescer e desenvolver-se de forma 

sustentada. Quanto ao princípio ligado ao desenvolvimento económico da região, que se pode 

relacionar com a colaboração que deve existir com empresas e entidades locais, é necessária a 

sua adaptação por visar “promover e suportar a criação de novos produtos relacionados com o 

Património Geológico”, que não existem à partida. 

Com a concretização desta proposta haveria uma aposta no turismo de natureza, mais 

concretamente no geoturismo e, assim sendo, o atrativo ao qual se daria maior relevância seria 

o património natural associado à REM e não o património classificado. Como se disse 

anteriormente, pretende-se que Lisboa seja o “primeiro passo” para uma região mais vasta a 

diversificada que, nesta área, teria o património natural como “porta de entrada”. 

Para se perceber a pertinência da proposta, bem como a estratégia que se viria a adotar 

no parque, realizou-se uma análise SWOT, onde se analisaram os pontos fortes e fracos, as 

oportunidades e ameaças (quadro 30). 

 
Quadro 30: Análise SWOT do "Parque dos Vulcões" 

 

Da análise SWOT pode concluir-se que os fatores positivos a favor da proposta (pontos 

fortes e oportunidades) são mais relevantes que os negativos, o que é mais um atributo a favor 

da aplicação e desenvolvimento desta ideia. 

A estratégia a aplicar no parque teria em conta então estes fatores positivos e as “focus 

areas" acima referidas, uma vez que se considera que assim se conseguiria exponenciar a 

atratividade da REM nesta área, não negligenciando o carácter sustentável que se quer 

promover, indo de encontro ao que tem sido regra ao longo do presente estudo - pretende-se 

expandir a toda a AML o mercado turístico que tem sobre explorado Lisboa, através da promoção 

do turismo de natureza, tendo por base as redes ecológicas, que aproveitam de forma 

sustentável os recursos presentes. 

Teria então de se circunscrever uma área específica do parque (figura 56), dentro do 

qual se desenvolveriam os mencionados programas educacionais, científicos e culturais, tal 

Pontos Fortes 

Património geológico único; 
Paisagens potencialmente 
preferidas (cf. cap. 3); 
Proximidade a Lisboa; 
Turismo não massificado 

Falta de conhecimento sobre o 
património geológico; 
Rede de transportes públicos 
fraca 

Pontos Fracos 

Oportunidades 

Adaptação do conceito de 
Geoparque; 
Promoção do geoturismo e 
geoconservação; 
Promoção e preservação dos 
recursos naturais e endógenos; 
Novo local de lazer e recreio; 
Promoção de uma área menos 
explorada da AML; 
Programas a desenvolver 

Turismo de nicho (grupo restrito 
de potenciais visitantes); 
Acessibilidade mais fácil de carro 
(carácter sustentável em risco); 
Pressão urbanística (área por 
desenvolver) 

Ameaças 
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como acontece nos Geoparques. Os programas educacionais pretendem consciencializar os 

visitantes de todas as idades para o património geológico que serve de base ao parque, dando 

importância ao restante património natural, cultural e intangível presentes. Os programas 

científicos servem de ligação às universidades e outras instituições de pesquisa e 

desenvolvimento de conhecimento científico, para promover a pesquisa relacionada com as 

ciências da terra e outras relevantes. Os programas culturais promovem a criação de redes de 

colaboração entre o parque e as comunidades abrangidas pelo parque, e entre as comunidades 

em si, explorando e celebrando as ligações entre comunidades, práticas, ofícios e o território 

(UNESCO, 2017). Estes programas teriam como fim último as também referidas 

geoconservação, promoção e preservação dos recursos naturais, locais e nativos. 

 

Fundamentalmente, promover-se-ia de forma sustentável esta área, dando impulso às 

suas características e atividades locais, não querendo alterá-la de maneira irreversível nem 

negativa, aproveitando os recursos que já estão presentes, indo de encontro ao objetivo geral do 

presente estudo. 

 
“Scenic landscapes are subject to fundamental economic and sociocultural changes caused by 

leisure and tourism. Leisure and tourism can improve local liveability, for example by means of 

better infrastructure and investments in green space and recreational areas. Residents benefit 

from commercial (shops) and public (cultural events and communal activities) facilities that are 

primarily developed for tourism. In rural areas with pressurised and heavily subsidised 

agricultural sectors, leisure and tourism form a welcome diversification of the local economies, 

as rural leisure and tourism are closely related to the consumption of locally-produced goods. 

(…) Tourism and recreation are beneficial for the local labour market and can help counteract 

the depopulation of the countryside.” 

Hazendonk et al. (2017) 

Figura 56: Área proposta para o "Parque dos Vulcões" 
Escala de 1:170 000 
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5. Conclusão 
 

O título do presente estudo refere-se aos desafios que se colocam à integração, numa 

escala regional, ao colocar em relação as Infraestruturas Verdes e o Turismo de Natureza, ou 

seja, como se podem relacionar as Infraestruturas Verdes e o Turismo de Natureza, a nível 

regional, numa área como a AML, neste caso. Na tentativa de encontrar uma resposta a este 

desafio, delineou-se o objetivo geral deste estudo: explorar o desenvolvimento de uma 

abordagem metodológica para a construção de rotas de turismo de natureza, assentes nas 

Redes Ecológicas e nos recursos endógenos (as populações e as atividades já existentes), 

aplicado à AML. Isto é, esta relação tornar-se-ia realidade ao aproveitar-se a infraestrutura verde 

existente na AML, a Rede Ecológica Metropolitana (REM), para a construção de rotas de turismo 

de natureza. 

Pelo que foi apresentado, nomeadamente nos capítulos 1 e 3, ficou explícito que existe 

um potencial turístico bastante positivo na região, mas que se encontra maioritariamente 

concentrado na cidade de Lisboa, a qual lida com a sobre-exploração gerada por este mercado. 

As zonas mais interiores e periféricas da AML ficam geralmente mais esquecidas, sendo pouco 

publicitadas ou conhecidas, havendo assim uma necessidade premente de redistribuir o mercado 

turístico a toda a região metropolitana, para que os benefícios deste mercado sejam transversais 

a toda ela. No entanto, essa redistribuição tem de ser planeada e sustentável, de maneira que o 

mercado turístico funcione não como um consumidor desenfreado de recursos, mas possa ser 

motivo de desenvolvimento sustentável do território e de melhoria da qualidade de vida das 

populações - no caso da AML pela diminuição da sobre-exploração da cidade e consequências 

negativas que daí advêm (cf. capítulo 1), e nas zonas mais periféricas pelo aparecimento de 

investimentos, crescimento das atividades locais, atração de novos residentes, entre outros. É 

necessário transformar o turismo num mercado sustentável (cf. c capítulo 2) e essa 

transformação pode então ser possibilitada pela operacionalização da REM, tendo por base o 

aprendido com o conceito das infraestruturas verdes (cf. capítulo 2). 

O acima exposto deu resposta aos objetivos específicos I e III. O objetivo I prendia-se 

com a análise do impacto socioeconómico do turismo na região da AML, tendo ficado respondido 

nos capítulos 1 e 3, ao perceber-se que o turismo tem de facto grande peso e importância 

socioeconómica em Lisboa, pelos valores e dados apresentados, como o aumento de mais de 

50% nas dormidas entre 2009 e 2016, por exemplo; mas também ao verificarem-se alguns dos 

problemas existentes, como seja a sobre-exploração da cidade ou a má distribuição deste 

mercado para a restante região, as dormidas em Setúbal são aproximadamente 2,5% das 

dormidas em Lisboa, em 2016, por exemplo. 

O objetivo III tratava do estudo do conceito “infraestrutura verde” como possível solução 

à problemática encontrada. A apresentação deste conceito foi desenvolvida no capítulo 2, onde 

se apresentaram os resultados da pesquisa bibliográfica a ele relativa. Foi possível compreender, 

pela informação e dados disponibilizados, que de facto as infraestruturas verdes são uma opção 

viável no que toca a colocar uma região inteira a funcionar em rede e em partilha sustentável dos 

seus recursos, principalmente pelos casos-estudo apresentados. Com os mesmos percebeu-se 
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que estas infraestruturas conseguem pôr em diálogo realidades diferentes – urbano, rural e 

natural, diversidade também existente na AML, valorizando os recursos existentes e promovendo 

a conectividade, sustentabilidade e inovação em todo o território, dando importância ao trabalho 

direto com as populações e outros stakeholders, comprometendo-os com o território que 

habitam, sendo isso fundamental à sua preservação. 

A redistribuição do mercado turístico a toda a AML, acima referida, só seria concretizada 

se Lisboa deixar de ter o foco atrativo da região, servindo antes como “porta de entrada” a uma 

região mais vasta e diversificada, como foi referido várias vezes ao longo do presente estudo. 

Como demonstrado no capítulo 2 desta dissertação, a atratividade dos destinos ou 

paisagens depende da presença de características excecionais, únicas ou representativas, 

associada a valores patrimoniais, tangíveis e intangíveis, de base natural ou cultural. Ou seja, 

parte-se do pressuposto que é possível espacializar no território a atratividade de uma 

determinada área, enquanto resultante da combinação entre valores patrimoniais naturais e 

culturais. 

Com a pesquisa e trabalho de gabinete realizados concluiu-se que na AML esta é uma 

combinação não existente ou deficiente, isto é, aos municípios com maior predominância de 

património cultural, como Lisboa, não correspondem os municípios com maior predominância de 

património natural, como Mafra, por exemplo. Assim sendo, demonstrou-se necessário perceber 

como aumentar a atratividade da região no seu todo, mesmo não se verificando esta combinação 

de elementos. 

Aqui materializaram-se os objetivos específicos II e IV, onde se pretendia perceber como 

expandir o atrativo “cidade de Lisboa” à restante AML (objetivo II) e mapear o património 

existente (tangível, intangível e natural) (objetivo IV), ambos tratados no capítulo 3. O objetivo IV 

foi cumprido, por se ter de facto chegado à listagem e construção de mapas de património 

existente na AML, tendo sido pertinente a sua concretização nesta fase do estudo por ser 

necessário perceber concretamente que património existe e onde. 

Foi anteriormente dito que no objetivo III se percebeu que o conceito “infraestrutura 

verde” é uma possível solução à problemática encontrada e, como ficou clarificado acima, é 

necessário aumentar a atratividade de toda a região, expandindo o atrativo “cidade de Lisboa” à 

restante AML (objetivo II). Percebeu-se também que essa expansão passaria por aumentar a 

atratividade da infraestrutura verde da região, a REM, pois isto faria também distribuir o atrativo 

da cidade de Lisboa à restante AML, por onde se estende toda a rede ecológica. 

Para compreender então como seria possível exponenciar a atratividade da REM, 

construiu-se um processo exploratório iterativo, com a formulação de 4 hipóteses, enunciando-

se todas como “a REM articula-se com…”, no sentido de perceber que características presentes 

no território se articulam com a REM, podendo ou não torná-la mais atrativa à visitação. Essas 

características são o património existente (hipótese 1), os elementos naturais marcantes 

(hipótese 2), as preferências de paisagem (hipótese 3) e locais excecionais conhecidos apenas 

pelas populações locais (hipótese 4). Com a construção deste processo, concluiu-se que haveria 

a possibilidade de se perceber como tornar a REM mais atrativa, neste caso, pela exploração da 
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existência de uma zona de linhas de cumeada, no limite Loures-Mafra; e concluiu-se também 

que haveria a possibilidade de replicar este tipo de abordagem, não descurando o facto de essa 

replicação não poder ser feita de forma exatamente igual (cf. capítulo 3). Ao encontrar-se uma 

característica do território que poderia possibilitar o aumento da atratividade da REM – a 

existência da zona de linhas de cumeada acima referida, pôde responder-se ao objetivo 

específico V, com o qual se pretendia delinear uma proposta de intervenção no território, como 

um possível ponto de atração e operacionalização da REM. Essa proposta foi apresentada no 

capítulo 4, com a definição do “Parque dos Vulcões”. 

Numa possível abordagem futura ao presente estudo, além da adaptação do conceito 

do Geoparque anteriormente referida, poderia considerar-se retomar a definição dos quatro 

percursos distintos referidos no capítulo 3. Como foi então explicado, estavam inicialmente 

pensados quatro percursos distintos, com temas específicos: “tema costa” (desenvolvido ao 

longo da linha de costa da AML), “tema estuários” (desenvolvido ao longo do CEP que faz a 

ligação entre os estuários do Tejo e do Sado), “tema interior” (desenvolvido considerando a zona 

mais interior ou rural da AML), “tema vulcões” (desenvolvido com base na zona dos vulcões de 

Loures e Mafra). Estes quatro percursos, em conjunto, abrangeriam a REM quase na totalidade 

e, assim, seria possível perceber como potenciar a sua atratividade num todo e não só numa 

zona circunscrita, como aconteceu neste estudo. Além destes percursos poderia também ser 

pertinente identificar os diferentes stakeholders com influência sobre a AML e cuja ação pudesse 

ser relevante para a construção e aplicação das rotas em causa. Esta identificação seria 

importante porque o envolvimento dos diferentes stakeholders (populações locais, decisores, 

investidores, entre outros) nas decisões e opções tomadas sobre o território, faz com a sua 

aceitação seja mais simples e compromete-os, facilitando a sua participação ativa na defesa e 

promoção dos recursos e paisagens. 

Para investigação futura poder-se-ia aprofundar a informação recolhida sobre as 

alterações que o mercado do turismo tem vindo a sofrer, através da sua monitorização, ou seja, 

no capítulo 2 foi dito que tem havido uma passagem do turismo massificado para um turismo 

mais concentrado nos mercados de nicho, ligados a uma vontade de contacto mais próximo com 

as culturas locais e com a natureza. Esta transformação, se continuar a passar pela diminuição 

do consumo de segmentos ligados ao turismo massificado, poderá vir a ter consequências 

graves, a nível económico, em locais que foram baseando a sua economia neste tipo de turismo. 

Seria interessante perceber de que maneira a cidade de Lisboa poderia sofrer consequências 

semelhantes, já que a sua atividade económica se tem desenvolvido, em grande escala, em 

torno deste mercado (cf. capítulos 1, 2 e 3) e se, a operacionalização da REM, pela definição 

dos vários percursos, poderia também ser resposta a tal problema, isto é, esta operacionalização 

faria com que o investimento do mercado turístico não estivesse apenas concentrado em Lisboa 

mas espalhado por toda a região, logo, a região não sofreria efeitos negativos com a diminuição 

do mercado em Lisboa porque, ao contrário do que acontece atualmente, todos os municípios 

da região teriam o seu próprio mercado turístico, não dependente do que o mercado da capital 

traz. 
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ANEXO A - Organização e definição do trabalho de campo 
 

Para o trabalho de campo realizado com as populações escolheram-se primeiramente 

as freguesias cruzadas pelos CEP (quadro 1), quais os pontos que podiam servir de paragem ao 

longo do percurso que se pretendia realizar (figura 1) e conceberam-se três questões de resposta 

aberta a realizar em inquéritos: 

Q1. Que fotografia, 

representativa da 

sua localidade, 

enviaria a alguém 

de fora? (Carvalho 

Ribeiro et al., 

2013) 

 

Q2. Quais os três 

sítios mais bonitos 

e com melhores 

vistas? 

 

Q3. Qual o 

percurso a fazer 

para ir de A a B 

(sendo que A e B 

eram específicos 

para cada 

localidade)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Pontos de paragem definidos antes do trabalho de campo 



 

Quadro 1: Freguesias cruzadas pelos CEP 

 

Foram escolhidos três pontos em cada uma das freguesias abrangidas pelos CEP ao 

longo da REM. Em cada um dos pontos, onde se parou ao longo do percurso feito, foram 

realizadas a seguintes tarefas: 

Inquéritos às duas primeiras pessoas encontradas, com mais de 18 anos (ANEXO B); 

Descrição sumária da paisagem encontrada, de acordo com o ECOVAST (ANEXO C); 

Documentação fotográfica. 

 

Realizaram-se 33 paragens (ANEXO D) e 14 inquéritos. 

Área da AML Município Freguesia 

Grande Lisboa 

Loures 

Lousa 

Loures 

Santo Antão do Tojal 

São Julião do Tojal 

Fanhões 

Bucelas 

Mafra 

Santo Estêvão das Galés 

São Miguel de Alcainça 

Igreja Nova 

Malveira 

Mafra 

Sobral da Abelheira 

Santo Isidoro 

Encarnação 

Vila Franca de Xira 

Forte da Casa 

Vialonga 

Alhandra 

Castanheira do Ribatejo 

Vila Franca de Xira 

Península de Setúbal 

Alcochete Alcochete 

Palmela 

Marateca 

Pinhal Novo 

Poceirão 

Setúbal 

Sado 

Nossa Senhora da Anunciação 

São Julião 

Santa Maria da Graça 

São Sebastião 

Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 



 

ANEXO B – Folha de Inquéritos 
 

                                 
 
 
 
 

 
Inquérito à população sobre a paisagem  
 
No Instituto Superior Técnico está a ser desenvolvida uma tese de mestrado sobre a Estrutura 
Ecológica Metropolitana, com o objetivo de construir uma rota de turismo de natureza. Para tal, 
é necessário perceber que pontos são considerados mais relevantes pelas populações, ao longo 
da paisagem, nas localidades abrangidas pela referida estrutura. 
Este inquérito compreende três questões de resposta aberta, cujas respostas serão anónimas e 
integradas num balanço final de análise de resultados. A informação coletada nos inquéritos 
será usada exclusivamente no contexto desta tese, finda qual, todo o material será destruído.  
A qualquer momento poderá desistir da sua participação neste inquérito, não sendo de qualquer 
forma prejudicado(a) por tal. 
Agradecemos desde já o tempo despendido nesta colaboração. 
 
Dados de identificação 

Localidade   

Idade  anos 

Género M F 

Residente S N           (                                                   ) 

 
 

Q1. Que fotografia, representativa da sua localidade, enviaria a alguém de fora? 

(Carvalho Ribeiro et al., 2013) 

 

 

 

 

Q2. Quais os três sítios mais bonitos e com melhores vistas? 

 

 

 

 

Q3. Qual o percurso a fazer para ir de A a B (sendo que A e B eram específicos para cada 

localidade)? 

Instituto Superior Técnico 

Mestrado em Urbanismo e Ordenamento do 
Território 

 



 

ANEXO C - Matriz ECOVAST de identificação das tipologias 

de paisagem   



 

ANEXO D - Paragens realizadas no trabalho de campo 
 

 

Paragem Nome 
MATRIZ ECOVAST (D = Dominating / S = Strong / M = Moderate / L = Low) 

1.Rochas 2.Clima 3.Geomorfologia 4.Solo 5.Land Cover 6.Agricultura/Floresta 7.Casas/Aglomerados 8.Outras I.E. humanas 9.I.E. Históricas 

1 Praia da Calada D D D D D L L L L 

2 Casais de S. Lourenço L L S M M M D M L 

3 Praia de S. Lourenço D D D D S L S S L 

4 Caminho dos Raposeiros (trilho) L L M S D D L M L 

5 Ribamar L L M L M L D D L 

6 Lagoa (Estrada da Moita Longa) L L S L S S S L L 

7 Bracial L L S S D D M M L 

8 Sobral da Abelheira L L S M L S S M L 

9 Estrada Sobral da Ab. - Codeçal L L D S D D L L L 

10 Codeçal L L D S S S S M L 

11 Murgeira L L L L M L D L L 

12 Mafra L L M L M L D D D 

13 Alcainça L L S M M M M M L 

14 Matadouro de Mafra L L D S S S L M L 

15 Apeadeiro Alcainça-Moinhos L L D S S S M M L 

16 Malveira L L S S S S D S L 

17 Avessada L L S S S S S M L 

18 Sto. Estêvão das Galés L L D D D S S L L 

19 Montemuro (Queijos Santiago) L L D S S M S S L 

20 Ponte Lousa M M S M S M D S L 

21 Fonte de Casainhos L M S S S M D M L 

22 Bucelas L L L L L L D M L 

23 N116 (depois de Vila de Rei) L S S S S M S M L 



 

Paragem Nome 
MATRIZ ECOVAST (D = Dominating / S = Strong / M = Moderate / L = Low) 

1.Rochas 2.Clima 3.Geomorfologia 4.Solo 5.Land Cover 6.Agricultura/Floresta 7.Casas/Aglomerados 8.Outras I.E. humanas 9.I.E. Históricas 

1 CM1056 L L M S D S L M L 

2 N10-4 M D D M D L M M L 

3 Moinho de Maré da Mourisca L S L S S M M M L 

4 Estrada do Zambujal L S L M D M L L L 

5 N5 L L L S S D M M L 

6 Rio Frio L L L M M S S S M 

7 Poceirão L L L L L M D S L 

8 N4 L L L S D S L M L 

9 Sítio das Hortas L M L S D L M L L 

10 Caminho Pedonal Ribeirinho de Alhandra L S L L S L D S L 



 

ANEXO E - Definições e fotografias das tipologias de paisagem 

encontrada no trabalho de campo 
 

 

Espaço aberto são as áreas para as quais não existe infraestruturação prevista, usualmente 

designadas para parques, cinturas verdes, infraestruturas aquáticas, reservas naturais. 

Localização das diferentes tipologias de paisagem 

Fotografias tiradas nos pontos 4, 5, 17 e 18 (da esquerda para a direita, de cima para baixo) 



 

As paisagens agrícolas são resultado da interação entre agricultura, recursos naturais e 

ambiente, incluindo valores culturais e societais, pois servem também de locais de herança cultural. Na 

Europa são tipicamente resultantes de métodos histórico-familiares e/ou do facto de a agricultura ser a 

atividade de subsistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As paisagens costeiras são dinâmicas por natureza, estando sob mudanças frequentes, a curto 

e longo prazo, causadas por mudanças hidrodinâmicas, geomorfológicas ou outras mais inesperadas 

e repentinas 

(sismos ou 

tempestades), 

bem como pelo 

desequilíbrio 

várias vezes 

causado pela 

ocupação 

humana, que se 

localiza 

maioritariamente 

nas áreas litorais 

ou costeiras. 

 

Fotografias tiradas nos pontos 3, 4, 14 e 15 (da esquerda para a direita, de cima para baixo) 

Fotografias tiradas nos pontos 1, 2, 11 e 13 (da esquerda para a direita, de cima para baixo) 



 

As paisagens industriais não foram encontradas 

de forma tão pronunciada como todas as outras, embora 

existam áreas industriais na AML, mas aquando do 

trabalho de campo não foram visitadas. Este tipo de 

paisagens são paisagens induzidas pelo Homem como 

resultado de um imperativo inicial de cariz social, 

económico, administrativo e/ou religioso, que se foi 

desenvolvendo como resposta ao ambiente envolvente ou 

simplesmente os terrenos de uma região usados para 

indústrias. Podem ser lineares, de constrangimentos 

geológicos, de produção ou urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nas zonas-fronteira entre as áreas urbanas e rurais, existem as designadas paisagens 

periurbanas que são então os locais onde a área urbana, residencial, comercial e industrial em 

expansão se encontra com a paisagem rural circundante. São zonas sujeitas a grandes e rápidas 

mudanças. 

 

 

Fotografias tiradas nos pontos 19 e 12 

Fotografias tiradas nos pontos 6 e 9 (da esquerda para a direita) 



 

As paisagens suburbanas são as áreas densamente habitadas, de uso primeiramente 

residencial, fora dos centros urbanos. Contrastam com as paisagens periurbanas uma vez que 

apresentam maior estabilidade ao longo de gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, as paisagens urbanas são paisagens que resultam da interação entre pessoas no seu 

ambiente de vida diária, possuindo características, padrões e formas que lhes permitem retratar 

aspetos físicos, culturais e percetivos, qualidades que refletem a da paisagem urbana onde se movem. 

São vários os elementos distintivos necessários à definição de uma paisagem urbana, sendo os 

elementos culturais uns dos mais cruciais, uma vez que, por exemplo, a confluência de pessoas e suas 

culturas numa paisagem urbana pode influenciar drasticamente a identidade duma cidade e seus 

arredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias tiradas nos pontos 10, 8 e 16 (da esquerda para a direita, de cima para baixo) 

Fotografias tiradas no ponto 7 (Mafra) 


