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ÂMBITO

A ideia de “conservação da natureza” surgiu em finais do século XIX, porém, foi apenas a partir dos anos 
sessenta do século passado que as preocupações com a natureza e o impacto das ações humanas sobre os 
recursos naturais se globalizaram e passaram a constituir matéria política.

Até aí as questões relacionavam-se essencialmente com os riscos e impactos da ação da natureza sobre as 
populações humanas (inundações, adversidades climáticas, erosão dos solos…).

A consciencialização de que os recursos naturais eram finitos e de que a diversidade biológica do planeta 
se encontrava em degradação foi crescendo gradualmente, traduziu-se na proliferação de Organizações Não- 
-Governamentais de cariz conservacionista e em iniciativas políticas e legislativas dos representantes eleitos e 
dos diversos governos.

Nesse âmbito, o tradicional processo de ordenamento do território ligado exclusivamente à escolha de 
locais para urbanização e industrialização, evoluiu naturalmente para conceitos mais amplos de sustentabilidade 
ambiental. O ordenamento passou a incluir medidas de proteção da natureza e uma melhor avaliação dos riscos 
naturais, procurando-se assim uma tentativa de equilíbrio entre as ações antrópicas e o meio. 

No entanto, a manutenção de conceitos implica, no público em geral, a sua gradual deterioração ao longo do 
tempo, perdendo o efeito de novidade e consequentemente reduzindo o seu impacte nas ações de divulgação e 
sensibilização, não obstante existir uma consolidação dos mesmos ao nível da educação, designadamente, nos 
curricula escolares.

A Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, também designada como Cimeira 
do Rio, realizada em 1992, permitiu trazer o termo “biodiversidade” para a esfera pública e para as agendas 
políticas. No entanto, somente a partir do final da década de 90 é que o termo biodiversidade se impôs, 
traduzindo-se na realização de um elevado número de fora internacionais e na aprovação de estratégias nacionais 
e internacionais para esta temática.

Com a crescente urbanização, mais de metade da população mundial vive hoje em cidades, tornando-se a 
questão da biodiversidade em meio urbano, uma temática da maior relevância social, ambiental e política. 

Na Declaração de Aichi/Nagoya sobre autoridades locais e biodiversidade, refere-se que as cidades têm 
uma grande pegada ecológica, o que coloca em risco a saúde dos ecossistemas. Por outro lado, as autoridades 
locais têm um grande potencial para provocar uma mudança positiva, até porque as inovações no estilo de vida, 
tecnologias e governança são impulsionadas a partir dos espaços urbanos.

Apesar das cidades ocuparem, apenas, cerca de 2% da superfície terrestre, estas usam cerca de 75% dos 
recursos naturais. Assim, o investimento na educação e na sensibilização ambientais, bem como a avaliação 
dos serviços prestados pelos ecossistemas, poderão contribuir de forma significativa para o incremento da 
qualidade de vida e das responsabilidades éticas das populações urbanas, ao mesmo tempo que os espaços 
naturais ou naturalizados são conservados ou se ampliam mesmo as suas áreas.  

Esta ambição deve ser ponderada face às contingências características dos meios urbanos, designadamente a 
degradação e fragmentação dos ecossistemas, a limitada disponibilidade de espaços livres e de desafogo urbano. 

Em 2002, os países signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD) comprometeram-se 
a atingir, até 2010, uma “redução significativa da taxa de perda de biodiversidade”. Tendo em vista assinalar 
esta data, o Ano de 2010 foi considerado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional da Biodiversidade. 
Infelizmente, o objetivo de 2010 não foi atingido, tendo os países assumido vinte objetivos específicos para 
2020, com a orientação genérica de parar a perda de biodiversidade, assegurar a resiliência dos ecossistemas e o 
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bom funcionamento dos serviços dos ecossistemas. Para assinalar este novo compromisso, as Nações Unidas 
declararam esta década, como a Década das Nações Unidas para a Biodiversidade (2011-2020). 

Foi neste contexto, que a Câmara Municipal de Lisboa, no Ano Internacional da Biodiversidade, em parceria 
com a Agência Municipal de Energia - Ambiente - Lisboa E-Nova e o Instituto da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade, assumiu um ambicioso e pioneiro desafio: o de aumentar a Biodiversidade Urbana, em 20% 
até 2020. 

Neste sentido, foi celebrado um Protocolo de Cooperação, tendo sido, nos referidos termos, criado um 
“Grupo de Missão”, constituído por representantes das entidades signatárias e por especialistas convidados da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que elaborou uma caracterização da situação de referência, 
no sentido de aferir a meta estabelecida para 2020.

Permitimo-nos salientar, com satisfação, que Lisboa foi pioneira no estabelecimento das suas estratégias e 
metas para esta relevante área de atuação. Inscrito no quadro das premissas estabelecidas na Carta Estratégica 
de Lisboa 2010/2014 e no Plano Verde Municipal, o Projeto Biodiversidade Lisboa 2020 enquadra-se ainda 
nas premissas internacionais da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e do mecanismo adotado 
por ocasião da 10.ª Conferência das Partes da CDB, o Plano de Ação para as Cidades, Autoridades Locais e 
Biodiversidade – 2011/2020. 

A edição do presente Documento pretende sistematizar e integrar as várias componentes da biodiversidade 
em Lisboa, dando cumprimento às premissas estabelecidas no referido Protocolo. Assim, apresenta-se o 
resultado do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Missão, nomeadamente: o Perfil da cidade e Caracterização 
da Biodiversidade, uma proposta de Estratégia e a Matriz de Indicadores de Biodiversidade Urbana. 

Em termos territoriais, e por motivos inerentes ao atual quadro administrativo e político, o referido 
Protocolo aplica-se exclusivamente ao Município de Lisboa e às áreas envolventes sem administração local. 
No entanto, realce-se o reconhecimento da importância da avaliação da biodiversidade urbana ao nível da Área 
Metropolitana de Lisboa, sendo que a Matriz de Indicadores produzida neste âmbito, poderá servir de base para 
uma futura aplicação a esse nível territorial e administrativo.

Lisboa, 12 de Junho de 2012

O Grupo de Missão Biodiversidade 2020



8 9

INTrODUçãO



10 11

Corredor verde (CMl)



10 11

INTrODUçãO

DEFINIçãO DE BIODIvErsIDaDE

O conceito de biodiversidade foi utilizado pela primeira vez em 1968 por Raymond F. Dalesman e tem 
vindo a ser definido e interpretado de formas muito diversas (Wilson & Peter, 1988; Savard et al, 2000).

No entanto, a definição mais aceite de biodiversidade é provavelmente a que foi adotada pela Convenção 
da ONU sobre Diversidade Biológica (CDB) em 1992. De acordo com a CDB, biodiversidade significa “a 
variabilidade de organismos vivos de todas as origens, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas”.

Esta definição é ampla no sentido de que aborda não só a diversidade biológica, mas também os componentes 
abióticos dos sistemas ecológicos (clima, solo, relevo, etc.). Não podemos ainda desprezar a diversidade genética 
de cada espécie, embora de associação menos fácil às questões territoriais, de acordo com o atual estado do 
conhecimento.

A biodiversidade pode ser hierarquizada espacialmente (Quadro 1) em termos de diversidade de áreas pré- 
-definidas (onde se inclui a diversidade alfa relacionada com a estação ecológica, a diversidade gama relacionada 
com os ecossistemas e a diversidade epsilon com os biomas) ou em termos de diferenciação entre essas áreas 
(caso da diversidade beta que estabelece a relação entre comunidades e a diversidade delta a relação entre 
paisagens e/ou ecossistemas ao longo de gradientes fisiográficos e/ou climáticos) (Whittaker, 1977).

QUaDrO 1  Diversidade de amostras e de padrões

INvENTÁrIOs DIFErENCIaçãO

Diversidade de amostras 
(levantamento	florístico	-	áreas	de	10	a	100	m2)

•	Diversidade	Alfa	
(ao nível da comunidade ou da estação – áreas entre 0,1 e 1 000 ha)
•	Diversidade	Gama	
(ao nível da paisagem/ecossistemas – áreas entre 1 000 e 1  000 000 ha)
•	Diversidade	Epsilon	
(ao nível do bioma – áreas superiores a 1 000 000 ha)

Diversidade de padrões 
(variação	da	diversidade	entre	levantamentos	florísticos)

•	Diversidade	Beta	(variação	da	diversidade	entre	comunidades)
•	Diversidade	Delta	(variação	da	diversidade	entre	paisagens	/	
ecossistemas	ao	longo	de	gradientes	fisiográficos	e/ou	climáticos)

No entanto, como já referido, para além da composição dos ecossistemas (que inclui os diversos ecossistemas, 
as espécies e os genes), a biodiversidade pode ainda incluir a estrutura (tipologia das formações e sinusias 
vegetais) e as funções (os processos ecológicos e evolutivos, incluindo os fluxos genéticos, os distúrbios e os 
ciclos dos nutrientes).

Além disso, ao introduzir no meio elementos relativos ao conforto, a aspetos culturais e outros, o Homem faz com 
que os ecossistemas presentes sejam resultado dessa forte intervenção, sobretudo no caso dos ecossistemas urbanos.

Assim, independentemente do grau de antropização dos sistemas, todas as análises devem considerar 
os aspetos humanos, atendendo ao seu cariz transformador e às repercussões ao nível das causas e das 
consequências de um dado tipo de uso (Cilliers, 2004).

Com a introdução dos aspetos sociais, económicos e culturais (Millard, 2010) chegamos a um conceito mais 
abrangente do que o da biodiversidade sensu strictu, que alguns designam por ecodiversidade (Naveh, 1984).
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FIGUra 1  esquema ilustrativo do conceito de biodiversidade.

BIODIvErsIDaDE EM aMBIENTE UrBaNO

A maioria da biodiversidade mundial encontra-se fora das zonas urbanas, mas as cidades, vilas e infraestruturas 
de transportes têm um impacto direto e indireto significativos na biodiversidade.

Os ecossistemas típicos das zonas urbanas são muito particulares na medida em que todo o sistema 
é artificial e mesmo os espaços não construídos correspondem a ecossistemas naturalizados e, por isso, não 
naturais. Estes ecossistemas têm assim características ecológicas únicas, com algumas espécies próprias, (e outras 
cosmopolitanizadas, fruto de gerações de convívio com o Homem) e encontram-se, na maior parte dos casos, em 
equilíbrios instáveis ou com uma reduzida homeostasia, muitas vezes devido à forte pressão humana. De facto, a 
pressão antrópica é muito grande e mesmo a tentativa de fazer funcionar os ciclos naturais, faz-se em conjuntura 
de forcing e assumindo-se a conservação destes sistemas como francamente dependente da intervenção humana.

FIGUra 2  biodiversidade em meio urbano.
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Em ambiente urbano, a grande maioria das espécies vegetais macrófitas empregues (não fruto da regeneração 
natural) são exóticas. Mesmo se não forem exóticas ao bioma, são-no pelo menos de certeza se assignadas ao ecótopo.

Assim, algumas áreas urbanas podem apresentar um número de espécies relativamente elevado, não só 
devido às espécies remanescentes e às que surgem espontaneamente, como pelas que são propositada ou 
ocasionalmente introduzidas por ação humana.

Nos ecossistemas urbanos o Homem encontra-se no topo da cadeia alimentar e é promotor da decomposição, 
com a incineração dos indivíduos mortos ou a resolução dos resíduos sólidos produzidos.

sErvIçOs PrEsTaDOs PElOs ECOssIsTEMas

Os serviços dos ecossistemas são os benefícios que se obtêm dos ecossistemas, quer sejam naturais quer sejam 
naturalizados ou seminaturais. Estes incluem serviços de produção, como alimentos e água; serviços de regulação, 
como regulação das inundações, secas e doenças; serviços de suporte, como a formação dos solos e os ciclos de 
nutrientes e serviços culturais, como o recreio, valor espiritual, o valor religioso e outros benefícios não materiais.

Alterações nestes serviços afetam o bem-estar humano através de impactes na saúde, na segurança, nas relações 
sociais e culturais e nos recursos materiais básicos para uma vida com qualidade. Estes componentes do bem-estar 
humano são por sua vez influenciados e têm influência na liberdade de escolha de cada indivíduo (Pereira, 2009).

FIGUra 3		Serviços	dos	ecossistemas,	figura	adaptada	de	Pereira	et al (2009).                        
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A abordagem à sua importância pode ser feita de várias formas: a prestação de bens e de alguns serviços, 
potencialmente avaliados em termos do retorno financeiro (TEEB, 2010), e um sem número de outros serviços de 
difícil interiorização mas cuja importância sobre a qualidade de vida das populações não suscita qualquer dúvida. 

Além disso, as áreas urbanas são dependentes dos serviços produzidos em habitats semiurbanos, rurais e 
naturais envolventes ou não, e a qualidade do bem-estar e de vida da população urbana é direta e indiretamente 
influenciada pelo estado da biodiversidade no interior e nas proximidades dos limites da cidade. 

avalIaçãO Da BIODIvErsIDaDE

O conceito de biodiversidade conduz com razoável facilidade a uma aproximação numérica: número de 
alelos diferentes, número de espécies em presença, número de ecossistemas diferentes… Contudo, esta não é 
uma questão simples, pois embora interessante como forma de divulgação, é cientificamente incompleta. 

A classificação das plantas constitui um assunto complexo e polémico, uma vez que existem espécies, 
subespécies, variedades, cultivares, acerca dos quais os especialistas nem sempre estão de acordo. De facto, a 
classificação das espécies, quer vegetais quer animais é sujeita a alterações e por vezes não é consensual.

Por outro lado, o estabelecimento de um quantitativo concreto das espécies (ou dos indivíduos) presentes 
numa dada área, será sempre uma medida aproximada e não um valor absoluto. Essa aproximação não decorre 
da insuficiência do estudo pois, por mais rigoroso que seja, na verdade só representará a realidade no momento 
exato da contagem realizada. Por exemplo, no caso da fauna, uma caracterização pontual ficaria imediatamente 
desatualizada, devido à mobilidade característica dos animais. 

Para além disso, a diversidade de seres vivos obriga a métodos de contagem distintos, adaptados a cada 
grupo, e obrigando habitualmente ao recurso a técnicos altamente especializados. Torna-se quase impossível 
conhecer todos os seres vivos existentes num local suficientemente largo, pois quando descemos ao nível da 
microfauna, ficamos surpreendidos com a diversidade do que encontramos em apenas um metro quadrado.

Apesar de a Terra ser um sistema fechado, não é possível saber ao certo quantos seres vivos aqui existem. 
Por um lado, existem ainda muitas áreas por explorar: profundezas abissais, ecossistemas de alta montanha, 
florestas equatoriais ou tropicais, Antártida ou o sub-solo. Por outro lado, em cada momento poderão estar 
novas espécies a surgir e novas espécies a extinguirem-se sem nunca terem sido conhecidas pela espécie humana1.  

Chegamos então à aproximação à biodiversidade na cidade. Que aves, que mamíferos, quantos insetos 
existem na cidade? Interessa-nos principalmente saber se a nossa cidade é muito biodiversa, sobretudo na 
medida em que os valores elevados significam estabilidade ecológica, significam potencial educativo ou 
qualidade do ambiente urbano. Também nos interessa saber realmente se a evolução do conjunto é no sentido 
positivo ou negativo, pois isso poderá encaminhar-nos para uma cidade com cada vez melhor qualidade de vida 
ou, pelo contrário, para uma “Primavera Silenciosa”2 .

O que pretendemos, então, não será um conhecimento do absoluto, mas antes valores indicativos que 
possam ser comparados com outros, recolhidos em iguais circunstâncias, noutras cidades semelhantes ou que 
possam permitir uma avaliação evolutiva de um mesmo local.

De assinalar ainda que a biodiversidade em ambiente urbano deveria ser avaliada por áreas urbanas e não 
pelos limites administrativos das cidades, como se pode depreender do caso do município de Lisboa (82 km2) que 
apenas abrange uma pequena parte da AML-Área Metropolitana de Lisboa (cerca de 1 400 km2). As principais 

1  Há uns anos, o então Comissário da Comissão para a Sobrevivência das Espécies (Species Survival Commission) da UICN quando questionado acerca de qual seria, em 
seu entender, a espécie que estaria em maior risco de extinção, respondeu que era aquela que se extinguiria no próximo minuto e que ele nem sabia qual era…
2 Título do livro de Rachel Carson no qual se denunciam os impactos negativos da poluição no ambiente, particularmente em aves.
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cidades com projetos de avaliação da biodiversidade (Singapura, Curitiba, Bruxelas e Nagoya) apresentam áreas 
entre os 160 e os 710 km2. No entanto, em grandes áreas urbanas, como Paris, as avaliações de biodiversidade 
estão ainda a ser efetuadas ao nível regional (caso de Seine-Saint-Denis). Ou seja, torna-se necessário definir um 
modelo de avaliação da biodiversidade territorial, consignada às áreas (ou a raios) pré-definidas, que possibilitem 
uma comparação consistente entre as diversas cidades.

CONTExTO INTErNaCIONal EM avalIaçãO DE BIODIvErsIDaDE UrBaNa

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, foram 
aprovadas diversas Convenções, uma das quais sobre a Diversidade Biológica e foi adotada a “Agenda XXI - um 
plano de ação global, nacional e local para alcançar o desenvolvimento sustentável no século XXI”.

A importância da proteção da biodiversidade em geral é reconhecida no Direito Internacional. Assim, os 
países signatários da CDB comprometeram-se “em alcançar até 2010 uma redução significativa da atual taxa de 
perda de biodiversidade a nível global, regional e nacional como uma contribuição para a redução da pobreza e 
em benefício de toda a vida na Terra” (United Nations Environment Programme, 2002).

       Os países membros da União Europeia adotaram um objetivo ainda mais ambicioso, não só de reduzir 
significativamente, mas de travar o declínio da biodiversidade até 2010. Assim, em 2004 foi lançada pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), na conferência “Sustainable Livehoods and 
Biodiversity”, a iniciativa Countdown 2010 que envolveu 110 parceiros (entre os quais 250 cidades), no sentido 
de parar a perda da biodiversidade até 2010, meta que claramente não foi alcançada.

Estes esforços para proteger a biodiversidade em geral, foram seguidos por uma cooperação internacional 
sobre a biodiversidade urbana. Em março de 2007, uma parceria entre governantes de cidades de todo o Mundo e o 
Secretariado da CDB reuniu-se em Curitiba, no Brasil e propôs a “Curitiba Declaration on Cities and Biodiversity”. 
No âmbito da 9.ª Conferencia das Partes, em maio de 2008, tiveram lugar diversos eventos como a “Erfurt Conference 
on Urban Biodiversity and Design”, “Mayors Conference on Local Action for Biodiversity”, “Site-event on Cities and 
Biodiversity” e foram adotadas a “Decisão IX/28 sobre cidade e autoridades locais” e a “Bonn Call for Action”.

Em 2010 as Nações Unidas iniciaram negociações com vista à criação da “Plataforma Intergovernamental 
sobre a Biodiversidade e Serviços Ambientais” (IPBES), com o objetivo de fortalecer a interface ciência-política3 
no que respeita à biodiversidade e aos seus serviços a nível mundial (http://www.ipbes.net). Esta plataforma 
pretende contribuir para os processos já existentes nesta matéria, assegurando que as decisões sejam tomadas 
com base na melhor informação científica disponível sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade e 
dos serviços. A IPBES foi proposta como um mecanismo muito semelhante ao do “Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas” (IPCC). O principal desafio da IPBES é melhorar a governação, levando a inves-
tigação científica em determinadas áreas relevantes para as questões políticas e de gestão.

Em janeiro de 2010 decorreu o “2.º encontro de Curitiba sobre Cities and Biodiversity” que concluiu com 
a declaração “Towards Aichi/Nagoya: Second Curitiba Declaration on Cities and Biodiversity”. 

3 As interfaces ciência-política são processos sociais que abrangem as relações entre cientistas e outros intervenientes no processo político e que permitem trocas, 
coevolução e construção conjunta de conhecimentos, com o objetivo de enriquecer a tomada de decisões em diferentes escalas. Isso inclui dois requisitos principais:
a) que a informação científica relevante para as solicitações políticas seja formulada de uma forma acessível aos decisores políticos e processos de decisão;
b) que os políticos e decisores tenham em conta a informação científica disponível em suas deliberações e que formulem as suas solicitações ou questões de um modo 
que sejam acessíveis para os cientistas a fornecer as informações relevantes.
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Em maio de 2010, na 2.ª Conferência Internacional da Network “URban BIOdiversity and Design URBIO 
2010-Urban Biodiversity in the Ecological Network” foi aprovada a “Nagoya Declaration - URBIO 2010”. Entretanto, 
por iniciativa de Singapura e através de reuniões de peritos (2008 e 2010), procurou-se desenvolver o City Biodiversity 
Index (CBI), atualmente a ser testado em mais de 15 cidades. Esta metodologia foi aprovada no “City Biodiversity 
Summit 2010” pela designada “Aichi/Nagoya Declaration on Local Authorities and Biodiversity” (Decision X/22). 

No âmbito da 10.ª Conferência das Partes, em outubro de 2010, tiveram lugar diversos eventos ligados à 
biodiversidade urbana, envolvendo várias entidades, em particular a UNESCO, a ICLEI - Local Governments for 
Sustainability (International Council for Local Environmental Initiatives) e a IUCN: “Local Biodiversity Strategies 
and Action Plans”, “Towards a Green Future – Biodiversity Action at the Local Level”, “Cities and Biodiversity”, 
“Wetlands and Urbanization”, “Local Solutions to Global Biodiversity Challenges”, “European Capitals of  
Biodiversity - Promoting the Preservation of  Biodiversity in Urban Areas” e “URBIS Partnership Event”.

Em janeiro de 2011, teve lugar o “1.º Encontro de Implementação dos Planos de Ação dos Governos 
sub-nacionais, Cidades e outras Autoridades Locais sobre Biodiversidade” onde ficou definida a necessidade 
da criação de Observatórios para a Biodiversidade e de mecanismos separados entre os Planos de Ação para as 
Cidades e outros Planos de Ação para os Governos sub-nacionais. 

As ações têm sido direcionadas no sentido do envolvimento dos decisores como forma de concretizar 
estratégias do tipo do Countdown 2010, como é também exemplo a Década da Biodiversidade 2011-2020, 
anunciada pela ONU-Organização das Nações Unidas e traduzida nas metas de Aichi. Contudo, no que respeita 
ao desenvolvimento do conhecimento sobre a biodiversidade urbana não se tem visto grande investimento. 

A biodiversidade pode ser traduzida em imagens apelativas e muitas vezes carismáticas, o que tem favorecido 
a implementação de estratégias conservacionistas e o aumento do número de projetos orientados para a gestão 
da biodiversidade. De facto, assiste-se a um reconhecimento cada vez maior da sua importância, tanto a nível 
nacional como internacional.

Em 2008, a população mundial a viver em cidades ultrapassou pela primeira vez a população das zonas 
rurais. Prevê-se que mais de 70% da população mundial resida nas áreas urbanas em 2050. O número de 
moradores das cidades deverá assim quase duplicar, passando de 3,3 mil milhões em 2008 para 6,4 mil milhões 
em 2050 (UNFPA, 2007).

Por um lado, parece que a biodiversidade natural aumentará nas regiões rurais abandonadas pelo Homem. Contudo, 
a utilização do solo pelo Homem pode, em certos casos, aumentar a biodiversidade, criando novos nichos e habitats. 
Consequentemente, o abandono destas práticas provocará a homogeneização do território e a perda dessa biodiversidade.

A intervenção humana terá de ser a de aumentar as potencialidades dos ecossistemas urbanos em matéria de 
biodiversidade e agir sobre o território rural abandonado, criando pólos de atração humana, ganhos de competitividade 
relativa e introduzindo nichos de ocupação rural capazes de funcionarem como hotspots para a biodiversidade. 

Esta situação implica uma mudança de estratégia de conservação da biodiversidade que nas últimas décadas do 
século XX apontava essencialmente para a preservação de habitats nas áreas rurais. No século XXI desperta-se para 
a importância das áreas urbanas na preservação da biodiversidade mundial, não só pelo seu valor ainda existente 
e/ou potencial, mas também pelo facto de que a sensibilização, educação e consciencialização ambientais passam 
em grande medida pela população urbana. 
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PErFIl Da CIDaDE

lOCalIzaçãO E DIMENsãO

Lisboa, capital de Portugal, fica situada no Sudoeste da Europa (Figura 4), banhada pelo estuário do Tejo, à 
latitude de 38°42’ N e longitude de 09°10’ W. Está situada numa zona de transição entre o oceano Atlântico e o 
Mediterrâneo e entre África e a Eurásia, o que lhe confere características únicas, contendo uma biodiversidade 
acima da média de outras cidades europeias. Esta elevada biodiversidade é também potenciada pela sua posição 
de interface entre terra e água, água doce e água salgada e ainda por constituir um local de passagem para muitas 
espécies migratórias.

FIGUra 4		Localização	geográfica	de	Lisboa	e	concelhos	envolventes.

Lisboa integra a AML, uma associação dos 18 municípios abrangidos pelas unidades territoriais definidas 
com base nas NUTS III da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. O concelho de Lisboa (Figura 5), com 
uma área de 83,84 km², o que representa 0,1% do território nacional, subdivide-se em 53 freguesias.

A cidade faz limite fronteiriço a norte com os Municípios de Odivelas e Loures, a este e sudeste com o 
estuário do Tejo, a oeste com Oeiras e a noroeste com a Amadora. Através deste estuário, o maior da Península 
Ibérica, Lisboa une-se aos concelhos da Margem Sul: Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. 
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FIGUra 5  mapa de ocupação do solo.

POPUlaçãO

A AML é a terceira maior aglomeração populacional da Península Ibérica, com 2,8 milhões de habitantes 
em 2007, concentrando, ao nível nacional, 26% do total da população.

Estima-se que em 2010 residiam no concelho de Lisboa cerca de 469 500 habitantes, segundo dados do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). A população residente tem vindo a decrescer nos últimos anos, tendo 
o município de Lisboa perdido para os concelhos vizinhos mais de 300 000 habitantes desde 1970, o que 
corresponde a uma perda superior a 10% por década (Figura 6). Contudo, aos residentes somam-se cerca de 
400 000 pessoas que trabalham em Lisboa e viajam para a cidade durante os dias de semana. 

 

FIGUra 6		Variação	populacional	da	Área	Metropolitana	de	Lisboa	(PROT-AML,	2002).
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Segundo o INE, a população residente tem vindo a envelhecer, sendo que em 2010 os residentes com mais 
de 65 anos representavam 24% da população, enquanto que a população com menos de 14 anos representava 
apenas 15% do total. A distribuição dos jovens e idosos também possui características diferentes, sendo maior a 
densidade de jovens nas periferias, enquanto a densidade de idosos é maior nas áreas mais antigas e centrais da 
cidade. Assim, as freguesias periféricas do concelho constituem núcleos de crescimento da cidade, apresentando 
as freguesias centrais uma estrutura próxima do comportamento dos núcleos históricos (Figura 7).

 
FIGUra 7		Dinâmica	demográfica	de	Lisboa	(CML,	2012b)

ECONOMIa

Os aspetos económicos do concelho não podem ser avaliados separadamente do seu contexto geográfico. 
A AML ocupa uma posição central no corredor económico Corunha-Sines, onde vivem mais de 12 milhões de 
pessoas, posicionando estrategicamente Lisboa como uma importante “porta” europeia atlântica. 

A AML é o principal centro de sedes de multinacionais no país e abriga inúmeras indústrias, especialmente 
na zona sul do rio Tejo, que operam em diversos setores. É considerada a região com a aglomeração económica 
mais competitiva do país, tendo um papel fundamental na internacionalização da economia nacional. 

A região de Lisboa regista um bom desempenho económico tendo sido, em 2007, responsável por 38,6% 
do PIB nacional, com um nível de produtividade aparente do trabalho cerca de 10 000 € superior à média de 
Portugal Continental. Os índices de crescimento do emprego, entre 2000 e 2007, foram superiores ao resto 
do país empregando, a região de Lisboa, 28% do total da população ativa. Este valor atinge 38% no setor dos 
serviços, mostrando o dinamismo deste setor na economia regional, com particular destaque para as atividades 
financeiras, imobiliárias, alugueres e serviços. Como capital, verifica-se a concentração das funções inerentes a 
esta posição e a presença dos centros de decisão económica nacional e de subsidiárias com capitais estrangeiros. 

De salientar o grande número de universidades, institutos e empresas associadas às atividades de Investigação 
& Desenvolvimento, que conferem a Lisboa uma boa capacidade de resposta na nova economia do conhecimento.

Quanto ao setor industrial, o seu peso tem regredido na região, apesar de as restantes atividades dele 
dependerem fortemente, quer ao nível do volume de exportações quer ao nível da satisfação da procura do 
mercado interno. Contrariamente, a atividade turística tem sofrido uma expansão na sua capacidade de oferta, 
em resposta ao crescimento da procura nesse setor.
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ClIMa

A cidade de Lisboa tem um clima de tipo mediterrânico, caracterizado por um verão quente e seco, um 
inverno húmido e chuvoso e pela concentração da maior parte da precipitação no período entre outubro e abril. 

De acordo com os dados do Instituto de Meteorologia, para a normal climatológica do período 1971-2000, 
as características da cidade de Lisboa são:

• Temperatura média anual da ordem dos 17ºC; as temperaturas mínimas atingem-se nos meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro, em média 9ºC; as temperaturas máximas ocorrem durante os meses de 
julho a setembro, em média 27ºC;

• Valores médios anuais de precipitação da ordem dos 650 mm aos 760 mm, com máximos mensais a 
registarem-se durante os meses de novembro a fevereiro (em média 104 mm mensais) e mínimos nos 
meses de julho e agosto (valores médios mensais de 6,5 mm); 

• Ventos predominantes de Norte durante a época de verão, ventos de Nordeste na estação de inverno e 
ventos de Sudoeste, Oeste e Noroeste durante as estações Intermédias;

• Baixo número de registo de situações de nevoeiro. Estes momentos ocorrem especialmente nos meses de 
dezembro e janeiro, por oposição ao período de verão;

• Nebulosidade durante todo o ano, com maior intensidade durante o período de inverno, onde se registam 
10 a 15 dias por mês com nebulosidade de índice 8 (num intervalo compreendido entre 0 a 10).

           

FIGUra 8  Normais	Climatológicas	de	Lisboa/Geofísico	1971-2000	–	Temperatura	(A)	e	Precipitação	(B)	(segundo	dados	do	IGM).
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GEOMOrFOlOGIa

Lisboa das sete colinas (na realidade são apenas cinco: Santana, Prazeres/Necessidades, Graça, Castelo e 
S. Francisco) constituiu a imagem tradicional da capital e traduz as características geomorfológicas da cidade 
anterior ao séc. XIX, ou seja a parte histórica. Este relevo, mais ou menos ondulado, é entrecortado por dois 
vales significativos (Arroios/Regueirão dos Anjos e S. Sebastião/Valverde), reforçados por encostas abruptas 
resultantes de falhas.

Hoje, com os seus mais de 8 000 ha, Lisboa inclui uma zona planáltica a norte, de relevo ondulante pouco 
pronunciado (com cotas entre os 80 e os 110 m) onde se destaca uma ampla bacia endorreica que se estendia 
(antes da instalação do sistema de drenagem na zona) do Campo Grande à Praça de Espanha, através do 
Campo Pequeno e Avenida de Berna.

Esta zona planáltica apresenta um conjunto de vales drenantes para Leste e Sudeste e outros vales pouco 
pronunciados para ocidente, drenando para a Ribeira de Alcântara, a qual constitui a principal linha de água 
da cidade, associada a uma bacia hidrográfica (com 4 058 ha) que se estende ainda pelo concelho da Amadora. 
Para Norte dois vales pronunciados (Vale do Forno e Vale da Ameixoeira) drenam para a Ribeira de Odivelas.

Na margem esquerda da Ribeira de Alcântara encontra-se a Serra de Monsanto, que constitui o ponto 
dominante da paisagem (com 228 m), dotada de declives suaves que se estendem até à margem do Tejo. 

Ao longo do limite norte do concelho desenvolve-se a zona alcantilada, composta por encostas de declive muito 
acentuado e de exposição predominante a Noroeste, mas que se localizam já nos concelhos de Odivelas e Loures.

A intervenção antrópica alterou de algum modo a geomorfologia natural com a exploração de pedreiras, 
barreiras e areeiros e ainda com os aterros junto ao rio que afastaram a linha de costa a distâncias que em alguns 
locais atingem os 500 m.

GEOlOGIa E PEDOlOGIa4  

Afloram no concelho de Lisboa formações datadas do Cretácico ao Holocénico. As formações cretácicas, 
compostas essencialmente por bancadas carbonatadas e margosas (de origem recifal), cobertas por formações 
vulcano-sedimentares, afloram na zona sudoeste do concelho.

O Complexo de Benfica, do Oligocénico, essencialmente detrítico de origem continental, aflora na zona 
de São Domingos de Benfica e numa faixa no extremo noroeste do concelho. As formações miocénicas, 
compostas por sequências sedimentares alternadas de origem marinha, estuarina e continental, formam, na sua 
generalidade, um sinclinal inclinado para sudeste. Estas formações afloram na maior parte do concelho, com 
exceção das áreas referidas anteriormente. As formações holocénicas, compostas por aluviões e aterros, são 
geralmente de espessura pouco significativa, com exceção da faixa litoral e das linhas de água (vales).

Com base na Carta Geológica do concelho de Lisboa (1986), à escala 1:10 000, dos Serviços Geológicos 
de Portugal, atualizada com nomenclatura e simbologia da 2.ª Edição da Carta Geológica de Portugal, à escala 
1:50 000, de 2005 é possível proceder a uma interpretação da tipologia dos solos no concelho de Lisboa (de 
assinalar que tendo sido considerado um concelho urbano não foi efetuada a cartografia dos solos neste concelho). 

Foram constituídas seis classes de tipos de solos (aluvionares, arenosos, argilosos, basálticos, calcareníticos 
e carbonatados) de acordo com a textura e composição de cada formação geológica.

4 CML, 2012c
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FIGUra 9  carta de tipos de solos de lisboa (cml, 2012b).

Na zona sudoeste do concelho predominam os solos basálticos e carbonatados, associados às formações 
cretácicas carbonatadas e vulcano-sedimentares. A restante área do concelho é constituída por alternâncias de solos 
arenosos, argilosos e calcareníticos. Os solos aluvionares restringem-se à faixa litoral e às linhas de água (vales).

GEsTãO E GOvErNaNça

O principal instrumento de ordenamento do território em Lisboa é o Plano Diretor Municipal (PDM) que 
estabelece as zonas e densidade de edificação, bem como a localização de áreas non edificandi. A atual revisão do 
PDM de Lisboa contém uma Estratégia de Ambiente Urbano que inclui políticas, programas e ações para a 
sustentabilidade urbana direcionadas para a melhoria da qualidade de vida em geral e para a melhoria da qualidade 
do ambiente em particular.

Um dos aspetos mais importantes desta revisão, do ponto de vista da biodiversidade, é a definição da Estrutura 
Ecológica Municipal, desenvolvida com base no Plano Verde de Lisboa (Telles, 1994 e 2002) que propõe a 
implementação de corredores de ligação entre as grandes áreas verdes do município – Serra de Monsanto, Parque 
Oriental e Margem Ribeirinha – formando um contínuo verde desde o Parque Eduardo VII até Monsanto e um 
corredor entre a Charneca, Vale da Ameixoeira e Quinta da Granja, correspondente ao Parque Periférico.

A gestão dos espaços verdes públicos da cidade é também da competência do município de Lisboa, tendo 
reflexo ao nível da biodiversidade. Em particular, destaca-se o Parque Florestal de Monsanto (Figura 10), onde 
tem havido uma aposta clara na promoção da biodiversidade nativa na gestão florestal. Os programas de gestão 
dos espaços verdes incluem ainda acções de controlo de invasoras.

A CML é membro, desde 1998, da FEDENATUR - Federação Europeia de Espaços Naturais, Seminaturais 
e Rurais Periurbanos - que reúne presentemente 24 parques da Comunidade Europeia.

A CML participa também no Projeto “PERIURBAN Parks – Improving Environmental Conditions in 
Suburban Areas” incluído no INTERREG IVC, apoiado pelo FEDER e que reúne 14 agências públicas de 11 
países europeus, sendo liderado pela Região Toscana (Itália).
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O município desenvolve ainda um conjunto de atividades de promoção e divulgação da biodiversidade. São 
disso exemplo a programação anual de uma oferta educativa sobre o Ambiente onde se inclui esta temática, a 
criação do Espaço Biodiversidade (com cerca de 16 ha) dedicado à interpretação e usufruto da fauna e flora de 
Monsanto e o lançamento recente da Rota da Biodiversidade. 

É também de realçar a existência de um Centro de Recuperação de Animais Silvestres fundado e gerido pela 
CML. Para além disso, o município assegura o cadastro da população de cães e gatos garantindo o seu controlo 
e mantendo ações inerentes à profilaxia da raiva e outras doenças, bem como a execução de ações de controlo 
de pragas (baratas, pombos domésticos, ratos e ratazanas).

FIGUra 10 vista do parque florestal de monsanto.

Outras instituições sediadas na cidade têm responsabilidades na gestão da biodiversidade e da área 
envolvente: 

AFN – Autoridade Florestal Nacional: promove o desenvolvimento sustentável dos recursos florestais e 
dos espaços associados, garantindo a sua proteção, conservação e gestão, concretiza as políticas de defesa da 
floresta contra incêndios e tem nomeadamente responsabilidades ao nível dos Planos de Gestão Florestal.

APA – Agência Portuguesa do Ambiente: tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a execução das 
políticas sectoriais de ambiente (saúde e transportes, alterações climáticas, proteção da camada do ozono, 
qualidade do ar, prevenção e controlo do ruído, resíduos, recuperação e valorização dos solos e outros locais 
contaminados, prevenção e controlo integrados da poluição, segurança ambiental e das populações, entre 
outros).

APL – Administração do Porto de Lisboa: é a autoridade portuária em Lisboa, e desenvolve as suas 
atividades tendo em conta a compatibilização dos diversos usos no estuário do rio Tejo.
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ARHT – Administração da Região Hidrográfica do Tejo: tem por missão proteger e valorizar as componentes 
ambientais da água e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos ao longo da região hidrográfica do 
Tejo, incluindo o plano de gestão da bacia hidrográfica e o plano de ordenamento do estuário.

CCDRLVT – Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo: executa, 
avalia e fiscaliza, ao nível regional, as políticas de ambiente, de conservação da natureza, de ordenamento do 
território e de cidades, apoiando as autarquias ao nível técnico.

ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade: é a autoridade nacional para a conser-
vação da natureza e da biodiversidade, sendo responsável pelas respetivas políticas e pela gestão das áreas 
protegidas, visando a valorização e o reconhecimento público do património natural.
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CaraCTErIzaçãO Da BIODIvErsIDaDE DE lIsBOa
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Fringilla coelebs (Wikimedia Commons)
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CaraCTErIzaçãO Da BIODIvErsIDaDE DE lIsBOa

METODOlOGIa

A caracterização da biodiversidade em Lisboa baseia-se numa abordagem ecossistémica da cidade através da análise 
das diversas componentes do meio urbano, designadamente os fatores abióticos (geomorfologia, clima, solo e substrato 
litológico) e os fatores bióticos (flora, fauna), assim como as respetivas inter-relações, influenciadas ou não pelo Homem. 

Com esta abordagem pretende-se, assim, descrever a biodiversidade de Lisboa a dois níveis de perceção: o 
da diversidade dos ecossistemas presentes no concelho e o da diversidade de espécies de flora e fauna que aí 
ocorrem, de acordo com os dados disponíveis.

Os fatores antrópicos e patrimoniais são complementares a uma caracterização abrangente e completa. Na 
presente caracterização, não tendo sido avaliados especificamente, foram no entanto tidas em consideração as 
suas repercussões sobre o ambiente em geral e sobre a biodiversidade em particular.

A partir da cartografia de ocupação do espaço previamente elaborada para fins de planeamento diversos, 
sistematiza-se a informação relevante para a biodiversidade urbana, nomeadamente as áreas com algum estatuto 
de protecção, os diferentes espaços verdes, o grau de cobertura arbórea, a área permeável da cidade e o grau 
de naturalidade dos ecossistemas. Os diversos ecossistemas urbanos são traduzidos cartograficamente em 
ecótopos5 que podem refletir os habitats das diversas espécies vegetais e, no seu conjunto os habitats para a 
fauna. A determinação dos ecótopos  relevantes foi realizada tendo em consideração a classificação EUNIS – 
tipologia hierárquica dos habitats da União Europeia (versão 6 de dezembro de 2004). No entanto, ponderando 
a reduzida dimensão de muitos destes habitats no tecido urbano; a existência de outras tipologias consideradas 
mais adequadas para o caso específico da cidade de Lisboa; e, por outro lado, os condicionantes impostos pela 
cartografia existente, optou-se por uma caracterização de ecótopos própria. Deste modo, esta caracterização 
torna-se suscetível de ser posteriormente comparada com as caracterizações dos municípios envolventes.

A catalogação das espécies da flora e da fauna, autóctones e introduzidas, que ocorrem nos diversos 
ecossistemas de Lisboa foi realizada com base na compilação de todas as referências encontradas em publicações, 
relatórios, outras fontes não publicadas existentes em arquivo e bases de dados e/ou observações pessoais de 
técnicos da Câmara Municipal de Lisboa (Bogalho, V.; Louro, A.; Luz, N.; Souto Cruz, C.; Ventinhas, N.), 
competentes na matéria. Foi assim incluída a totalidade das espécies referenciadas, considerando-se o período 
entre 2005 e 2010 como o estado atual, de modo a permitir a comparação com as futuras avaliações. No 
entanto, muitas destas referências limitam-se a listas cumulativas de espécies observadas e pecam pela ausência 
de menções temporais ou espaciais. De referir que não foi realizado trabalho de campo neste estudo.

No referente à flora vascular foram utilizadas as listagens de espécies dos espaços geridos pela Câmara 
Municipal de Lisboa, estudos e trabalhos de fim de curso efetuados no Parque Florestal de Monsanto, e as listas 
do Jardim Botânico da Faculdade de Ciências, Jardim Botânico da Ajuda, Jardim Botânico do Ultramar, Parque 
Expo, Tapada da Ajuda, Tapada das Necessidades, Parque do Monteiro-Mor e Jardim da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Tratando-se de espécies vegetais, os exemplares referenciados são naturalmente localizados. 

Quanto aos fungos, líquenes e briófitas, foram utilizadas diversas listagens publicadas ou de trabalho 
fornecidas por entidades especializadas.

Não foi possível caracterizar a diversidade faunística existente em cada ecótopo com a informação disponível. 

5 Ecótopo (do grego casa + lugar): biótopo e respectivas condições de suporte (solo, topografia, clima, etc.); Biótopo (do grego vida + lugar): local onde se encontra vida, 
ou seja onde determinadas comunidades animais e vegetais encontram condições de sobrevivência; Habitat (do latim, ele habita): conjunto do espaço físico e factores 
abióticos e bióticos que condicionam a ocorrência de determinadas espécies e comunidades animais e vegetais. 
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Assim, optou-se por descrever especificamente os biótopos para os quais existem dados mais detalhados, 
nomeadamente a zona ribeirinha (Costa, 2010) e o Parque Florestal de Monsanto (Pinheiro & Carrapato, 1999; 
Central Nacional de Anilhagem do ICNB; Bastardo, 2005; Carvalho, 2005). Os restantes ecótopos considerados 
foram agrupados de acordo com as similaridades das suas características mais relevantes para a fauna e englobados 
no que designámos por “mosaico urbano”. Posteriormente, com base nas referências de listas cumulativas existentes, 
relatórios anuais do LxCRAS – Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa – e na validação dos técnicos 
acima referidos (observações pessoais), as diversas espécies foram assignadas aos seus habitats característicos. 

Os dados sobre fauna são apresentados por grupo taxonómico (mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, insetos e 
macroinvertebrados bentónicos), tendo em conta a classe, ordem e família. Para cada espécie é referenciada a categoria 
de ameaça atribuída pela UICN, quando aplicável, segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (2005):

LC – Pouco Preocupante;
DD – Informação Insuficiente;
NT – Quase Ameaçado;
VU – Vulnerável;
EN – Em Perigo;
CR – Criticamente em Perigo;
RE – Regionalmente Extinto;
NA – Não Aplicável;
NE – Não Avaliado.

Relativamente às aves, a cada espécie é ainda atribuída uma categoria relativa ao tipo de ocorrência: residente 
(espécies que ocorrem durante todo o ano, reproduzindo-se dentro dos limites da área do concelho), invernante 
(espécies migradoras que ocorrem sobretudo no outono e inverno, incluindo migradores de passagem), estival 
(espécies migradoras que ocorrem sobretudo na primavera e verão, incluindo migradores de passagem) e ocasional 
(engloba espécies que apenas são observadas pontualmente e aves não autóctones de Portugal de ocorrência 
acidental, associando-se às categorias anteriores sempre que aplicável). Recorreu-se ainda, neste caso, aos dados do 
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) e do Anuário Ornitológico da SPEA (2009-2010) – Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves. Para os répteis e anfíbios, foi também consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de 
Portugal (Loureiro, et al, 2008).

CaraCTErIzaçãO ECOlÓGICa DO TErrITÓrIO

1. CaraCTErIzaçãO ECOlÓGICa E INsTrUMENTOs DE INTErvENçãO NO TErrITÓrIO 

Segundo a carta ecológica de Pina Manique e Albuquerque6, Lisboa localiza-se integralmente na zona fitoclimática 
Atlante-Mediterrânea (Figura 11), em andar basal (abaixo dos 400 m) e tendo como indicadores fitoclimáticos Olea 
europaea var. sylvestris, Pinus pinea, Pinus pinaster, Quercus faginea e Quercus suber.

O Plano de Ordenamento Territorial da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) estabelece, de entre 
as diversas medidas de ordenamento de território, uma estrutura ecológica hierarquizada onde o conceito de 
“corredores ecológicos”, ou na atual revisão do PROT-AML “corredores estruturantes”, constitui a base de 
um continuum naturale. Esta rede é suportada a nível nacional por grandes áreas (Figura 12) incluídas na Rede 
Nacional de Áreas Protegidas e na Rede Natura 2000 (Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Protecção 
Especial): Sintra/Cascais, Arrábida/Espichel, Estuário do Tejo, Estuário do Sado, Fernão Ferro/Lagoa de 
Albufeira, Lagoa Pequena, Cabo Espichel, Arriba Fóssil da Costa da Caparica e Açude da Murta. A estrutura é 
complementada com a proteção das linhas de água e áreas envolventes.

6 Albuquerque, J. de Pina Manique (1982) - Carta Ecológica de Portugal (1:500 000) - Direção Geral dos Serviços Agrícolas. Lisboa.
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FIGUra 11  zonagem ecológica de portugal (albuquerque, 1982).

FIGUra 12  Áreas protegidas na Área metropolitana de lisboa (segundo dados do icnb e autoridade florestal).

Para o caso concreto do concelho de Lisboa, são particularmente significativos os eixos ribeirinhos, um ao 
longo da margem direita do Tejo e outro ao longo do litoral desde Cascais, um terceiro eixo associado ao vale da 
Ribeira de Odivelas e às encostas do Parque da Várzea e das Costeiras e ainda um quarto eixo, pouco definido, 
associado às áreas ainda livres nos concelhos da Amadora, Odivelas e Oeiras.

O PROT-AML destaca apenas como área relevante da Estrutura Ecológica Metropolitana no município 
de Lisboa o Parque Florestal de Monsanto. No entanto, ao nível do PDM de Lisboa foi definido como um 
dos elementos da Estrutura Ecológica Fundamental, uma estrutura contínua de características diferentes das 
definidas no PROT-AML, mas igualmente designada como “Corredores Estruturantes”, que inclui para além 
de espaços verdes e outras áreas seminaturais, as áreas urbanizadas ou urbanizáveis. A “Estrutura Ecológica 
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Municipal” (Figura 13) estabelecida constitui, assim, a delimitação em sede de PDM das áreas fundamentais 
para a concretização dos pressupostos de desenvolvimento sustentável, o qual inclui a melhoria da qualidade 
de vida das populações (onde se destaca a proteção aos riscos naturais), o incremento da biodiversidade e a 
proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais existentes no município. Esta estrutura 
visa assegurar a continuidade e complementaridade dos sistemas naturais no território urbano, a sustentabilidade 
ecológica e física do meio, as funções dos sistemas biológicos, a biodiversidade, o controlo dos escoamentos 
hídricos e circulação do vento, o conforto bioclimático e a valorização do património paisagístico.

FIGUra 13  estrutura ecológica municipal (segundo dados de cml, 2012a).

No concelho de Lisboa a Estrutura Ecológica inclui:

a) Estrutura Ecológica Fundamental, constituída pelos Sistema Húmido (que inclui o sub-sistema de transição 
Fluvial Estuarino) e o Sistema de Corredores Estruturantes, que procura definir uma estratégia espacial de valorização 
e salvaguarda dos sistemas naturais fundamentais, em articulação com a rede ecológica definida à escala metropolitana;

b) Estrutura Ecológica Integrada, que inclui os sistemas descontínuos ou integrados nas malhas urbanas, 
designadamente os espaços verdes, corredores arborizados, espaços verdes de enquadramento a áreas edificadas 
e os logradouros verdes e permeáveis.

No entanto, a Estrutura Ecológica do município envolve ainda um conjunto diverso de componentes 
ambientais que em sede de PDM são tratadas de forma individualizada, concretamente os Riscos Naturais 
(Vulnerabilidade ao Incêndio Florestal, Vulnerabilidade à Inundação, Suscetibilidade a Efeitos de Maré Diretos, 
Suscetibilidade a Movimentos de Massa e Vulnerabilidade Sísmica dos Solos), o Sistema de Vistas e o Sistema 
de Retenção e Infiltração de Águas Pluviais.

2. ÁrEas NaTUraIs E ÁrEas DE PrOTEçãO

Existem diversos métodos para classificar o grau de naturalidade dos sistemas ecológicos, consoante os 
objetivos e os locais de ensaio dessas classificações. Steinhardt (1999), por exemplo, sugere uma classificação 
generalista, bem adaptada a escalas de baixo detalhe. Por sua vez, Machado (2004), procurou estabelecer uma 
classificação orientada para espaços de grandes dimensões dotados de áreas naturais significativas (eventualmente 
algumas mesmo pristinas) e com um impacte humano muito variável ao longo do território em termos de pressão. 

barragens naturais

corredores arborizados

espaço verde a consolidar

corredor estruturante

Corredor	estruturante	e	sistema	de	transição	fluvial-estuarino

corredor estruturante e sistema húmido

sistema húmido

Espaços	exteriores	verdes	de	enquadramento	a	áreas	edificadas
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No caso de Lisboa, estamos a tratar de ecossistemas profundamente modificados e suscetíveis de avaliação a 
escalas de elevado detalhe. Em determinadas áreas ocorre um fenómeno específico que não foi encontrado em 
nenhuma das classificações avaliadas: a renaturalização dos sistemas por gestão (não considerado por Machado), 
que também pode ocorrer por abandono (Machado, 2004, classifica tal situação ao nível 7 de naturalidade).

O termo “seminatural” é considerado de forma muito variada nas diversas classificações, mas foi adaptado 
para o caso de Lisboa por corresponder a espaços fortemente intervencionados, mas onde uma parte significativa 
das funções dos sistema naturais ainda ocorre mesmo que de uma forma residual ou muito localizada (caso dos 
jardins e dos parques de pequena dimensão).

Assim, entendemos como espaços naturais exclusivamente aqueles que são de origem natural.

Quando se interage com a Natureza é possível lidar com os materiais naturais, catalizando os processos, até 
se atingirem condições de equilíbrio próximas das naturais, mas de génese humana: a estes espaços chamámos 
naturalizados por gestão. 

Designamos por naturalizados por abandono os espaços que já sofreram em tempos uma intervenção 
humana mas que depois foram abandonados, passando a ter um desenvolvimento espontâneo, e que poderão 
evoluir, hipoteticamente, para ecossistemas naturais completos.

Existem outros espaços que, qualquer que tenha sido a sua origem, não se podem manter sem uma intervenção 
clara do Homem. Neles os ciclos naturais não estão completos, muitas pirâmides ecológicas não estão completas 
e o ecossistema por eles formado não é estável. A intervenção humana é imprescindível para a sua manutenção, 
apesar de um olhar menos atento revelar um espaço aparentemente natural: são os espaços seminaturais.

FIGUra 14  Áreas naturais em lisboa (segundo dados de cml, 2012a).

No concelho de Lisboa não ocorrem áreas naturais, uma vez que a totalidade do território foi fortemente 
alterada pela intervenção humana, excetuando-se o caso dos lodaçais (e eventualmente dos sapais) que, no 
entanto, se situam fora do perímetro do município. Ainda assim, ocorrem vastas áreas ruderais com origem 
em antigos terrenos agrícolas atualmente abandonados, assim como os carrascais e os silvados que se podem 
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considerar como naturalizados por abandono.

Quanto ao Parque Florestal de Monsanto e à Tapada da Ajuda, constituem efetivamente espaços 
naturalizados por gestão onde os processos das fito-sucessões embora se desenvolvam naturalmente, derivam 
de formações totalmente instaladas pelo Homem. 

Em 2006 o município de Lisboa apresentava (Figura 14): 61,3 ha de espaços naturais (na realidade fora dos 
limites do município), 935,5 ha (11,1% da área do município) de espaços naturalizados por abandono e 920,7 
ha (10,9 % da área do município) de espaços naturalizados por gestão. 

Cerca de 1 512,5 ha (17,9% da área do município) correspondem a espaços verdes, hortas, jardins, 
logradouros permeáveis, entre outros, todos de forte intervenção antrópica considerados como seminaturais. 

Não ocorrem em Lisboa áreas protegidas no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem Sítios 
Natura 2000, na medida em que a totalidade do município é considerada como área urbana. No entanto, 
existem árvores, alamedas e maciços classificados pela Autoridade Florestal Nacional como de interesse público 
(classificados no PDM como Fitomonumentos), Geomonumentos (classificados em sede de PDM) e áreas 
sujeitas ao Regime Florestal. 

Os fitomonumentos (Figura 15) ocupam uma área global de 113,3 ha e as respetivas áreas de proteção 134 ha,  
totalizando 24 povoamentos (alamedas, arvoredos, bosquetes e maciços) e 65 árvores isoladas classificadas.

FIGUra 15		Exemplos	de	fitomonumentos	em	Lisboa:	povoamento	misto	sobreiral/azinhal	e	dois	Metrosideros excelsa.

Os Geomonumentos (Figura 16) constituem monumentos naturais de origem geológica. Estes valores 
naturais exibem importância do ponto de vista científico, cultural e pedagógico, pelo que se devem contemplar 
ações que visem a sua preservação e divulgação. Uma parte significativa destas áreas é relevante para a 
biodiversidade nativa embora o objetivo original da sua classificação não tenha tido esse fim concreto. De facto, 
os geomonumentos constituem elementos significativos na diversidade natural de uma cidade (ecodiversidade) e 
mesmo em termos restritos do termo biodiversidade a sua relevância reside no facto de constituírem igualmente 
habitats para as comunidades rupícolas quer ao nível da flora quer da fauna. Os geomonumentos ocupam uma 
área global de 9,9 ha e as respetivas áreas de proteção 7 ha.

Em Lisboa existe uma área de 1 355,8 ha (16,1 % da área do concelho) sujeita a Regime Florestal7, dos 

7 Conjunto de disposições destinadas não só à criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também à 
proteção do revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, 
para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias no litoral marítimo.
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quais 1 046,8 ha em Regime Florestal Total8 e Mata Modelo9, 104,8 ha em Regime Florestal Total e 204,2 ha em 
Regime Florestal Parcial (Quadro 2). 

FIGUra 16  exemplos de geomonumentos em lisboa, a escarpa calcária no alto dos sete moinhos e o banco de coral com 20 milhões de anos.

QUaDrO 2		Área	de	Lisboa	sujeita	ao	regime	florestal	(CML,	2012)

PErÍMETrO TIPOlOGIa DE rEGIME ÁrEa (m2)

parque florestal de monsanto regime florestal total e mata modelo 1 0467 784

tapada da ajuda regime florestal total 953 347

tapada das necessidades regime florestal total 94 115

parque central de chelas regime florestal parcial 139 825

parque da bela vista regime florestal parcial 891 677

parque da madre de Deus regime florestal parcial 55 133

parque de alvalade regime florestal parcial 191 102

parque do vale do silêncio regime florestal parcial 84 669

parque do vale fundão regime florestal parcial 209 782

parque dos moinhos de santana regime florestal parcial 51 378

parque silva porto regime florestal parcial 40 273

quinta das conchas e dos lilazes regime florestal parcial 246 043

encosta da calçada do carriche regime florestal parcial (em curso) 132 455

8 Aplica-se às Matas Nacionais que são constituídas por património fundiário pertencente ao domínio privado do Estado. Por Decreto-lei de 1939 o Parque Florestal de 
Monsanto, embora propriedade municipal, encontra-se igualmente sujeito a esse regime. Os restantes perímetros florestais estatais, municipais ou particulares podem 
ser sujeitos ao Regime Florestal Parcial.
9 Perímetro florestal que funciona como um laboratório vivo onde são ensaiadas e aplicadas práticas silvícolas que os proprietários podem adoptar, tendo como 
objectivo a valorização dos seus espaços florestais. Estes espaços modelo devem ser alvos de estudos de investigação, desenvolvimento, aplicação e monitorização de 
técnicas alternativas de gestão florestal, e devem ser locais especialmente vocacionados para a demonstração de boas práticas silvícolas.
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FIGUra 17  Áreas	de	património	natural	classificado	em	Lisboa	(fito	e	geomonumentos)	e	áreas	sujeitas	ao	regime	Florestal	(segundo	dados	de	CML,	2012a).

Nos Quadros I e II do Anexo I listam-se todos os monumentos fitológicos e geológicos classificados em 
Lisboa. Destas, as áreas de proteção mais relevantes para a biodiversidade nativa (Quadro 3) correspondem 
aos maciços de zambujais, sobreirais, azinhais e carvalhais (94 ha), aos geomonumentos (9,6 ha) e à Reserva 
Botânica da Tapada da Ajuda (3 ha). 

QUaDrO 3  Áreas com estatuto de protecção em lisboa, com relevância para a biodiversidade nativa.

DEsCrIçãO ÁrEa (ha)

povoamentos mistos com dominância de zambujeiros 19,1

povoamentos mistos com dominância de sobreiros e azinheiras 74,1

povoamentos mistos com dominância de carvalhos cerquinhos 0,8

Geomonumentos 9,9

reserva botânica da tapada da ajuda 3,0

total 106,9

3. EsPaçOs vErDEs PúBlICOs

Para a caracterização espacial dos espaços verdes públicos foi utilizado um índice em que estes são classificados 
de acordo com as respetivas funções e dimensões, sendo-lhes atribuído um determinado raio de influência (Souto 
Cruz, com base em informações de outros autores, nomeadamente Normas Urbanísticas (Lobo et al, 1990):

• Espaços verdes com funções de parques peri-urbanos - com área superior a 50 ha e raio de influência de 
7000 m;

• Espaços verdes centrais - com área entre 10 e 50 ha e raio de influência de 1000 m;
• Espaços verdes urbanos - com área entre 2,5 e 10 ha e raio de influência de 500 m;
• Espaços verdes de vizinhança - com área entre 0,75 e 2,5 ha ou inferiores quando considerados como 

jardins históricos ou inseridos em conjuntos com área superior a 1 ha e raio de influência de 250 m.



36 37

FIGUra 18  espaços verdes públicos em lisboa em 2006 (segundo dados de cml, 2012a).

Com base na cartografia da cidade (Figura 18) a área total de espaços verdes (EV) públicos é de 1 303,6 ha, 
o que corresponde ao somatório dos diversos tipos de espaços, concretamente:

• Parques periurbanos (Parque Florestal de Monsanto/Tapada da Ajuda) – 978,2 ha; 
• Parques centrais – 165,6 ha;
• Parques urbanos – 122,9 ha;
• Parques de vizinhança – 36,9 ha. 

Neste cálculo não foi considerado um conjunto significativo de espaços verdes (cerca de 649,5 ha), designadamente:

• Espaços verdes locais e de enquadramento de zonas edificadas, geralmente de uso público ou com restrições – 478,2 ha;
• Espaços verdes de enquadramento a ferro e rodovias – 67,7 ha;
• Espaços verdes de enquadramento a pistas aeronáuticas – 103,6 ha.

A carência em espaços verdes num determinado município pode ser avaliada de duas formas: através de 
valores globais, obtidos pela capitação de espaços verdes ou através de uma avaliação espacial, em que se verifica 
quais as áreas habitadas situadas fora dos raios de influência dos diversos tipos de espaços verdes. 

Os cálculos da população com carências dos diversos tipos de espaços verdes foram feitos com base nos 
dados de 2001 do Instituto Nacional de Estatística.

As normas da CCDR-LVT, relativas à capitação de espaços verdes, apontam como valores de referência  
30 m2/habitante, sendo 20 m2 de espaços incluídos na Estrutura Verde Principal e 10 m2 de espaços incluídos 
na Estrutura Verde Secundária. Temos para 2007, com aproximadamente 500 000 habitantes:

QUaDrO 4  capitação de espaços verdes em lisboa

ÁrEa (ha) ÁrEa POr haBITaNTE (m2 / haB)

ev principal 978,2 20,8

ev secundária 325,4 7,0

total 1303,6 27,8
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FIGUra 19  Jardim da estrela, um exemplo de parque urbano.

FIGUra 20		Mata	de	Alvalade,	espaço	verde	florestal	em	Lisboa.

Neste cálculo não se consideraram os espaços verdes locais (inferiores a 0,75 ha ou de maior dimensão 
desde que não considerados com espaços verdes de vizinhança) cuja influência é tida como meramente local. 

Constata-se que a cobertura de espaços verdes dos tipos em referência é insuficiente, em especial na 
zona Noroeste da cidade, onde as áreas classificadas como espaços verdes no PDM em vigor, mas ainda não 
instalados, poderão assegurar em parte essa carência.
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Outra zona de fortes carências em espaços verdes corresponde à zona histórica central (Figuras 21 e 22), 
onde sendo possível resolver parcialmente a carência de espaços verdes de vizinhança, tal já não o é ao nível 
de espaços de dimensão superior, pelo que a implementação de espaços públicos de desafogo urbano terá de 
contribuir para suprir parcialmente essa falha.

FIGUra 21		(A)	Carência	de	espaços	verdes	nas	áreas	edificadas	e	(B)	Densidade	da	população	residente	em	Lisboa	(segundo	dados	de	CML,	2012b).

FIGUra 22  Áreas de carência de espaços verdes (cml, 2012b). 

Na globalidade da cidade apenas 184 377 habitantes se encontram em área sem carências de Espaços Verdes 
(Quadro 5). 

QUaDrO 5  população servida pelos diversos tipos de espaços verdes

POPUlaçãO sErvIDa (hab) PErCENTaGEM (%)

Parques	peri-urbanos 564 564 100,0

parques centrais 385 192 68,2

parques urbanos 348 771 61,8

parques de vizinhança 286 636 50,8

todos os tipos de espaços verdes 184 377 32,7
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Na figura seguinte não estão representados os parques peri-urbanos, uma vez que 100% da população 
lisboeta é servida por este tipo de espaço verde, como se pôde constatar no Quadro 5.

FIGUra 23  tipologia de carências em espaços verdes e população afetada, em número de habitantes.

4. COBErTUra arBÓrEa

Com o objetivo de obter um indicador simultaneamente fiável e comparável para o sequestro de carbono,  
filtro de partículas e regulação climática pela vegetação, tomou-se como referência a cartografia das copas do 
arvoredo, árvores isoladas e manchas arbustivas densas, obtida com base em fotografias aéreas da cidade (2006). 
No caso das manchas de arvoredo a cartografia foi suficiente para se obterem as áreas de cobertura; para o caso 
do arvoredo em alinhamentos, estabeleceu-se uma cartografia em linhas que posteriormente foi traduzida na 
área equivalente por 1 km linear. 

No cálculo da área dos alinhamentos foram efetuados diversos ensaios que resultam numa área média de 
cerca de 6 000 m2 (0,6 ha) por cada km linear.

Assim, a cartografia elaborada (Figura 24) determinou a existência de 1 352 ha de manchas arborizadas e  
206 ha de alinhamentos de árvores (343,6 km de alinhamentos multiplicado por 0,6 ha), o que corresponde a 
uma área equivalente de copas de árvores e manchas arbustivas densas total de 1 558 ha.

Estes dados constituem uma primeira referência, mas seria de todo o interesse que as monitorizações 
posteriores da cobertura arbórea fossem efetuadas por imagens de satélite que possibilitam uma análise mais 
elaborada.
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FIGUra 24  Área de copas de árvores e de arbustos de porte elevado representada a verde (cml, 2012c).

Para estimar o sequestro de carbono pela vegetação da cidade efectuaram-se cálculos (Quadro 6) com base 
em diversas referências. Estas referências indicam que este sequestro varia entre 1 e 10 toneladas por ha/ano.

QUaDrO 6  estimativa do sequestro de carbono no concelho  
 

EsTIMaTIva DO sEQUEsTrO DE CarBONO POr ÁrEa

povoamentos 
(parque florestal De monsanto)

espécie Área (ha) t co2/ha ano    cálculo   somatório            total

acácia [1] 20,10 2,30 46,23

5917,13 6 583 t co2 ano
 
 
 

carvalhal [2] 58,70 5,30 311,11

cupressal [3] 45,90 6,00 275,40

eucaliptal [4] 163,80 10,00 1 638,00

pinhal [4] 266,67 7,50 2 000,03

prados de sequeiro e 
ruderais [5]

74,50 1,00 74,50

olivais e zambujais [5] 55,70 1,50 83,55

povoamentos mistos [2] 280,80 5,30 1 488,24

Áreas arbóreas (concelHo) manchas [5] 460,30 1,00 460,30
 666,30

alinhamentos [5] 206,00 1,00 206,00

[1] pereira, f. s., 2009.
[2] pereira, J. s., et al, 2007.
[3] icnb, 2011.
[4] embrapa, 2005.
[5] teixeira, e. r., et al, 2008.
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5. ÁrEa PErMEÁvEl 

A existência de áreas permeáveis numa cidade é essencial para uma boa gestão do ciclo da água. Também 
em matéria da estabilidade dos solos, das toalhas freáticas, do carregamento da água no solo e, no caso de 
Lisboa, para estabilidade do edificado, a existência de áreas permeáveis ganha especial importância.

Com base na cartografia das áreas permeáveis superficiais da cidade foi calculada a sua totalidade em 2006, 
obtendo-se o valor de 3 331,3 ha (39,37% da área do município), não incluindo os 8,8 ha de planos de água 
existentes (ver Quadro 7 e figura 25).

QUaDrO 7  Áreas permeáveis em lisboa

  ÁrEa (ha)     %

agricultura e hortas urbanas 129,4 1,5

espaços verdes centrais ou de dimensão inferior 876,1 10,4

parques periurbanos 917,7 10,8

logradouros permeáveis 230,0 2,7

lodaçais e sapais (fora do perímetro de lisboa) 61,2 0,7

prados intervencionados 171,3 2,0

prados ruderalizados 945,6 11,2

total 3 331,3 39,37

Nota:	Recentemente,	uma	estimativa	baseada	em	dados	de	satélite	calculou	a	área	permeável	da	cidade	de	Lisboa	em	39,34%	(Agência	Europeia	
de ambiente, 2010). 

FIGUra 25		Espaços	permeáveis	superficiais	em	Lisboa	(CML,	com	base	em	fotografias	aéreas	de	2010).

6. COrrEDOrEs E FraGMENTaçãO

Independentemente da dimensão dos espaços verdes, um dos principais fatores que pode limitar o seu 
interesse para a biodiversidade reside na sua fragmentação em parcelas isoladas e na ausência de continuidade. 
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Este constitui um dos indicadores de maior dificuldade de aferição. Efetivamente, a tipologia de conexão varia 
de acordo com os elementos biológicos de referência: enquanto que no caso dos animais alados (insetos, aves, 
morcegos) a conexão pode limitar-se à existência de manchas de arvoredo/espaços com vegetação situados a 
pequenas distâncias, condicionados à inexistência de obstáculos físicos significativos; para os animais terrestres 
e muitas plantas (por eles disseminadas) exigem-se continuidades físicas bem definidas, algumas vezes assentes 
em espaços permeáveis.

Diversas metodologias podem ser utilizadas para aferir este indicador, por exemplo:

• Estabelecimento de quadrículas de dimensões normalizadas e avaliação da conectividade pelo número de 
quadrículas necessário para estabelecer continuidades ao longo dos corredores estruturantes definidos na 
Estrutura Ecológica Fundamental do PDM;

• Avaliação pelo número de intervenções efetuadas nos locais de descontinuidade física ao longo dos 
corredores estruturantes acima referidos;

• Dimensionamento da continuidade física ao longo dos corredores estruturantes já referidos.

Relativamente à micro-escala, nas descontinuidades entre espaços de vizinhança não nos foi possível avaliar o 
impacte dos diversos obstáculos e a sua relação com a continuidade exigida pelos diferentes seres vivos, pelo que 
apenas estudos científicos mais aprofundados poderão responder cabalmente a estas questões. De qualquer modo, 
existem poucos estudos publicados relativos à avaliação da conectividade ao longo do território e os diversos 
métodos que têm sido ensaiados geralmente apresentam resultados pouco relevantes para o caso de Lisboa.

FIGUra 26   espaços permeáveis (a verde) e corredores estruturantes (a laranja) (cml, 2012c).

Entretanto, no 3.º encontro de peritos para o desenvolvimento do CBI, realizado em Singapura em 
outubro de 2011, foi apresentada uma proposta de metodologia para o cálculo deste indicador, utilizando 
como base imagens do satélite LANDSAT 7 cujo grau de resolução é da ordem dos 30 m. Estas imagens 
foram interpretadas em cartografias temáticas pelo “United States Geographic Survey” (USGS). As zonas 
consideradas como “natural areas” para a avaliação da conectividade correspondem às classes do USGS de 
“Forest” e “Park/Garden”. A dimensão das manchas de vegetação, dita “natural”, avaliadas apresentam uma 
dimensão mínima variável (1 ha para o caso de Nagoya e 0,5 ha para o caso de Bruxelas). Consideram-se 
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como conectadas as manchas que distam menos de 100 m uma das outras, situação que pode ser avaliada 
cartograficamente pela criação de “buffers” com largura de 50 m. 

Para o caso de Lisboa, optou-se por uma metodologia comparável, embora baseada em fotografias aéreas de 
elevado grau de resolução, que consequentemente foram traduzidas em cartografias bastante pormenorizadas. 
Optou-se igualmente por avaliar dois tipos diferentes de ligação de acordo com as características dos diferentes 
“nichos”, ou seja, um tipo de conectividade ao nível do solo, essencial para a fauna terrestre e grande parte da 
flora; e outro ao nível do copado do arvoredo (a cerca de 10 m de altura) para a avifauna, morcegos e insetos 
alados.

Para o caso da conectividade ao nível do solo, foi utilizada a cartografia das áreas permeáveis, estabelecendo 
sobre elas um “buffer” de 10 m (ou seja, considera-se que ao nível do solo a ligação entre manchas se processa 
a distâncias máximas de 20 m).

Para o caso da conectividade ao nível do copado, foi utilizada a cartografia das copas do arvoredo e do 
arvoredo em alinhamentos, estabelecendo sobre elas um “buffer” de 20 m (ou seja considera-se que ao nível do 
copado, a cerca de 10 m de altura, a ligação entre manchas se processa a distâncias máximas de 40 m).

Para a avaliação da conectividade, em ambos os casos, foi analisada a totalidade das áreas cartografadas para 
obter as áreas em contínuo superiores a 0,5 ha, 1 ha, 5 ha e 10 ha. Constatou-se que a espacialização da conectividade 
para áreas em contínuo superiores a 10 ha correspondem de forma bastante próxima às amostragens efetuadas, 
pelo que as mesmas foram selecionadas como indicadores de conexão para Lisboa (Figura 27). 

Para a cartografia da conectividade foram retiradas as áreas edificadas e, no caso da conectividade ao nível 
do solo, também os sistemas de barreiras (ferro e rodovias de grandes dimensões).

FIGUra 27  conectividade em lisboa ao nível do solo (a) e do copado (b) (cml).

No quadro seguinte apresenta-se o resultado da análise da cartografia das áreas conectadas no concelho de Lisboa:

QUaDrO 8  medidas de conectividade ao nível do solo e do copado

CONECTIvIDaDE NÍvEl DO sOlO (ha) NÍvEl DO sOlO (%) NÍvEl DO COPaDO (ha) NÍvEl DO COPaDO (%)

Global 5 090 60,3 5 642 66,9

-	0,5	ha 4 836 57,3 5 499 65,2

-	1	ha 4 652 55,1 5 411 64,1

-	5	ha 4 258 50,5 5 214 61,8

-	10	ha 4 046 48 5 112 60,6

-	10	ha	excluindo	áreas	de	barreiras 3 616 42,9 - -
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7. lIsTa DE ECÓTOPOs 

Os ecossistemas presentes na cidade podem ser classificados de diversas formas, de acordo com os objetivos, 
e posteriormente traduzidos cartograficamente em ecótopos. As principais diferenças nas classificações advêm 
do facto de a escala de perceção em termos de habitat para o coberto vegetal poder ser bastante mais elevada do 
que no caso da fauna, cuja dinâmica e mobilidade implicam uma caracterização menos detalhada.

Não existem tipificações detalhadas para os ecossistemas urbanos, mas trabalhos recentes, a escalas de 
reduzido detalhe, do “Corine Landcover” (Guiomar, 2006 & 2011) e da cartografia dos habitats EUNIS 
(European Nature Information System), permitem definir alguns dos habitats tipo. 

De acordo com a última versão da classificação EUNIS de 2003, podem ser identificados em Lisboa quase 
70 tipos diferentes de habitats (incluindo representações relevantes dos mesmos, embora em termos quase 
vestigiais em alguns casos).

No entanto, de acordo com a metodologia referida e face aos dados disponíveis, os ecossistemas relevantes 
para a biodiversidade no Município de Lisboa são traduzidos cartograficamente em apenas 23 ecótopos, 
descritos de seguida, que procuram refletir os habitats das diversas espécies vegetais:

Agricultura e hortas urbanas

As hortas urbanas podem ser classificadas como hortas sociais, hortas de recreio, hortas de recreio coletivas 
e hortas pedagógicas. Em Lisboa as mais frequentes são as hortas sociais, de uso individual ou familiar, cujo 
principal objetivo é complementar as necessidades alimentares de pessoas e/ou famílias de poucos recursos, 
ou contribuir para o respetivo rendimento através da eventual venda de produtos. As hortas de recreio e as de 
recreio coletivas são menos frequentes e as que se prendem com fins de educação ambiental e de ensino das 
ciências da natureza são relativamente frequentes em especial junto a escolas.

De facto, a zona envolvente à cidade de Lisboa, hoje quase totalmente abrangida pelo tecido urbano, teve 
no passado uma grande tradição hortícola (os “alfacinhas”), em áreas agrícolas dispersas, quase sempre na 
proximidade das habitações. 

Com o abandono das práticas agrícolas nas quintas e campos, as hortas proliferaram entre os anos 30 a 60 
do século passado, principalmente a partir dos anos 70 com a expansão dos bairros de génese ilegal, onde a 
horta era essencial para a sobrevivência de muitas famílias (Quadro 9). 

A título de exemplo, apresenta-se na figura 28 a evolução da situação entre os anos de 1987 e 2006.

FIGUra 28  agricultura e hortas urbanas em 1987 e 2006 (cml, 2012b).
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Com base em fotografias aéreas do concelho foi possível caracterizar a ocupação do solo no que respeita 
às áreas de produção hortícola. Em 2008 as funções de produção encontravam-se associadas a apenas 131,4 ha  
(cerca de 1,6 % da área do Município de Lisboa) onde se incluem 77,5 ha de hortas urbanas e 53,9 ha de 
agricultura indiferenciada.

QUaDrO 9  evolução da área de hortas urbanas em lisboa (m2)

1947 1967 1987 1995 2001 2006 2008

Hortas 380 818 1 286 734 3 011 326 1 118 130 964 185 792 304 742 280

Hortas prisionais 15 033 7 210

Hortas privadas 1 406 634 1 102 806 21 519 36 849 36 849 34 913 32 851

Hortas abandonadas 13 939 13 939 13 939 61 003

Hortas privadas abandonadas 66 803

Hortas em bairros de lata 6 654 6 654 6 654

Ex-hortas	com	edificações	provisórias 53 449 53 449 53 449 53 449 53 449

viveiros 352 729 286 166 286 166 286 166 286 166

agricultura 549 594 542 829 542 829 539 829

agricultura remanescente 5 544 422 3 863 737 1 028 338

agricultura (pomar) 1 261

agricultura / olival 15 636 15 636 15 636 15 636 15 636

olival 161 425 163 753 158 503 135 829 141 080

montado de sobro 2 430 2 430 2 430 2 430 2 430

Áreas edificadas: conjunto dos espaços edificados impermeabilizados (incluindo vias e passeios).

Arvoredo em alinhamento: árvores ou arbustos de grande porte instalados em caldeira, formando ou não 
conjuntos alinhados, conjuntos esses que podem assegurar uma continuidade ecológica ao nível do dossel mas 
sempre sujeitos a uma forte pressão urbana no sub-coberto. As respetivas caldeiras podem funcionar como 
poços de infiltração (recarga dos freáticos). 

Carrascal e silvado: formações de Quercus coccifera e/ou Rubus ulmifolius associadas a antigas sebes de 
compartimentação de campos agrícolas que em determinadas áreas, geralmente associadas a fortes declives, 
se expandiram formando densos matagais e brenhas. Constituem habitat de refúgio a diversas espécies animais. 

Coberturas com vegetação: habitat ainda pouco significativo na cidade mas suscetível de algum interesse 
no futuro, quer para a avifauna quer em termos de albedo, de conforto climático e interferindo na evapo-
transpiração e aumentando a eficiência da água ao longo do ciclo.

Espaços de coleção - Viveiros e Jardins Botânicos e Zoológicos: habitat de elevada fitodiversidade, 
quase exclusivamente composto por espécies exóticas e que apresentam relevância para a avifauna e como 
reserva biogenética. Estes espaços apresentam igualmente um interesse importante para recreio.

Espaços públicos impermeabilizados: conjunto de espaços de desafogo urbano, de uso público pedonal 
geralmente intenso. Na sua generalidade, são espaços impermeáveis com elementos arbóreos dispersos ou em 
alinhamentos, mas que podem permitir, em certos casos, a conexão entre áreas e que facilitam o arejamento e 
a melhoria da qualidade do ar pela ausência da combustão dos veículos motorizados. 

Espaços verdes centrais e urbanos: espaços verdes públicos de dimensão superior a 2,5 ha que podem 
constituir reservas de biodiversidade e que, em certas situações, funcionam quase como ecossistemas funcionais 
com reduzida intervenção humana.

Espaços verdes de enquadramento de vias: espaços permeáveis na envolvência de ferrovias e rodovias, sem 
uso público intenso, mas com possibilidade de introdução de ciclovias e percursos desportivos e com intervenções 
culturais frequentes (cortes). Podem funcionar como eixos estruturantes do continuum naturale em meio urbano.
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Espaços verdes de vizinhança e locais: espaços verdes públicos de dimensão superior a 0,75 e inferior 
a 2,5 ha que podem constituir reservas de biodiversidade e que, em certas situações, funcionam quase como 
ecossistemas funcionais, mas com intensa intervenção humana.

Espaços verdes ribeirinhos: espaços verdes públicos situados na proximidade da linha de costa, a distâncias 
variáveis (até 500 m). Este tipo de ecótopo foi destacado dos restantes espaços verdes pelo facto de corresponder 
a um tipo específico de habitat para a avifauna litoral.

Lodaçais e sapais: habitats naturais na zona entre-marés, ocorrentes fora do perímetro da cidade mas adjacente 
a ela, concretamente na zona do Parque das Nações. Os lodaçais constituem a estrutura dominante, mas a norte, 
na periferia do concelho de Loures, ocorrem manchas de sapais dominados por gramíneas e arbustos halófilos. 
Para além da ictiofauna, constituem habitats importantes para a avifauna litoral e em particular das limícolas e são 
dotados de uma elevada biodiversidade em termos de macroinvertebrados bentónicos.

Logradouros: espaços verdes de uso privado no interior da malha urbana que constituem espaços de desafogo 
urbano e que podem ser reservas de biodiversidade, funcionando por vezes como substrato para hortas, onde para 
além do interesse cultural próprio pode também ocorrer uma diversidade biológica específica. São igualmente 
fundamentais na infiltração das águas pluviais.

Olivais: formações dominadas por Olea europaea var. europaea com subcoberto de gramíneas e outros terófitos.

Olivais e zambujais em Parques Periurbanos: formações dominadas por Olea europaea com subcoberto 
arbustivo mais ou menos denso.

Planos de água: conjunto de lagos e albufeiras nos parques, jardins e campos de golfe, que para além de 
constituírem habitats para fauna residente, funcionam algumas vezes como local de paragem para aves migradoras.

Povoamentos de folhosas perenifólias exóticas em Parques Periurbanos: povoamentos em parques 
periurbanos dominados por eucaliptos, embora associados a uma elevada diversidade de espécies arbóreas exóticas, 
apresentam no subcoberto espécies arbustivas naturais em regeneração.

Povoamentos de quercíneas em Parques Periurbanos: povoamentos em parques periurbanos onde 
predominam sobreiros e azinheiras e ainda carvalhos marcescentes ou caducifólios, apresentando no subcoberto 
uma elevada diversidade de espécies arbustivas nativas. Ao fim de algumas dezenas de anos estes povoamentos 
apresentam já parte do subcoberto típico dos ecossistemas naturais potenciais, com herbáceas, arbustos e 
trepadeiras. Associada a esta estrutura de vegetação, tem vindo a instalar-se, sem a intervenção humana, a fauna 
correspondente em termos ecológicos.

Povoamentos de resinosas em Parques Periurbanos: povoamentos em parques periurbanos onde 
predominam resinosas (Pinus spp. e Cupressus spp.), apresentando no subcoberto uma presença muito variável 
de espécies arbustivas nativas, que se encaminham para as conjunturas ecológicas potenciais cumprindo a função 
pioneira com que foram instalados.

Povoamentos mistos em Parques Periurbanos: povoamentos em parques periurbanos onde predominam 
folhosas e resinosas, apresentando no subcoberto espécies arbustivas nativas em regeneração.

Prados de sequeiro intervencionados (aeroporto): comunidades dominadas por gramíneas e terófitos, 
mantidas em portes baixos por intervenções culturais frequentes, mas onde ocorre um número significativo de 
espécies autóctones.

Prados ruderais: habitats seminaturais com origem no abandono de áreas agrícolas que se encontram dominadas 
por comunidades de gramíneas e de outros terófitos, por comunidades ruderais dominadas por Dittrichia viscosa e ainda 
por comunidades exóticas de espécies invasoras, onde predominam os canaviais e ainda comunidades arbustivas de 
Ricinus communis, Nicotiana glauca e diversas Acacia spp. Constituem habitats de interesse para espécies de fauna.

Reserva Botânica Xavier Pereira Coutinho (Tapada da Ajuda): habitat destacado por constituir o único espaço 
no perímetro de Lisboa onde, desde o início do século XX, se optou pela preservação do património natural vegetal.
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A cartografia existente permitiu obter os valores apresentados no Quadro 10, referentes à área de distribuição 
de cada um destes ecótopos no concelho de Lisboa. A extensão do arvoredo em alinhamentos é de 343,6 km.

QUaDrO 10  levantamento dos ecótopos relevantes existentes em lisboa

ÁrEa (ha) PErCENTaGEM (%)

agricultura e hortas urbanas 129,4 1,50

carrascal e silvado 3,0 0,04

cemitérios 88,1 1,05

coberturas ajardinadas 1,7 0,02

Espaços	de	coleção	-	Viveiros	e	Jardins	Botânicos	e	Zoológicos 78,1 0,90

espaços públicos impermeabilizados 185,8 2,20

espaços verdes centrais e urbanos 285,1 3,40

espaços verdes de enquadramento de vias 67,7 0,80

espaços verdes de vizinhança e locais 513,0 6,10

lodaçais e sapais 61,2 0,70

logradouros 230,0 2,70

olivais 12,8 0,20

planos de água 8,8 0,10

povoamentos de folhosas perenifólias exóticas 161,1 1,90

povoamentos mistos em ppu 328,7 3,90

povoamentos de quercíneas em ppu 58,9 0,70

povoamentos de resinosas em ppu 312,5 3,70

prados de sequeiro intervencionados (aeroporto) 103,6 1,20

prados ruderais 929,8 11,00

reserva botânica da tapada da ajuda 3,0 0,04

olivais e zambujais em ppu 53,8 0,60

Sub-TOTAL 3 616,1 43,30

Áreas	edificadas,	vias	e	passeios 4 820,0 56,70 

total 8 436,1 100,00

FIGUra 29		Ecótopos	relevantes	identificados	em	Lisboa	(CML,	segundo	dados	do	PDM	de	Lisboa,	2012).
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Para efeitos de identificação de habitat para a fauna, a classificação dos ecótopos foi aglutinada face à 
similitude entre alguns dos ecótopos, diversos em termos fíticos mas semelhantes em termos faunísticos. 
Definiram-se, assim, os seguintes ecótopos, conforme consta no Quadro 11:

QUaDrO 11		Definição	dos	ecótopos	relevantes	para	a	fauna.

ECÓTOPOs DEFINIDOs ECÓTOPOs Para a FaUNa

agricultura e hortas urbanas agricultura e hortas urbanas

carrascal e silvado prados ruderais e outros habitats seminaturais

prados ruderais

olivais

cemitérios alinhamentos (de árvores)

arvoredo em alinhamentos

coberturas ajardinadas espaços urbanos

espaços públicos impermeabilizados

Áreas	edificadas,	vias	e	passeios

Espaços	de	coleção	-	Viveiros	e	Jardins	Botânicos	e	Zoológicos espaços verdes (inclui ribeirinhos)

espaços verdes centrais e urbanos

espaços verdes de enquadramento de vias

espaços verdes de vizinhança e locais

logradouros

planos de água

lodaçais e sapais lodaçais e sapais

povoamentos de folhosas perenifólias exóticas parques periurbanos

povoamentos mistos em ppu

povoamentos de quercíneas em ppu

povoamentos de resinosas em ppu

reserva botânica da tapada da ajuda

olivais e zambujais em ppu

prados de sequeiro intervencionados (aeroporto) prados do aeroporto

FIGUra 30  ecótopos relevantes para a fauna em lisboa (cml, segundo dados do pDm de lisboa, 2012).
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8. HoTspoTs Para a BIODIvErsIDaDE

A identificação de hotspots para a biodiversidade (locais com características notáveis em matéria de biodi-
versidade, quer pela sua riqueza quer pelo risco de perda do seu valor) é um trabalho ainda não realizado para a 
cidade. Estes hotspots representam os locais/zonas que deveriam ser alvo de um processo de gestão mais atenta, 
tendente à conservação da biodiversidade por eles albergada.

Serão de incluir locais de ocorrência e/ou nidificação de espécies com algum estatuto de ameaça, espécie- 
-chave10  e/ou espécies que possam actuar como espécies-chapéu-de-chuva11. 

Serão, à partida, espaços a privilegiar nesta abordagem, por exemplo, aqueles onde ocorrem as espécies indicadoras 
referidas no capítulo “Fitogeografia”, assim como os ecótopos onde ocorrem predadores de topo.

Alguns estudos apontam para a necessidade de privilegiar os espaços onde ocorre a Silene longicilia, um 
endemismo português, bem como os locais onde ocorrem orquídeas e outras bolbosas, cogumelos e regeneração 
abundante de espécies lenhosas autóctones. 

Também as zonas onde exista alguma informação (mesmo não confirmada) sobre a presença de valores 
biológicos significativos para a cidade deverão ser considerados na definição dos hotspots, tal como a zona 
ribeirinha. 

Da mesma forma, alguns usos do solo tradicionais e de grande valor serão de preservar, até pelas espécies 
associadas (biodiversidade genética e biodiversidade específica). Nestes espaços também há que ter um olhar 
atento e estabelecer normas de proteção capazes de travar o avanço da urbanização. São disso exemplo: 
fitomonumentos, geomonumentos, jardins clássicos, tapadas, cercas, jardins botânicos, quintas históricas e 
Reserva Botânica da Tapada da Ajuda.

FlOra

A vegetação natural em Lisboa encontra-se representada nas matas, matos e prados. Nos olivais, hortas, 
pomares e nas quintas de recreio encontram-se as espécies representativas da flora cultural. De facto, o clima 
da região e a abundância de água permite que muitas das espécies exóticas que existem em avenidas, jardins 
públicos e quintas tradicionais, possam ser consideradas como características da cidade e muitas outras espécies, 
também exóticas, como “pioneiras” na recuperação do coberto vegetal. Os jardins botânicos, para além do 
interesse científico e histórico, dão, por sua vez, uma ideia das potencialidades ecológicas da região.

1. FITOGEOGraFIa

Segundo Franco (1996), Lisboa encontra-se quase totalmente na zona fitogeográfica do Centro-Sul 
Plistocénico, com exceção da Serra de Monsanto que se inclui na zona do Centro-Oeste Olissiponense (Figura 31).  
Esta classificação apresenta-se ainda como relevante na medida em que a distribuição da Nova Flora de Portugal 
se remete a esta distribuição.

Numa classificação mais recente (Costa et al, 1998), Lisboa pertence ao Superdistrito Olissiponense, 
Sub-setor Oeste-Estremenho, Setor Divisório Português, Província Gaditano-Onubo-Albarviense, Superprovíncia 
Mediterrâneo-ibero-atlântica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Região Mediterrânica e do Reino Holártico.

10 Espécies cuja abundância relativa ou biomassa podem ser significativas ou não mas, por desempenharem um papel fundamental na estrutura da comunidade onde 
se inserem, o seu estado evolutivo actual reflete grandes impactos em toda a comunidade.
11 Espécies que, se sobre elas incidirem esforços de conservação, eles repercutir-se-ão indirectamente sobre muitas outras, por terem requisitos ecológicos comuns.



50 51

FIGUra 31  Zonagem	fitogeográfica	segundo	(A)	Franco	(1996)	e	(B)	Costa et al (1998).

“A paisagem agrária de minifúndio de pequenas hortas, pomares e searas separadas por sebes de Prunus 
spinosa subsp. insititioides (Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifoliae prunetosum insititiodis) é muito típica desta unidade. 
(…) Asparagus albus, Acanthus mollis, Ballota nigra subsp. foetida, Biarum galiani, Cachrys sicula, Capnophyllum peregrinum, 
Ceratonia siliqua, Convolvulus farinosus, Erodium chium, Euphorbia transtagana, Euphorbia welwitschii, Halimium lasianthum, 
Orobanche densiflora, Ptilostemmon casabonae, Rhamnus oleoides, Reichardia picroides, Scrophularia peregrina, são alguns 
táxones diferenciais do Superdistrito. 

A vegetação climácica nos solos vérticos termomediterrânicos é constituída por um zambujal arbóreo com 
alfarrobeiras (Viburno tini-Oleetum sylvestris), que por degradação resulta no Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e no 
arrelvado Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae. 

Nas rochas vulcânicas ácidas e nos arenitos observam-se os sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis. 
Este sobreiral, em solos mal drenados de arenitos duros cretácicos, tem como etapa de substituição um tojal 
endémico do território – Halimio lasianthi-Ulicetum minoris. 

Por seu turno, nos aluvissolos e cambissolos calcários a série florestal é a do carvalhal cerquinho Arisaro-
Querceto broteroi Sigmetum., onde o tojal resultante da sua degradação - Salvio sclareoidis-Ulicetum densi ulicetosum 
densi tem a sua maior área de distribuição.” (Costa 1998).

2. vEGETaçãO NaTUral POTENCIal

Considera-se como vegetação natural potencial de hoje a estrutura vegetal que se estabilizaria ao fim de um 
determinado período de tempo se toda a sequência sucessional fosse completada sem qualquer interferência 
por parte do Homem, sob as atuais condições edáficas e climáticas (incluindo as criadas pelo Homem) e, 
simultaneamente, fosse colocada à disposição da estação a totalidade dos elementos taxonómicos vegetais tidos 
por espontâneos na região (seg. Tuxen, 1956, modificado). 

Em termos gerais, a vegetação potencial de Lisboa (Figura 32) é o carvalhal, substituído por formações 
ribeirinhas nas áreas associadas ao sistema húmido.
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FIGUra 32		Vegetação	natural	potencial	de	hoje	(estruturas	climax-climáticas)	(CML,	2012c).

O estabelecimento da vegetação natural potencial no concelho de Lisboa não é fácil face à degradação 
do coberto vegetal. Apenas a ocorrência de pés espontâneos de Quercus pyrenaica, Ulmus minor, Prunus spinosa 
subsp. insititioides (Figura 33), Quercus coccifera e Olea europaea var. sylvestris (estes últimos de grande porte e idade) 
permitem esclarecer algumas dúvidas. 

A presença de algumas manchas de Quercus suber não é representativa, dado essa espécie ser frequentemente 
plantada (o que não é impeditivo de constituir um dos principais elementos do coberto vegetal natural original). 
Quanto à Quercus faginea, espécie que seria a dominante nas comunidades vegetais originais, é provável que os 
exemplares conhecidos tenham sido introduzidos (Figura 36).

Assim, atualmente e com a informação disponível, considera-se que em Lisboa, o principal agrupamento 
vegetal potencial associado a solos evoluídos e bem drenados corresponde ao carvalhal marcescente dominado 
por Quercus faginea.

FIGUra 33		A	espécie	autóctone	Abrunheiro-bravo,	Prunus spinosa subsp. insititoides.
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Na zona oriental de Lisboa e em solos areníticos a vegetação potencial é representada pelo sobreiral 
(dominado por Quercus suber). 

Em solos verticos sub-higrófilos da encosta norte da Serra de Monsanto a vegetação potencial corresponde 
ao carvalhal caducifólio dominado por Quercus pyrenaica. 

Nas zonas próximas do litoral, onde a influência oceânica determinaria condições ambientais de elevada 
xericidade, o domínio corresponderia ao zambujal (dominado por Olea europaea var. sylvestris12) , o qual seria 
substituído na franja mais próxima do litoral por matagais xerofílicos com Pistacia lentiscus e Juniperus turbinata.

Nas zonas de aterro sobre os aluviões ribeirinhos não foi definida qualquer tipologia de vegetação potencial devido 
à diversidade de condições do substrato onde ocorre um mosaico de habitats higrófilos, halo-higrófilos e xerófilos.

Na zona ribeirinha junto ao Parque das Nações desenvolveram-se lodaçais que atualmente se encontram a 
descoberto na baixa-mar (Figura 34). Nesses lodaçais a vegetação atual corresponde a comunidades de algas 
diversas e pontualmente começam a surgir macrofanerófitos de sapal. Estes tipos de comunidades seriam as 
eventualmente existentes na envolvência de Lisboa nas áreas atualmente cobertas por aterros. 

FIGUra 34  zona ribeirinha no parque das nações.

12 Segundo Costa (1998), o zambujal seria igualmente a comunidade potencial na generalidade dos solos verticos.
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3. EsPÉCIEs DE OCOrrêNCIa rEGIsTaDa 
3.1 PlaNTas vasCUlarEs

O caso de Lisboa é, em termos de diversidade vegetal (fitodiversidade), bastante peculiar, na medida em que 
tradicionalmente (pelo menos desde o século XIV) numerosas espécies exóticas foram introduzidas na área de 
Lisboa e favorecidas pelas condições de grande amenidade climática (em termos de amplitudes térmicas) que 
favoreceram o desenvolvimento de espécies provenientes dos mais diversos habitats.

Lisboa é hoje bem conhecida pelo elevado número de jardins botânicos e outros espaços de coleções 
vegetais e mesmo as quintas urbanas e os jardins apresentam uma diversidade de espécies significativa. A 
própria imagem de Lisboa deve muito a espécies exóticas como Jacaranda ovalifolia (Figura 35), Tipuana tipu, 
Araucaria heterophylla, Phoenix canariensis e Dracaena draco, entre outras.

FIGUra 35  uma espécie exótica bem adaptada a meio urbano, Jacaranda ovalifolia.

Nesse sentido, e embora o interesse principal seja a biodiversidade nativa, não se pode colocar de lado um 
património vegetal que tantos anos levou a desenvolver, pelo que foi elaborada uma listagem cumulativa das 
espécies autóctones e alóctones (naturais e exóticas) referenciadas para o concelho de Lisboa (ver Anexo II), 
destacando-se as ocorrências confirmadas depois de 2005 (ver quadros seguintes) e enquadradas em:

• Espécies autóctones na região de Lisboa;
• Espécies autóctones em Portugal mas não ocorrentes na região de Lisboa (sub-autóctones);
• Espécies exóticas adaptadas;
• Espécies exóticas de coleção;
• Espécies cultivares13 adaptadas;
• Espécies cultivares de coleção.

Esta listagem é provisória , tendo sido baseada em diversas listagens parcelares publicadas ou de trabalho, algumas 
delas com classificações não actualizadas, provenientes da Câmara Municipal de Lisboa para o Parque Florestal de 

13 Conjunto de plantas que foi seleccionado tendo em visto um atributo particular, ou combinação de atributos, e que é claramente distinto, uniforme e estável nas suas 
características e que, quando propagado pelos métodos apropriados, retém essas características.
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Monsanto, jardins municipais, arvoredo em alinhamento, Estufa Fria (Caixinhas, 1994), e áreas ruderalizadas; do 
Instituto Superior de Agronomia para a Tapada da Ajuda (Vasconcelos, 2010), Reserva Botânica da Ajuda (ISA, 
2010) e Jardim Botânico da Ajuda (Santo, 2009 e 2010); do Instituto de Investigação Cientifica Tropical para o 
Jardim Botânico Tropical (Duarte, 2010); Parque Botânico do Monteiro-Mor (Franco, 1987, atualizada); da Fundação 
Gulbenkian para os Jardins da Fundação Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2010); ex-Estação Florestal 
Nacional para a Tapada das Necessidades  (Estação Florestal Nacional, 1990, actualiz.); Parque Expo para o arvoredo 
do Parque das Nações (Gaspar, 2003) e Jardins Garcia de Horta (Parque Expo 98, 1998, atualiz.). 

QUaDrO 12  número total de taxa14 vegetais referenciadas em lisboa

TOTal OCOrrêNCIa 2005 - 2010

autóctones 482 232

subautóctones 110 109

autóctones de coleção (a) 98 97

exóticas 1721 1710

exóticas adaptadas 409 389

cultivares 209 201

cultivares adaptadas 44 44

total 3074 2782

(a) espécies autóctones de portugal instaladas em jardins botânicos.

QUaDrO 13  número de espécies vegetais referenciadas, por local
 

a sa aC Ea EC Ca CC TOTal

parque florestal de monsanto 243 23 0 101 1 3 6 378

tapada da ajuda 391 45 0 236 624 5 19 1320

tapada das necessidades 9 4 0 22 6 0 0 41

arruamentos 15 16 0 104 0 6 14 155

Jardins públicos 38 26 3 316 5 39 2 429

estufa fria 8 4 2 55 126 12 67 274

Jardim botânico da fcul 132 84 75 192 718 9 51 1261

Jardim botânico da ajuda 45 15 18 82 164 3 11 338

Jardim botânico tropical 16 12 1 128 284 3 44 488

Parque	Monteiro-Mor 18 12 0 89 50 4 15 188

Jardim da Gulbenkian 27 19 8 81 53 4 17 209

parque expo 12 6 0 50 0 8 1 77

Jardim Garcia de Horta 3 3 1 58 293 0 7 365

Áreas ruderais 247 2 0 20 0 0 0 269

reserva botânica 75 2 0 0 6 0 0 83

A-Autóctone,	SA-Sub-autóctone,	AC-Autóctone	de	coleção,	EA-Exótica	adaptada,	EC-Exótica	de	coleção,	CA-Cultivar	adaptada,	CC-Cultivar	de	coleção.

No Anexo II – Quadro 2 apresentam-se apenas as espécies florísticas autóctones referenciadas em Lisboa 
após 2005 (um total de 232 taxa), indicando-se para cada uma a respetiva família e o tipo de porte, contando-se 
145 espécies herbáceas, 52 de porte arbustivo, 24 de porte arbóreo e 12 trepadeiras.

14 Plural de taxon; Grupo de organismos que se consideram pertencentes a uma mesma categoria na classificação dos seres vivos. Exemplos de taxa: Reino, Filo, Classe, 
Ordem, Família, Género, Espécie.
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FIGUra 36 	Exemplar	de	carvalho-cerquinho	(Quercus faginea) em montes claros, monsanto.

Das espécies referidas, apenas as seguintes se encontram sujeitas a medidas de proteção ao abrigo da Diretiva Nº 
92/43/CEE, do Conselho de 21 de maio de 199215, relativa à conservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da 
Flora Selvagens, e que se encontra transposta para o direito interno de Portugal através do Decreto-lei nº 140/99, de 
24 de abril.

• Jonopsidium acaule (Desf.) Rchb. (Cruciferae), espécie prioritária no Anexo II e IV da Diretiva Habitats;
• Silene longicilia (Brot.) Otth ssp. cintrana (Rothm.) Jeanmonod (Caryophyllacae), espécie protegida no Anexo 

II e IV da Diretiva Habitats; 
• Narcissus bulbocodium L. subsp. obesus (Salisb.) Maire (Amaryllidaceae), espécie protegida no Anexo V da 

Diretiva Habitats; 
• Ruscus aculeatus L. (Liliaceae), espécie protegida no Anexo V da Diretiva Habitats (Figura 37).
• A Narcissus bulbocodium subsp. obesus e a Spiranthes spiralis encontram-se igualmente protegidas pelo Decreto-lei 

n.º 316/89, de 22 de setembro (transposição da Convenção de Berna).

15 Esta Diretiva apresenta os seguintes anexos:
Anexo II (P) – inclui as espécies vegetais prioritárias de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas especiais de conservação II.
Anexo II – inclui as espécies vegetais de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas especiais de conservação. 
Anexo IV – inclui as espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa.
Anexo V – inclui as espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
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FIGUra 37  exemplares de gilbardeira (Ruscus aculeatus).

De referir ainda as seguintes espécies constantes em listagens nacionais:

• Cynara tournefortii Boiss. & Reut. (Asteraceae), nas listagens de flora a proteger, Ramos (1990) e ICN (1997);
• Prunus spinosa L. subsp. insititoides (Fic. & Coutinho) Franco (Rosaceae), na listagem de flora a proteger do ICN (1997).

Na Serra de Monsanto encontram-se registos de espécies com interesse para a conservação, como Orchis simia, 
que não foi encontrada nos últimos 30 anos, e na zona da Ajuda existem referências relativas à Vulpia unilateralis (L.) 
Stace, considerada atualmente como extinta para Portugal. 

De assinalar que em termos gerais o concelho de Lisboa tende, no caso das plantas vasculares, para uma 
eventual redução do seu número global, quer através da urbanização de áreas atualmente ruderalizadas (onde 
a presença de espécies autóctones é relevante), quer através do incremento do grau de cobertura arbóreo no 
Parque de Monsanto que se tem traduzido numa redução das herbáceas de revestimento em solo descoberto, 
em particular das Orquidaceae e outras bolbosas.

FIGUra 38  zona de prado de herbáceas no parque florestal de monsanto.
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3.2 PlaNTas ExÓTICas INvasOras

As espécies não naturais (alóctones, introduzidas ou exóticas) podem ser incluídas em diversas categorias: 
casuais, naturalizadas (ou subespontâneas), invasoras ou transformadoras. As duas últimas categorias podem 
também ser classificadas através do respetivo grau de invasão16 (DI), como:

DI 1 – possível ou potencialmente invasora;
DI 2 – moderadamente invasora;
DI 3 – altamente invasora.

As espécies invasoras (e em particular as transformadoras17) são as espécies exóticas que se propagam 
naturalmente (sem apoio direto do Homem) em habitats naturais ou seminaturais, produzindo mudanças 
significativas nos ecossistemas em termos de composição, estrutura e/ou processos.

O processo de invasão desenrola-se geralmente através das seguintes fases distintas:
1 – Introdução, correspondendo à chegada dos elementos vegetais;
2 – Colonização, que implica o estabelecimento de uma colónia suscetível de se manter no habitat;
3 – Naturalização, que corresponde a uma fase de autorregeneração;
4 – Expansão para outras áreas;
5 – Incremento da interação com outras plantas e animais; 
6 – Estabilização da população.

Neste processo dever-se-ão ter em conta as características da espécie invasora (invasiveness), a suscetibilidade 
do habitat invadido (invasibility) e a pressão de propágulos, isto é o número de propágulos ocorrentes ou chegando 
a uma determinada estação ecológica (site). De facto, grande parte das espécies introduzidas não ultrapassam as 
etapas de introdução ou naturalização, não chegando a tornar-se invasoras. 

Em Portugal são atualmente listadas cerca de 550 espécies de plantas subespontâneas (incluindo espécies 
casualmente escapadas de cultura, naturalizadas e invasoras) (Marchante et al 2001; Almeida & Freitas 2006). 
O número seria muito mais elevado se se considerassem todas as espécies de plantas exóticas que foram 
introduzidas mas que nunca foram assinaladas como estando escapadas de cultura (como é o caso de muitas 
espécies ornamentais, agrícolas e florestais).

Apesar de muitas das espécies introduzidas nunca se tornarem invasoras, todas as novas espécies a introduzir 
devem ser monitorizadas e consideradas como potenciais invasoras, até prova que são realmente inofensivas. 

Há ainda a considerar a classificação das espécies exóticas naturalizadas segundo Kornas (1990): 

• Arqueófitos – introduzidos antes de 1500;
• Neófitos – introduzidos depois de 1500:
 Holoagriófitos (N1) – plantas exóticas permanentemente estabelecidas em habitats naturais;
 Hemiagriófitos (N2) – plantas exóticas permanentemente estabelecidas em habitats seminaturais;
 Epecófitos (N3) – plantas exóticas permanentemente estabelecidas em habitats ruderais;
• Efemerófitos (N4) – plantas exóticas introduzidas de forma temporária;
• Ergasiofigófitos (N5) – plantas permanentemente estabelecidas, fugidas de cultura;

• Casos dúbios (N6) – plantas de espontaneidade incerta ou exóticas sem outro estatuto seguro.

No entanto, a questão das espécies invasoras torna-se muito complexa face às características das diferentes 
espécies envolvidas e à variação das condições do meio. Mesmo em áreas contíguas as características invasoras 
podem ser bastante diferentes, como se constata nos resultados obtidos na Tapada da Ajuda e no Parque 
Florestal de Monsanto.

16 Neste caso consideramos como sinónimos os termos invasora e infestante (embora alguns autores utilizem este último termos para incluir também espécies 
autóctones suscetíveis de invadirem áreas agrícolas.
17 Espécies vegetais exóticas invasoras com capacidade de alterar as condições, estrutura e composição dos ecossistemas que invade.
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No caso de Lisboa (Figura 39), interessa essencialmente identificar as espécies exóticas invasoras com 
capacidade de reduzir a biodiversidade natural, quer na estrutura vegetal quer na fauna natural. Nesse sentido 
não se consideram relevantes espécies exóticas anuais que, embora muito abundantes, determinam impactes 
pouco significativos ou ainda não avaliados (caso das Oxalis pescaprae, Arctotheca calendula, etc.) ou então de 
espécies lenhosas (caso das Pinus halepensis e Pinus canariensis) cuja introdução apresenta vantagens na evolução 
do coberto vegetal na medida em que têm estratégias similares a espécies naturais pioneiras. Outras espécies 
exóticas como a Cupressus lusitanica e Eucalyptus spp. regeneram por semente mas não apresentam caráter invasor.

FIGUra 39  localização das principais espécies vegetais exóticas invasoras em lisboa, 2008.

Em Lisboa a espécie exótica com maior caráter invasor corresponde à Arundo donax de distribuição 
generalizada pelos terrenos abandonados. Igualmente frequentes e com caráter invasor em habitats fortemente 
ruderalizados encontram-se a Nicotiana glauca, Ricinus communis, Albizzia lophanta, Cortaderia selloana e Phytolacca 
americana (esta última frequente em zonas de matas e suas orlas). Também de caráter fortemente invasor é 
a Pittosporum undulatum devido à sua estratégia de dispersão similar à das espécies lenhosas autóctones que 
atualmente colonizam naturalmente os espaços arborizados artificialmente.

FIGUra 40  Pittosporum undulatum e Ailanthus altissima, exóticas invasoras presentes em monsanto.
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Já as Ailanthus altissima, Acacia longifolia, Acacia dealbata, Acacia mearnsii, Acacia karoo, Acacia cyanophylla, Acacia 
retinodes, Acacia pycnantha, Opuntia ficus indica e Pittosporum tobira apresentam um caráter invasor significativo, 
embora algumas delas estejam muito localizadas em Lisboa.

De igual forma é de referir a presença de lianas “assassinas de árvores”, com impacto significativo no 
arvoredo já instalado, caso da Ipomoea acuminata e da Fallopia baldschuanica.

FIGUra 41  Fallopia baldschuanica, uma liana “assassina de árvores”.

Em zonas de matas introduzidas ocorrem espécies como Acer negundo, Robinea pseudacacia e Schinus 
terebenthifolia que apresentam algum caráter invasor mas sem nunca dominarem sobre as restantes espécies 
estabelecidas. Nas matas ocorrem outras espécies consideradas genericamente como invasoras, mas que em 
Lisboa não apresentam essa característica, como é o caso da Hakea sericea (devido à ausência de fogos intensos) 
e da Acacia melanoxylon (face à má adaptação ecológica da espécie a esta região).

Em Lisboa as espécies vegetais invasoras foram classificadas nas seguintes categorias (adaptado de Cronk & Fuller, 2001):

0 - Não invasora;
1 – Invasora pouco importante, de ambiente muito alterado ou campo cultivado (paisagens alteradas pelo Homem);
 1.5 - Invasora do tipo 1, muito agressiva ou expandida;
2 - Invasora das pastagens para gado, plantações florestais ou locais artificiais com água;
 2.5 - Invasora do tipo 2, muito agressiva ou expandida;
3 - Invasora de habitats seminaturais ou naturais;
 3.5 - Invasora do tipo 3, muito agressiva ou expandida;
4 - Importante invasora de habitats seminaturais ou naturais (i.e. vegetação rica em espécies, áreas protegidas, 
áreas com espécies raras ou endémicas);
 4.5 - Invasora do tipo 4, muito agressiva ou espalhada;
5 - Invasoras que ameaçam outras espécies em vias de extinção.

Complementarmente, foram ainda classificadas as espécies invasoras em função da sua agressividade e 
forma de propagação (Tipo AP): 

A – invasoras pouco agressivas;
B – invasoras em habitats ruderais;
C – invasoras de propagação seminal autocórica ou anemocórica;
D – invasoras de propagação seminal zoocórica;
E – invasoras de propagação radicular;
F – invasoras de propagação radicular e seminal autocórica;
G – invasoras por ação física (trepadeiras assassinas);
H – invasoras pelo fogo.
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No Anexo II as espécies invasoras são classificadas de acordo com as várias categorias descritas acima, num 
total de 32 espécies invasoras. 

3.3 FUNGOs

Em Lisboa encontram-se referenciadas 233 espécies de fungos (Anexo III, Quadro I), dos quais 140 tiveram 
a sua presença (re-)confirmada depois de 2005 (Melo, 2010; Ecofungos, 2010). Da totalidade, a maioria são 
saprófitos (177), 50 são micorrízicos, sendo os restantes cinco parasitas ou parasitas/saprófitos.

FIGUra 42  Lactarius lusitanicus e Ganoderma resinaceum, exemplos de cogumelos presentes em lisboa.

3.4 lÍQUENEs E BrIÓFITOs

A vegetação epifíta da região mediterrânea é constituída principalmente por líquenes (Sérgio, 2007). Os líquenes 
são sensíveis aos poluentes presentes na atmosfera, razão pela qual são considerados indicadores de qualidade do 
ar. A utilização deste grupo taxonómico para avaliação da qualidade do ar iniciou-se em 1959 e foi utilizado em 
1981 no concelho de Lisboa (Anexo III, Quadro II) onde, com base na sua distribuição, foi produzida cartografia 
das áreas mais poluídas da cidade. Foram referenciados para Lisboa 29 espécies de líquenes.

A partir dessa data poucos estudos foram efectuados nesse âmbito, tendo recentemente sido desenvolvidos 
alguns projectos que por não terem ainda sido publicados não foi possível enquadrá-los nesta caracterização. 

Relativamente aos briófitos, estão confirmadas 6 espécies para o período de 2005 a 2010. 

FIGUra 43  Dois líquenes frequentemente observados nos troncos das árvores em lisboa (Parmotrema sp. num fundo de Xanthoria parietina).
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FaUNa 
1. zOOGEOGraFIa

O padrão actual da distribuição geográfica da fauna é resultado de inúmeros fenómenos relacionados não 
só com a história geológica do planeta, mas também com muitos outros fatores e acontecimentos bióticos 
e abióticos. Alguns eventos como os movimentos das placas tectónicas (separação ou colisão das massas 
continentais, aparecimento de novas cadeias montanhosas, oceanos ou barreiras continentais), alterações do 
nível do mar e alterações climáticas, tiveram um impacto continuado e determinante na zoogeografia. Os 
fenómenos de especiação18, adaptação e extinção de espécies, predação, competição e dispersão também 
afectam a distribuição das espécies de animais.

A Península Ibérica, desde a era Paleozóica até aos tempos atuais, esteve sujeita a inúmeros processos 
deste tipo, passando por vários períodos de contacto e disjunção de outras massas continentais. Depois da 
separação das grandes massas continentais após o Paleozóico, o desaparecimento do Mar de Obik no início 
do Oligocénico permitiu uma continuidade de terreno emerso desde a designada Ibéria até à Sibéria, através 
da Europa Central. Foi especialmente importante a formação dos Pirinéus, que vieram a representar uma 
importante barreira física e climática para muitos grupos animais, e que decorreu no Miocénico. No mesmo 
período, parece ter havido comunicação entre a Península Ibérica e a África, devido à dessecação do Mar 
Mediterrâneo, que apenas foi interrompida no Pliocénico. 

A Península Ibérica esteve também sujeita ao clima adverso das idades glaciais, embora no Quaternário não 
tenha sido afetada de forma tão severa como o foi, por exemplo, a Europa do Norte. Num período relativamente 
recente ter-se-á assistido a uma “pequena idade glacial”, entre 1550 e 1850 d.C., com consequências na distribuição 
de muitas espécies, primeiro com movimentos dispersivos das latitudes mais altas para as mais baixas e, no final 
desse período, novamente para norte. Os refúgios que algumas espécies com maior capacidade de dispersão 
ocuparam durante os períodos glaciares, onde as condições eram mais favoráveis para os seus ciclos de vida, 
foram sobretudo algumas manchas isoladas de floresta, picos montanhosos, faces das montanhas viradas a sul e 
regiões costeiras sujeitas a forte influência oceânica. Neste sentido, a Península Ibérica desempenhou um papel 
fundamental, tendo servido como refúgio para muitas espécies que se extinguiram no resto da Europa, apesar 
de grande parte do território espanhol ter sido coberto por tundra.

De uma forma geral, o posicionamento geográfico de Portugal implica a sua inclusão na região Holárctica 
(segundo Wallace, 1876; dividida em duas regiões: Neoártica – América do Norte; e Paleoártica – Europa e 
África). No entanto, em termos da fauna terrestre, consoante o grupo de animais que se considere, pode-se 
incluir o território português em diferentes regiões zoogeográficas. 

Do ponto de vista dos invertebrados terrestres cavernícolas, Portugal integra dois dos oito distritos 
bioespeleológicos, nomeadamente Baetico (apenas a região Algarvia) e Lusitânico, sendo que Lisboa está inserida 
no distrito Lusitânico. Considerando os invertebrados aquáticos cavernícolas, apesar de se distinguirem apenas 
três distritos, os distritos onde se insere Portugal são designados da mesma forma, sendo que o Lusitânico tem 
influência atlântica (e inclui as bacias hidrográficas do Tejo, Sado e Douro) e o Baetico, mediterrânica (inclui a 
bacia do Guadiana). 

Quanto aos peixes dulciaquícolas, sugerem a existência de três sub-regiões na península ibérica, a Ebro-
Cantábrica, a Atlântica e a Meridional, sendo que Portugal abrange as duas últimas. A ictiofauna autóctone da 
Península Ibérica pertence, na sua grande maioria, à família Cyprinidae, com origem provável na Ásia Oriental, 
cujo grande número de endemismos reflete o isolamento da península e consequente diversificação, sob 
influência da evolução da rede hidrográfica. 

A herpetofauna ibérica é relativamente pobre em endemismos e relaciona-se com a europeia e norte-
africana. Em termos gerais, considera-se a existência em Portugal de três subáreas não muito diferenciadas: 

18 Evolução de determinadas espécies de tal forma que origina o surgimento de novas espécies.
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uma a Norte (presença de Chioglossa lusitanica, Triturus helveticus e Vipera seoane), uma central (Lacerta monticola) e 
uma meridional (tipicamente com Alytes cisternasi, Chamaleo chamaleon e Hemidactylus turcicus). 

A fauna marinha ibérica pertence à região atlântico-mediterrânica, que se subdivide em três províncias: 
lusitânica, mediterrânica e mauritânica, embora esta divisão não seja consensual. 

Por outro lado, a influência do Homem na dispersão das espécies é um fator importante, dada a sua grande 
mobilidade por todo o planeta. Por exemplo os Murídeos (ratos e ratazanas) são cosmopolitas, ocorrendo 
quase por todo o planeta, no entanto, considera-se que essa distribuição foi devida à ação do homem, pelo que 
as suas áreas de distribuição podem ser vistas como não-naturais. De facto, o Homem formou muitas vezes 
ligações (por exemplo, marítimas) que permitiram a dispersão de algumas espécies de animais para locais onde 
naturalmente não surgiriam.

A introdução de espécies, intencional ou acidentalmente, é hoje muito mais frequente, apesar das medidas 
legislativas criadas para o impedir devido às potenciais consequências nefastas para as espécies autóctones. 

O Homem afectou também a distribuição das espécies ao modificar as paisagens naturais e os ecossistemas, 
levando à sua fragmentação, deterioração ou mesmo destruição. Criou ainda novos biótopos como os parques 
e jardins, áreas florestais e agrícolas, áreas edificadas, entre outros.

2. EsPÉCIEs DE OCOrrêNCIa rEGIsTaDa
2.1 MaMÍFErOs

Encontram-se referenciadas no concelho de Lisboa 29 espécies de mamíferos (ver Anexo IV, Quadro I), 
sendo 26 autóctones, uma exótica (sacarrabos, Herpestes ichneumon, considerado naturalizado em Portugal) e duas 
de origem feral (cão e gato). 

Do total das espécies, 21 consideram-se confirmadas para o período 2005-2010 (sendo 19 autóctones e 2 de 
origem feral). De salientar que a maioria das referências existentes são relativas ao Parque Florestal de Monsanto, 
no entanto, dadas as características e preferências de habitat das espécies, muitas podem-se considerar como 
prováveis também no mosaico urbano. 

Este é um grupo que habitualmente nos é mais familiar e relativamente visível, pelo que existem algumas 
referências disponíveis que permitiram elaborar a listagem apresentada. Contudo, tal como noutros grupos de 
animais, são necessários estudos mais específicos no sentido de se obter uma imagem mais detalhada da situação 
atual, nomeadamente quanto à abundância relativa de cada espécie e respetivos ecótopos onde ocorrerão. A 
título de exemplo, algumas espécies de morcegos que são referenciadas como de ocorrência provável. 

Refira-se também o caso do esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris), que foi introduzido em 1993 no Parque 
Florestal de Monsanto, tendo-se rapidamente distribuído por todo o parque, dadas as boas condições do 
habitat para esta espécie. O esquilo-vermelho estava aparentemente extinto em Portugal desde o século XVI, 
apesar de nas últimas décadas ter regressado naturalmente de Espanha a partir do Norte do país. Já foram 
observados alguns indivíduos em áreas verdes de Lisboa, fora de Monsanto, no entanto consideram-se estas 
dispersões como deslocações pontuais. A população do esquilo está hoje bem estabelecida no PFM, contudo, 
seria aconselhável um trabalho de monitorização desta população.
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FIGUra 44		Ouriço-cacheiro	(Erinaceus europaeus)	e	esquilo-vermelho	(Sciurus vulgaris) no parque florestal de monsanto.

Do total das espécies registadas, três têm um estatuto vulnerável, uma considera-se quase ameaçada e quatro 
têm o estatuto informação insuficiente, de acordo com o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”. Segundo 
esta classificação, às espécies ferais não é atribuído estatuto, enquanto a ratazana-preta (Rattus norvegicus) tem 
estatuto não aplicável e a situação das restantes é considerada pouco preocupante.

2.2 avEs

No Quadro I, apresentado no Anexo V, encontra-se a listagem cumulativa das espécies de aves referenciadas 
para Lisboa, num total de 191 (incluindo 21 exóticas, duas acidentais e duas domésticas), sendo que 148 foram 
confirmadas no período de 2005-2010 (incluindo 16 exóticas, duas acidentais e duas domésticas).

A diversidade da avifauna presente em Lisboa é bem demonstrada pelo número de famílias representadas: 
52 famílias de 18 ordens diferentes, desde aves aquáticas e limícolas, passando pelas aves de rapina diurnas e 
noturnas, até aos inúmeros passeriformes.

Sendo uma listagem cumulativa e não havendo dados suficientes para estimar as respectivas abundâncias, 
mesmo distinguindo dois períodos temporais, na realidade não é possível deduzir alterações significativas na 
composição da avifauna a partir dos dados disponíveis. Empiricamente, constatamos a maior densidade e 
ubiquidade de algumas espécies comuns, bem conhecidas da população em geral, como por exemplo, o pardal 
(Passer domesticus), o pombo-doméstico (Columba livia domesticus) e o melro-preto (Turdus merula), presentes em 
toda a cidade. São espécies mais tolerantes à presença humana e, no caso dos primeiros, dependem muitas vezes 
de desperdícios associados à actividade humana. Outras aves parecem ser bastante conspícuas em zonas verdes 
como o pintassilgo (Carduelis carduelis), o chamariz (Serinus serinus), o chapim-real (Parus major) e até mesmo o gaio 
(Garrulus glandarius). Algumas, normalmente associadas a zonas mais rurais ou naturais, têm expandido as suas 
áreas vitais de zonas mais periféricas para a malha urbana, como é o caso do peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), 
da coruja-do-mato (Strix aluco) ou da águia-d’asa-redonda (Buteo buteo). Na zona ribeirinha, é comum observar 
gaivotas-de-patas-amarelas (Larus michaellis), guinchos (Larus ridibundus) e rolas-do-mar (Arenaria interpres) e 
frequentemente avistam-se também corvos-marinhos (Phalacrocorax carbo) e andorinhas-do-mar (Sterna sp.). 
Monsanto, continua a apresentar maior diversidade de avifauna, o que pode ser explicado por vários factores, 
os mais evidentes serão o tipo de ecossistema dominante, florestal, e a sua maior dimensão, mas também por 
exemplo os diversos nichos que o compõem (zonas de clareira, lagos, construções em ruínas, etc.).
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FIGUra 45  peneireiro vulgar (Falco tinnunculus)	e	coruja-das-torres	(Tito alba),	aves	de	rapina	residentes	que	nidificam	na	cidade.

FIGUra 46		Algumas	espécies	de	aves	que	se	podem	encontrar	em	Lisboa:	(A)	gaivota-de-patas-amarelas	(Larus michahellis),	(B)	pica-pau-malhado-
-grande	(Dendrocopos major),	(C)	chapim-azul	(Cyanistes caeruleus)	e	(D)	estrelinha-de-cabeça-listada	(Regulus regulus).

Quanto à fenologia e tipo de ocorrência das espécies autóctones, a lista designa 44 espécies residentes, 
43 invernantes (das quais 23 ocasionais), 48 estivais (das quais 28 ocasionais). Outras 28 espécies foram já 
observadas em Lisboa mas, dada a raridade das suas observações, foram consideradas apenas como ocasionais. 

A título de curiosidade refiram-se ainda a gaivota-branca (Larus glaucoides) e a felosa-assobiadeira (Phylloscopus 
sibilatrix), cujas observações se consideram como acidentais, uma vez que a sua área de distribuição natural não 
inclui Lisboa (registadas na zona ribeirinha e Monsanto, respectivamente).
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No Quadro 14 contabiliza-se a totalidade de espécies de avifauna existentes na zona ribeirinha, PFM e 
“mosaico urbano”, de acordo com a sua origem, distinguindo-se as referências totais e as do período 2005-2010.

QUaDrO 14  número de espécies de aves autóctones, exóticas e acidentais referenciadas em lisboa (sem contabilizar as espécies autóctones 
introduzidas)
 

TOTal rEFs rEFs. 2005-2010

a e c t a e c t

zona ribeirinha 94 2 1 97 77 2 1 80

parque florestal de monsanto 103 6 1 110 83 5 1 89

mosaico urbano 83 20 0 103 75 16 0 91

total lisboa 163 21 2 186 125 16 2 143

A	–	Autóctones,	E	-	Exóticas,	C	–	Acidentais,	T	–	Total

Do total das espécies registadas, 24 têm um estatuto de ameaça (vulnerável - 17; em perigo – 7) e 9 quase 
ameaçadas, segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (2005). 

É também de mencionar a presença de três espécies de patos que, apesar de serem espécies autóctones, 
surgiram nos parques e jardins da cidade por introdução, com fins ornamentais. Com o mesmo propósito, oito 
espécies exóticas ocorrem nalguns espaços verdes públicos de Lisboa.

 

FIGUra 47  Gansos domésticos (Anser anser) habitam lagos em espaços verdes como o miradouro de montes claros em monsanto.

No que respeita às restantes treze espécies exóticas listadas (Passeriformes e Psittaciformes), a sua presença 
deve-se sobretudo a fugas de cativeiro e, na grande maioria dos casos considera-se não haver prova definitiva 
de reprodução em liberdade (Jara et al, 2011). No entanto, existem algumas espécies que já se consideram 
naturalizadas, como o bico-de-lacre (Estrilda astrild) e o periquito-de-colar (Psittacula krameri). A sua presença em 
Lisboa foi detectada há vários anos e, no caso da última, é possível observar, praticamente por toda a cidade, 
nas suas deslocações entre os locais de alimentação e dormitório. 

A diversidade de ecótopos que Lisboa apresenta reúne as condições para que estas espécies exóticas possam 
sobreviver e/ou reproduzir-se, podendo efectivamente levar ao estabelecimento das suas populações na cidade. 
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No entanto, as espécies exóticas competem geralmente pelos mesmos recursos utilizados pela fauna autóctone, 
como o alimento ou locais de nidificação, tornando-os mais escassos. Por esta razão, algumas são classificadas 
como invasoras e muitas outras como comportando risco ecológico19 (DL565/99). Em Lisboa, existem três 
espécies classificadas nesta última categoria: os já referidos bico-de-lacre e periquito-de-colar, e o periquito-
monge (Myiopsitta monachus).

2.3 rÉPTEIs

Encontram-se referenciadas no concelho de Lisboa 19 espécies de répteis (sendo 17 autóctones). Destas, 
foi confirmada a ocorrência de 18 no período de 2005-2010 (Anexo VI, Quadro I). Quase todas estas espécies 
estão confirmadas para o Parque Florestal de Monsanto, mas foi ainda possível validar a presença de 10 nos 
habitats do “mosaico urbano”. Este é um grupo com hábitos muito discretos, no geral, e pouco estudado no 
concelho, pelo que um estudo mais aprofundado poderá revelar a presença de outras espécies.

Do total das espécies registadas, apenas uma tem um estatuto de ameaça (cágado-de-carapaça-estriada, Emys 
orbicularis – em perigo) e uma é considerada quase ameaçada (lagartixa-do-mato-ibérica, Psammodromus hispanicus), 
segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”.

De referir a presença da tartaruga-da-Florida (Trachemys scripta), introduzida nalguns lagos de espaços 
verdes, cuja origem se pensa estar sobretudo relacionada com o seu abandono naqueles locais por parte dos 
proprietários, uma vez que é vulgarmente mantida em cativeiro como animal de companhia, apesar de ser 
proibida a sua posse em Portugal (DL 565/99, de 21 de dezembro). Esta espécie é omnívora e bastante agressiva 
em termos competitivos pela ocupação dos nichos de espécies autóctones, predando intensivamente inúmeras 
espécies de invertebrados, peixes, anfíbios e répteis nas suas diversas fases. 

Além desta, uma espécie de lagartixa não autóctone, a lagartixa-italiana (Podarcis sicula), cuja presença em 
Lisboa foi detetada em 1998 na zona ribeirinha (Parque das Nações), tem vindo a expandir-se pelas margens do 
Rio Tejo (Loureiro et al, 2008), constituindo uma ameaça às populações de espécies autóctones. 

FIGUra 48 	Exemplar	de	lagartixa-ibérica	(Podarcis hispanica).

19 No DL 565/99, risco ecológico é definido como um impacte negativo potencial, susceptível de causar uma modificação significativa nos ecossistemas de um dado 
território.
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2.4 aNFÍBIOs

Os anfíbios são animais que apresentam geralmente um ciclo de vida com duas fases, aquática (larvar) e 
terrestre (adulto), sendo suscetíveis a toxinas devido à grande permeabilidade da sua epiderme e possuindo baixa 
capacidade de dispersão, tornando-se assim, por um lado, mais exigentes e, por outro lado, mais vulneráveis 
às alterações de habitat. O número de espécies de anfíbios autóctones em Portugal é menor relativamente a 
outros grupos de animais (apenas 20 espécies), apesar de se verificar proporcionalmente um grande número de 
endemismos ibéricos.

FIGUra 49		Rã-verde	(Pelophylax perezi), fase de adulto.

No Quadro II do Anexo VI listam-se as espécies de anfíbios referenciadas no concelho de Lisboa, num 
total de 12 espécies, todas elas autóctones e confirmadas como ocorrentes no período de 2005 a 2010. Tal como 
no caso dos répteis, todas as espécies de anfíbios se consideram residentes, devido à sua reduzida mobilidade.

Segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”, do total das espécies registadas, apenas uma 
tem o estatuto de quase ameaçada (rã-de-focinho-pontiagudo, Discoglossus galganoi). Esta espécie constitui um 
endemismo ibérico. Quanto ao sapinho-de-verrugas-verdes (Pelodytes spp.), dado o seu estatuto taxonómico 
indefinido, foi-lhe atribuída a categoria não avaliado pelo Livro Vermelho. 
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2.5 PEIxEs

No Anexo VII, Quadro I, encontram-se enumeradas 45 espécies de peixes que ocorrem no estuário do 
Tejo, junto aos limites do concelho de Lisboa. Juntamente com os macroinvertebrados bentónicos, representam 
um dos grupos taxonómicos mais bem estudados, uma vez que a monitorização das comunidades biológicas 
da zona ribeirinha do Parque das Nações, iniciada aquando da construção da Ponte Vasco da Gama, tem 
sido continuada até aos dias de hoje. Este programa de monitorização, assegurado desde 2003 pela CML 
através de protocolo com o Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi 
recentemente alargado às zonas de influência das principais descargas de Lisboa. 

Refira-se a ocorrência registada de três espécies anádromas, ou seja, que utilizam o estuário do Tejo 
exclusivamente na fase reprodutora do seu ciclo de vida: a lampreia-do-rio (Lampetra fluviatilis), a savelha 
(Alosa fallax) e a corvina-legítima (Argyrosomus regius). Já no caso da enguia (Anguilla anguilla), da solha-das-
-pedras (Platichthys flesus) e da tainha-fataça (Liza ramada), vivem no estuário e deslocam-se para o mar para se 
reproduzirem (catádromas). Contam-se ainda na listagem dez espécies marinhas e dez residentes no estuário. 

O estuário tem também um papel importante como viveiro, ou seja, em algumas espécies os adultos 
reproduzem-se no mar e posteriormente as larvas ou juvenis utilizam o estuário como abrigo de predadores e 
zona de alimentação durante o seu crescimento (normalmente entre 6 meses a 2 anos, consoante as espécies). 
Após este período retornam ao mar onde atingem a maturidade. A lista identifica as 18 espécies que utilizam o 
estuário com este fim.

FIGUra 50  xarroco (Halobatrachus didactylus) no estuário do tejo.

Note-se ainda a presença de algumas espécies de importante valor comercial como o congro (Conger conger), 
a corvina-legítima (Argyrosomus regius) ou a enguia (Anguilla anguilla), sendo esta última uma espécie em perigo, 
segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Vol. III – Peixes Marinhos e Estuarinos” (1993).

Estão ainda referenciados no Quadro II do mesmo Anexo as espécies de peixes dulciaquícolas, ou seja, que 
ocorrem nos lagos de água doce. Todas estas espécies são exóticas e foram introduzidas sobretudo para fins 
ornamentais nos espaços verdes da cidade. 
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2.6 INsETOs

No que respeita à classe dos insetos, a informação existente é muito limitada. Apenas foram realizados alguns estudos 
pontuais e muito localizados sendo que nalguns os exemplares recolhidos apenas foram identificados até à ordem.  No 
caso das borboletas diurnas (Rhopalocera) apresentam-se no Quadro I do Anexo VIII os dados referenciados em Pereira 
(2010), que compilam a informação histórica, e os registos mais actuais de Marabuto (comunicação pessoal).

FIGUra 51 	Borboleta-zebra	(Iphiclides feisthamelii) em monsanto.

Para o concelho de Lisboa, registam-se 63 espécies de borboletas diurnas autóctones das quais 33 espécies 
com ocorrência confirmada desde 2005. Doze das espécies foram recentemente observadas próximo dos 
limites do concelho de Lisboa em habitats com condições semelhantes a outros que se encontram na cidade, 
pelo que se consideram de ocorrência provável no período em análise. Registam-se ainda 16 de ocorrência 
pouco provável, uma vez que no município não se encontram habitats com os seus requisitos ecológicos. Duas 
das espécies listadas consideram-se ausentes para o referido período.

O Quadro II do Anexo VIII enumera algumas espécies de insetos cuja ocorrência ubíqua nos permite 
validar a sua presença em Lisboa. Esta lista é, contudo, claramente insuficiente dada a grande diversidade, 
conspicuidade e abundância deste grupo taxonómico.

FIGUra 52		Joaninha-de-sete-pintas	(Coccinella semptempunctata)	e	abelha-europeia	(Apis mellifera), exemplos de insectos frequentes em lisboa. 
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Refira-se a existência de algumas espécies consideradas como pragas, como é o caso do gorgulho-da-palmeira 
(Rinchoforus ferrugineus), cujo combate é obrigatório segundo as recomendações da Comunidade Europeia. 
É também de destacar a processionária-do-pinheiro (Thaumatopoea pytiocampa), em alguns espaços verdes de 
Lisboa, inseto desfolhador que ataca todas as espécies de pinheiros e, por vezes, alguns cedros. Este inseto, para 
além de debilitar as árvores infetadas, tem repercussões ao nível da saúde pública, pois na sua fase de lagarta, 
estas soltam os seus pelos urticantes de elevado potencial alérgénico para os humanos e outros animais. Como 
tal a CML procede habitualmente ao seu combate utilizando diversas técnicas.

2.7 MaCrOINvErTEBraDOs BENTÓNICOs

Para avaliar o estado de conservação das comunidades aquáticas e o grau de perturbação causado pela 
atividade humana, o grupo mais utilizado são os macroinvertebrados bentónicos. Estes, pela sua dependência 
do substrato, sedentarismo e ciclo de vida relativamente curto, são bastante sensíveis e respondem de forma 
bastante rápida a perturbações no seu habitat. Presentemente o trabalho de monitorização (ver 2.5) centra-se 
nestas comunidades e nos parâmetros ambientais que mais diretamente os condicionam. 

Os macroinvertebrados bentónicos que ocorrem no estuário do Tejo, junto aos limites do concelho de 
Lisboa, encontram-se enumerados no Quadro I do Anexo IX, sendo que nalguns casos, não se fez a identificação 
até ao nível da espécie (como por exemplo os poríferos). Foram identificados 257 taxa, dos quais os anelídeos 
são o grupo mais bem representado, seguido dos artrópodes. 

Estes organismos ocorrem na zona intermareal (38 taxa), zona entre marés que fica a descoberto durante 
a maré baixa, e na zona submareal (100 taxa), ou seja a zona permanentemente imersa, sendo que muitas são 
comuns às duas zonas (119 taxa).

FIGUra 53		Exemplos	de	crustáceos	existentes	no	estuário	do	Tejo:	Carcinus maenas, Corophium spp. e Crangon crangon.

A diferença verificada no número de espécies registadas antes e após 2005, não se pode atribuir unicamente 
a um aumento efectivo dos taxa presentes no estuário. De facto, esta variação pode resultar também de 
atualmente se proceder a uma identificação taxonómica mais aprofundada, comparativamente à realizada no 
início dos trabalhos de monitorização. 
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OUTras CONsIDEraçõEs

Como referido ao longo do texto, a caracterização da biodiversidade no concelho de Lisboa apresenta fortes 
lacunas de informação. Tal deve-se à inexistência de um programa global de monitorização da biodiversidade e 
ao facto de os dados provirem quase exclusivamente de estudos ou de informações parcelares pontuais. 

O único programa de monitorização efetuado de forma continuada, assegurado pela CML desde 2003, é 
a monitorização da frente ribeirinha realizada pelo Instituto de Oceanografia da FCUL. Considera-se, assim 
fundamental a continuidade deste projeto e a realização de estudos similares nos restantes ecótopos da cidade 
de Lisboa.  

Sabe-se que o ambiente urbano contém alguns ecótopos adequados para determinados grupos taxonómicos, 
como por exemplo os morcegos (ordem Quiroptera), no entanto, carecemos de estudos mais aprofundados 
que possam detetar ou confirmar a ocorrência destes animais. Este, é de facto um grupo com uma grande 
proporção de espécies ameaçadas e um papel muito importante na Natureza, seja no meio natural, seja em 
ambiente urbano, sendo por isso essencial conhecer melhor a sua distribuição em Lisboa.

Esta caracterização procurou preencher, pelo menos parcialmente, uma lacuna significativa no conhecimento 
da biodiversidade em Lisboa. O esforço serve também de ponto de partida para a constituição de uma base 
de dados suscetível de permitir a avaliação da evolução da biodiversidade no concelho e simultaneamente 
compará-la com outros ambientes urbanos, a nível nacional ou mesmo internacional.
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Quercus robur (Wikimedia Commons)
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EsTraTÉGIa Para a BIODIvErsIDaDE EM lIsBOa

EsTraTÉGIas DE avalIaçãO Da BIODIvErsIDaDE EM aMBIENTE UrBaNO

A responsabilidade ética do Homem em contribuir para a preservação da biodiversidade, consignada 
na Constituição Portuguesa, conduz a ganhos em qualidade de vida e do ambiente, fatores relevantes de 
competitividade. Muitos cidadãos preferirão viver numa cidade com mais qualidade de vida e governada por 
responsáveis preocupados com a sustentabilidade e a biodiversidade da sua cidade. 

Assim, a preocupação de um município deve ser:

• Caracterizar, tão rigorosamente quanto possível, o município em matéria de biodiversidade;
• Encontrar indicadores dessa biodiversidade, que permitam a avaliação da sua evolução ao longo do tempo 

e que sejam comparáveis com os de outros locais; 
• Encontrar modelos que espelhem a relação entre os indicadores e a realidade, para que se possam fazer 

previsões de evolução e simulações de medidas de intervenção e previsão das suas consequências; 
• Monitorizar a realidade através dos seus indicadores e verificar se a evolução está a acontecer de acordo 

com os modelos pré-estabelecidos.

Uma estratégia para a biodiversidade em ambiente urbano deverá passar pela avaliação e discussão das 
interdependências entre os estilos de vida das populações e a proteção da estrutura verde e restantes áreas 
de suporte de vida animal e vegetal. Num contexto de gestão sustentável do território municipal, os valores 
patrimoniais, as situações de riscos naturais, o modo de funcionamento dos diferentes ecossistemas, constituem 
as premissas base deste processo, perspetivando a criação de uma estrutura ecológica como um passo essencial 
para a gestão da biodiversidade numa cidade. 

Não perdendo de vista o objetivo da CDB de proteção da diversidade biológica nativa (ou autóctone), o 
património genético das coleções de plantas exóticas existentes nos numerosos jardins botânicos e o património 
paisagístico imprimido pela presença de alguns desses elementos representam para a cidade (e em particular 
para a cidade de Lisboa) um valor acrescido.

Lisboa tem forte responsabilidade ética enquanto município ratificante da “Agenda Local XXI” e enquanto 
cidade “apadrinhadora” da Carta de Lisboa para as cidades sustentáveis (Plano de Ação de Lisboa de 1996). Tem 
assim obrigação de dispor de uma estratégia de Gestão Sustentável, assim como de uma Agenda Local XXI. 

Deste modo, Lisboa deve adotar uma estratégia avaliativa que reflita os seguintes pressupostos:

A biodiversidade deve ser avaliada

Aquilo que não pode ser avaliado dificilmente se lhe pode reconhecer valor. A valorização conduz à 
apropriação partilhada e esta ao esforço de conservação. Para tal, preconiza-se a elaboração de uma matriz de 
indicadores de biodiversidade. Estes indicadores devem permitir avaliações em termos territoriais, devem ser 
mensuráveis (em número ou em área) e ser apoiados por listagens cumulativas: tipologias de ocupação do solo 
permeável, listagem de espécies animais e vegetais, património natural protegido, por exemplo.

Deverão abranger os ecótopos previamente definidos, os hotspots identificáveis e os ecótopos particularmente 
ameaçados. Assim, também permitirão identificar casos tipo e definir modelos de aferição. 

Por outro lado, devem ser ainda incluídos indicadores que traduzam a contribuição dos ecossistemas para a 
melhoria da qualidade de vida das populações urbanas ao nível da amenidade climática, qualidade do ar, redução 
dos riscos naturais, utilização dos espaços verdes, desafogo urbano, valorização da paisagem, entre outros.
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A qualidade da decisão dos diferentes agentes que intervêm na biodiversidade no município também deve 
ser avaliada com base em indicadores que possibilitem aferir: a evolução da área e qualidade dos espaços verdes 
públicos; as ações de sensibilização e educação ambiental realizadas, incluindo programas de envolvimento ativo 
dos cidadãos; a existência de uma agenda, programas, políticas ou planos para o município na área da biodiversidade; 
programas de recuperação de fauna selvagem; colaboração com agentes de biodiversidade e os custos associados.

No seu conjunto, esta matriz de indicadores de biodiversidade urbana deve cumprir vários objetivos:

• Ser comparável com outros municípios a nível internacional (usando os mesmos padrões de delimitação 
de área de intervenção e os mesmos indicadores).

• Possibilitar uma boa caracterização da situação de referência para que, uma vez assumidas medidas de 
salvaguarda da biodiversidade, a sua eficiência final possa ser avaliada por comparação com a primeira.

• Os indicadores devem assentar em variáveis quantificáveis (ou qualificáveis com intervalos seguros), 
atendendo aos meios e recursos existentes ou expectáveis.

• Os indicadores devem poder ser enriquecidos, à medida que o conhecimento aumente, mas deve 
assegurar-se a construção de séries de dados para os indicadores primordiais.

• Os indicadores devem ser estabelecidos em função dos diferentes níveis de abordagem à biodiversidade, 
por exemplo: sistémica, específica, genética e associada à cultura.

• Os indicadores devem abordar (tanto quanto possível) todos os Reinos, podendo estender o conceito 
ao da Geodiversidade e também aos valores culturais afetos às populações humanas de origens distintas.

• Como indicadores base deverão ser avaliados os que constituirão o perfil da cidade, ou seja uma tipologia 
de ocupação do território e a listagem das espécies vegetais e animais ocorrentes no referido território.  

A biodiversidade deve ser monitorizada

A definição de uma estratégia sofre influências não controláveis que a podem desviar do seu objetivo inicial. 
Só uma monitorização adequada pode aferir da eficácia das medidas assumidas e possibilitar o redireccionamento 
estratégico em caso de inadequação.

• A ação de monitorização não pode sobrepor-se enquanto investimento às medidas que visem a promoção 
da biodiversidade.

• Os resultados obtidos devem possibilitar outro tipo de análises, sobretudo para os valores ambientais de 
que afinal a biodiversidade também é naturalmente um indicador.

• As parcelas piloto referidas podem ser integradas em estratégias de visitação, com impactes controlados, 
para reduzir os custos de monitorização e para envolver as populações nos valores em causa.

A biodiversidade deve ser cada vez mais conhecida e divulgada

Ninguém quererá proteger aquilo que não conhece e espera-se que o conhecimento da biodiversidade conduza a uma 
melhoria da Cidadania. Esta será direcionada, numa primeira leitura, à cidadania ambiental mas refletir-se-á interativamente 
no respeito generalizado pelos outros seres vivos, pelas outras pessoas, pelo Património e por tudo o que nos rodeia.  

• Deve ser realizado um levantamento da situação de referência adequado e reportado a fontes fidedignas.
• Deve ser alargado o leque de seres vivos estudados ao máximo de grupos taxonómicos conhecidos 

através de um banco de informação (fidedigno).
• Deve proceder-se a uma ampla divulgação pela população dos dados conhecidos relativos à biodiversidade. 

Deve-se atuar em prol da biodiversidade junto dos agentes de intervenção

Deve ser elaborado um conjunto de recomendações de atuação, a converter em ações concretas, dirigidas a 
todos os agentes com intervenção na cidade, focando-se os mais determinantes:
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• Nos decisores municipais e noutros decisores de índole institucional pública com intervenção sobre o território.
• Nas Organizações Não Governamentais (de ambiente ou não) com maior capacidade de interação com 

as populações.
• Nas populações através de programas de Educação para a biodiversidade ou de Educação Ambiental 

ou de Educação para o Desenvolvimento Sustentável ou de outras Educações para os Valores20. Estes 
programas podem ou não estar enquadrados no processo educativo formal e podem ser implementados 
direta ou indiretamente através de catalisadores capacitados.

Devem avaliar-se as iniciativas levadas a cabo no âmbito da Estratégia definida

A avaliação da implementação do programa realizado deve possibilitar a extrapolação de conclusões que 
possam direcionar a política municipal em matéria de qualidade quer de vida quer do ambiente (urbano) para 
além dos horizontes temporais do próprio programa.

INDICaDOrEs DE aMBIENTE UrBaNO
1. INDICaDOrEs DE QUalIDaDE DO aMBIENTE UrBaNO

Se atendermos aos indicadores de qualidade do ambiente urbano habitualmente considerados, verificamos que 
na maior parte a leitura se faz relativamente ao Homem, i.e., na realidade podemos afirmar uma grande afinidade 
entre Qualidade do Ambiente Urbano e Qualidade do Ambiente do Ecossistema Urbano para o Homem.

A título de exemplo, podem considerar-se com particular relevância os seguintes Indicadores de Qualidade 
do Ambiente Urbano:

• Planeamento Urbanístico: construir uma imagem de cidade - Perfil da Cidade (Skyline), cércea, tipologia 
construtiva, desafogo urbano;

• Qualidade da paisagem urbana: elementos dissonantes, harmonia do conjunto, elementos e conjuntos, 
valores, publicidade exterior, pedestrianização, pistas para cicloturismo;

• Qualidade e quantidade da água na paisagem;
• Qualidade e quantidade dos espaços verdes urbanos;
• Qualidade e quantidade dos equipamentos necessários a distâncias-tempo úteis: hospitais, escolas, recreio 

e lazer, infraestruturas desportivas e culturais (inclusivamente as de desporto de ar livre, pistas cicláveis);
• Qualidade do ar;
• Qualidade da água de abastecimento;
• Qualidade do tratamento dos efluentes (ETAR);
• Ruído;
• Tráfego automóvel: fluidez, hierarquia viária, tipo de sinalização;
• Cultura;
• Segurança;
• Sistema de recolha de resíduos: deposição diferenciada, recolha diferenciada, transformação dos resíduos;
• Apropriação do espaço público;
• Participação pública;
• Fauna e a Flora: a Biodiversidade.

Note-se, no entanto, a teia complexa de relações que se podem estabelecer entre estes indicadores. Por 
exemplo, uma paisagem urbana de qualidade terá abundância de espaços verdes de qualidade e estes só terão 
efetivamente qualidade se cada um funcionar autonomamente como um ecossistema em equilíbrio, com a 

20 Sob o conceito de Educação para os Valores têm sido desenvolvidos vários procedimentos: Educação Ambiental, Educação para a Cidadania, Educação para a Paz… 
Embora in extremis toda a Educação deva conduzir ao alicerçamento dos valores, mas na realidade, este tipo de actividades, diferentemente, visa a mudança de atitude e 
a implementação de comportamentos adequados à realidade e enquadrando padrões culturais e éticos comummente aceites pela sociedade. Para o seu desenvolvimento 
deve assentar em estratégicas pedagógicas direccionadas para estes objectivos e não coadunáveis com metodologias mais directivas nem expositivas.
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fauna e a flora que lhes permite diminuir os custos da intervenção humana necessária para a sua conservação. 
Verifica-se então que a biodiversidade pode ser considerada um Indicador de Qualidade do Ambiente Urbano.

Como já referido, a biodiversidade dos sistemas urbanos não pode, contudo, ser avaliada como nos outros 
ecossistemas. As espécies, os habitats, os sistemas, podem ser diferentes das conjunturas naturais.

Em muitas situações, a regeneração natural nas cidades não nos aproxima dos ecossistemas melhor adaptados 
à natureza do ecótopo, mas antes nos encaminha para os estádios menos evoluídos da sucessão, sendo reflexo de 
infestações por espécies mais rústicas (de ecossistemas ruderais, rupícolas, degradados ou caracteristicamente de 
escombreiras), pelo que existem poucos indicadores dos ecossistemas potenciais na matriz urbana.

2. INDICaDOrEs DE BIODIvErsIDaDE EM aMBIENTE UrBaNO
2.1 PrOPOsTa DE sINGaPUra 

O Índice de Biodiversidade da Cidade (CBI), proposto por Singapura, teve por objetivos:

• Servir como uma ferramenta de autoavaliação; 
• Ajudar os governos nacionais e autoridades locais na aferição de esforços de conservação no contexto 

urbano;
• Ajudar a avaliar os progressos na redução da taxa de perda de biodiversidade em ecossistemas urbanos; 
• Ajudar a medir a “pegada ecológica” das cidades; 
• Servir como material para o desenvolvimento de diretrizes para a elaboração de planos Diretores das 

cidades e ações em prol da manutenção da biodiversidade; 
• Tornar as cidades conscientes das importantes lacunas de informação sobre a sua biodiversidade. 

Uma matriz de indicadores urbanos definitiva encontra-se ainda em fase de discussão, após uma primeira 
matriz desenvolvida em Curitiba (1990), foi proposta uma segunda matriz em Singapura (2008) e presentemente 
foram estabelecidos estudos de caso em cinco cidades numa tentativa de aferir esta última matriz. 

Com base na matriz elaborada em Singapura, posteriormente, equipas internacionais de especialistas 
desenvolveram uma nova matriz recentemente aprovada em Nagoya e na qual se propõem, para além do 
estabelecimento de um perfil da cidade, um conjunto de índices destinados a avaliar o desempenho das cidades 
em três vertentes:

• A biodiversidade nativa da cidade;
• Os serviços ambientais prestados pela biodiversidade na cidade;
• A governança e gestão da biodiversidade na cidade. 

Concretamente, os indicadores incluídos atualmente na Matriz de Singapura são os seguintes:

a) Perfil da Cidade

• Diversidade de ecossistemas (tipologia de ocupação dos espaços);
• Listagem das espécies animais e vegetais.

b) Biodiversidade Nativa

1 – Proporção de áreas naturais na cidade;
2 – Medidas de conectividade ou rede ecológica para reduzir a fragmentação;
3 – Biodiversidade natural em áreas edificadas (espécies de aves);
4 – Variação numérica das espécies nativas (plantas vasculares);
5 – Variação numérica das espécies nativas (aves);
6 – Variação numérica das espécies nativas (borboletas);
7 – Variação numérica das espécies nativas (ex: répteis);
8 – Variação numérica das espécies nativas (ex: anfíbios ou fungos, libelinhas, aranhas, etc.);
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9 – Proporção de áreas naturais protegidas;
10 – Proporção de espécies exóticas invasoras.

c) Serviços dos Ecossistemas prestados pela biodiversidade na cidade

11 – Regulação da quantidade de água - proporção da área permeável;
12 – Regulação climática – sumidouro de carbono e efeito climático da vegetação; 
13 - Serviços de recreio e educacional – área dos espaços verdes públicos /1000 hab.;
14 - Serviços de recreio e educacional – número de visitas formais para crianças abaixo dos 16 anos;

d) Governança e Gestão da biodiversidade na cidade

15 – Orçamento atribuído à biodiversidade;
16 – Número de projetos relativos à biodiversidade implementados anualmente; 
17 – Regulamentos e política – existência de estratégias locais de biodiversidade e planos de ação;
18 – Capacidade institucional – número de funções essenciais para a biodiversidade (jardins zoológicos, 
jardins botânicos, herbarium, insectarium); 
19 – Capacidade institucional – número de agências locais envolvidas em ações e projetos interdepartamentais 
de cooperação relativa à biodiversidade;
20 – Participação e parceiros - existência de consultas públicas relativas a projetos relacionados com a biodiversidade;
21 – Participação e parceiros – número de agentes, instituições académicas, ONG, companhias privadas, 
instituições internacionais;
22 – Educação e sensibilização – inclusão da biodiversidade nos curricula escolares;
23 – Educação e sensibilização – número de programas e eventos de sensibilização, informação e educação efetuados.

Finalmente, foi considerada a possibilidade de desenvolvimento de um conjunto de medidas positivas, que 
visam aumentar a biodiversidade através da reabilitação e recuperação de habitats e reintrodução de espécies.

2.2 PrOPOsTa DE INDICaDOrEs Para lIsBOa 
2.2.1 ENQUaDraMENTO DO CasO DE lIsBOa

No caso de Lisboa propõe-se uma adaptação da Matriz de Singapura, tendo em consideração as suas 
particularidades. Como já referido no perfil da cidade, Lisboa encontra-se na orla entre o Mediterrâneo e o 
Atlântico e entre a África e a Eurásia, o que lhe confere uma biodiversidade natural relativamente elevada. 
A paisagem natural no local onde Lisboa se implanta reúne características (em especial a reduzida amplitude 
térmica) que nos levam a crer que será provavelmente dos locais europeus com maior biodiversidade potencial. 
Possui na sua envolvente, mais ou menos próxima, várias áreas classificadas no âmbito da conservação da 
natureza, conferindo-lhe um valor único no contexto das capitais europeias.

A conjuntura de orla (fronteira) confere-lhe ainda características dos espaços do entorno. Apresenta a 
biodiversidade desses espaços e ainda espécies migradoras que passam para um e outro lado, fazendo paragens 
e permitindo observações mais ou menos casuais. Acresce a essa situação privilegiada o facto já mencionado de 
Lisboa ter sido local de receção de numerosas espécies vegetais, provenientes dos mais longínquos territórios, 
muitas das quais passaram a ser verdadeiros ex libris da cidade. Este facto deveu-se em parte à filosofia romântica 
do retorno ao selvagem, do Naturalismo oitocentista e do colecionismo naturalista que dominava aquando da 
grande reconstrução da cidade após o terramoto de 1755.

Lisboa dispõe de uma rede significativa de jardins botânicos de renome e diversos espaços verdes, como o 
Jardim da Estrela, o Parque do Monteiro-Mor, a Quinta das Conchas e Lilases, os Jardins Garcia de Orta, entre 
outros, constituem verdadeiros jardins botânicos, face à diversidade de espécies exóticas que neles ocorrem. 

Sob outra perspetiva, mais ampla, de referir a existência em Lisboa de dois bancos de Germoplasma 
(Faculdade de Ciências e Instituto Superior de Agronomia).
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Em termos de fauna salienta-se a existência de um Jardim Zoológico, o primeiro parque com fauna e flora 
da Península Ibérica, constituído por inúmeras espécies exóticas, sobretudo vindas de África e do Brasil, tendo 
atualmente uma das coleções de animais mais vasta e diversificada, com mais de 360 espécies. 

Além disso, em Lisboa, concretamente no Parque Florestal de Monsanto as intervenções foram correta e 
propositadamente direcionadas no sentido da naturalização. De facto, a experiência na gestão do PFM aponta-
nos que a conservação interventiva pode funcionar como catalizadora dos processos sucessionais, tornando os 
resultantes de muitas sucessões secundárias como bastante próximos dos obtidos através das sucessões naturais 
primárias. Não obstante, torna-se discutível assumir como naturais, mas sim como naturalizadas, as estruturas 
resultantes de um processo onde a intervenção humana tem um peso significativo, apesar da semelhança nos 
resultados finais. Esta perspetiva reflete uma noção, internacionalmente aceite, de que a conservação não 
corresponde a um ato de mera proteção mas antes a um processo de gestão adequado e específico para cada caso.

Este facto poderia levar-nos à discussão de qual o grau de antropização máxima aceitável para que um ecossistema 
fechado (inserido na malha urbana) possa ser considerado uma estrutura ecológica naturalizada, na cidade.

Assim, tendo em consideração os dados sobre biodiversidade disponíveis e os elementos já incluídos no 
Plano Diretor Municipal em fase de aprovação, os indicadores propostos refletem:

• Diversidade de ecossistemas: tipologia de ocupação do espaço – situação de referência;
• Listagem das espécies vegetais e animais: designadamente plantas vasculares, fungos, mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios, borboletas, peixes, macroinvertebrados bentónicos; as listagens foram compiladas para 
o período de 2005-2010 e incluem espécies autóctones e exóticas;

• Locais com características notáveis em matéria de biodiversidade: quer pela sua riqueza quer pelo risco 
de perda do seu valor;

• Tipos de uso com interesse para a biodiversidade: tipologias de uso tradicional, cuja alteração pode 
acarretar a perda da biodiversidade que encerram; 

• Indivíduos ou conjuntos com interesse e respetivas áreas de proteção: algumas plantas (isoladas ou em 
maciço) possuem, ou devem vir a possuir, estatutos de proteção, através da sua classificação de interesse 
público, sob a égide da A.F.N. (fitomonumentos); outras podem ser consideradas de interesse municipal 
ao abrigo da nova conjuntura normativa;

• Estrutura Ecológica Municipal: constitui a delimitação, em sede de Plano Diretor Municipal, das áreas 
fundamentais para a concretização dos pressupostos de desenvolvimento sustentável, o qual incluiu a 
melhoria da qualidade de vida das populações (onde se destaca a proteção aos riscos naturais), o incremento 
da biodiversidade e proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais existentes no 
município; no âmbito da biodiversidade, esta proposta de natureza espacial inclui o aumento das áreas 
naturalizadas bem como a respetiva conexão interna e aos corredores dos municípios da AML Norte.

Os indicadores propostos para uma correta avaliação da biodiversidade em Lisboa são os descritos de 
seguida (com correspondência aos indicadores propostos na Matriz de Singapura), concretamente: 

• Indicadores de biodiversidade urbana;
• Indicadores de serviços ambientais proporcionados pela natureza na cidade;
• Indicadores de gestão e governança da diversidade. 

2.2.2 INDICaDOrEs DE BIODIvErsIDaDE UrBaNa

O conjunto de indicadores diretamente relacionados com a diversidade biológica ocorrente na cidade é 
descrito de seguida (com correspondência aos indicadores propostos na Matriz de Singapura). Em Lisboa face 
aos dados existentes e de acordo com as diretrizes do CBI de Singapura foram incluídos outros grupos de 
animais para além dos expressamente propostos.
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1. Áreas naturais (Singapura 1) – percentagem de espaços seminaturais (p. ex. áreas ruderais) e naturalizados 
(Parque de Monsanto e Tapada da Ajuda); 
2. Medidas de conectividade / Corredores Estruturantes ou Rede Ecológica para reduzir a fragmentação 
corredores ecológicos (Singapura 2) – comprimento dos espaços verdes em contínuo; 
3. Biodiversidade nativa em áreas edificadas (Aves) (Singapura 3);
4. Variação das espécies vegetais autóctones (Singapura 4);
5. Variação do número de espécies de aves (Singapura 5);
6. Variação do número de espécies de mamíferos (adaptado de Singapura 4-8);
7. Variação do número de espécies de borboletas (Singapura 6);
8. Variação do número de espécies de répteis (adaptado de Singapura 4-8);
9. Variação do número de espécies de anfíbios (adaptado de Singapura 4-8);
10. Variação de outros grupos de plantas e animais, incluindo os do estuário (adaptado de Singapura 4-8);
11. Áreas de proteção (diversidade natural protegida legalmente) (Singapura 9) – número e área ocupada por 
fitomonumentos (árvores, alamedas e maciços classificados pela Autoridade Florestal e/ou pelo Município 
de Lisboa) e também pelos geomonumentos; em número e área definida em PDM; 
12. Proporção das espécies exóticas invasoras relativamente às autóctones do mesmo grupo 
taxonómico(Singapura 10) e/ou área intervencionada para eliminação de exóticas invasoras. 
De notar que os indicadores de biodiversidade urbana 2 a 8 deverão ser aferidos por avaliações periódicas em 
locais pré-estabelecidos que correspondam a áreas ou mosaicos característicos dos ecossistemas urbanos.

2.2.3 INDICaDOrEs DE sErvIçOs aMBIENTaIs PrOPOrCIONaDOs PEla NaTUrEza Na CIDaDE

Conjunto de indicadores relacionados com os ecossistemas da cidade e respetivos serviços direta ou 
indiretamente relacionados com a qualidade de vida da população humana (com correspondência aos 
indicadores propostos na Matriz de Singapura).

13. Percentagem de área permeável da cidade (Singapura 11);
14. Sequestro de CO2 e regulação climática pela vegetação – cobertura arbórea (Singapura 12) e sequestro 
do CO2 pelo estuário;
15. Área de espaços verdes públicos – serviços de lazer e recreio (adaptado de Singapura 13) ou tecido 
urbano consolidado servido por espaços verdes públicos de acordo com a respetiva classificação (Parques 
periurbanos, centrais, urbanos e de vizinhança);
16. Visitas a espaços verdes por menores de 16 anos – serviços educacionais (Singapura 14) – número de 
visitas e número de estudantes envolvidos.

2.2.4 INDICaDOrEs DE GEsTãO Da BIODIvErsIDaDE E GOvErNaNça

Consideram-se como indicadores suscetíveis de revelarem o grau de intervenção dos organismos públicos 
e privados na diversidade biológica da cidade e nas funções dos ecossistemas os designados abaixo (com 
correspondência aos indicadores propostos na Matriz de Singapura). Estes envolvem nomeadamente o usufruto 
pelas populações, o conhecimento, a divulgação, a prevenção de riscos naturais e a proteção do património natural.

17. Percentagem do orçamento municipal atribuído a ações (programas e projetos) de biodiversidade, 
incluindo apoio financeiro a ONG (Singapura 15);
18. Número de projetos relativos à biodiversidade implementados ou financiados anualmente pela Autarquia 
(Singapura 16) onde se incluem projetos de:

• Valorização de espécies autóctones;
• Recuperação de animais selvagens;
• Requalificação de espaços verdes;
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• Uso sustentável da água (caso da utilização de água reciclada para regas e limpeza de ruas);
• Implementação de hortas urbanas;
• Renaturalização de logradouros;
• Renaturalização de linhas de água;
• Renaturalização da zona ribeirinha do estuário do Tejo.
19. Regulamentos e política – existência de estratégias locais de biodiversidade e planos de ação (Singapura 17)  
em particular os alinhados com a agenda nacional da CBD e a estratégia nacional para a conservação da 
natureza e biodiversidade na Estrutura Ecológica Municipal, onde se incluem:
• Medidas de proteção cénicas (sistemas de vistas do PDM);
• Medidas de proteção da qualidade do clima (corredores de ventilação definidos em regulamento no PDM);
• Medidas de implementação de meios de transporte suaves (vias pedonais e cicláveis);
• Medidas de prevenção de riscos naturais (inundações, sismos, incêndios, movimentos de massa, efeitos de maré);
• Medidas de redução de ruído.
20. Capacidade institucional – número de entidades com funções essenciais para a biodiversidade (jardins 
zoológicos, jardins botânico, herbarium, borboletário, etc.) (Singapura 18);
21. Capacidade institucional – número de agências locais envolvidas em ações e projetos interdepartamentais 
de cooperação relativa à biodiversidade (Singapura 19);
22. Participação e parceiros – existência de consultas públicas e inquéritos relativos a projetos relacionados 
com a biodiversidade (Singapura 20);
23. Participação e parceiros – número de agentes, instituições académicas, ONG, companhias privadas, 
instituições internacionais com os quais a cidade tem parcerias para as actividades, projetos ou programas 
(Singapura 21);
24. Educação e sensibilização (consciencialização) – inclusão da biodiversidade nos curricula escolares 
(Singapura 22);
25. Educação e sensibilização (consciencialização) – número de eventos de sensibilização efetuados 
anualmente (Singapura 23). Sugere-se a inclusão de acções/projectos de educação não formal e informação.

Estes indicadores no seu conjunto constituem uma matriz de base, apresentada em anexo, que permitirá 
uma avaliação da evolução da biodiversidade em Lisboa, a comparação com outras cidades, em particular as que 
adotem a matriz de Singapura, e a eventual reavaliação das estratégias e medidas aplicadas.

MaTrIz DE rEFErêNCIa Para lIsBOa 

No início do projeto Biodiversidade Lisboa 2020 foi definido como principal objetivo o incremento da 
biodiversidade de 2010 a 2020 em 20%.

Entende-se este valor como um objetivo qualitativo na medida em que poucos são os indicadores suscetíveis 
de fornecerem dados quantitativos claros e indiscutíveis. Por outro lado, mesmo a variação de indicadores 
quantitativos (como a lista de taxa vegetais e animais) pode depender mais dos níveis de conhecimento do que 
representar um efetivo acréscimo de diversidade biológica.

Nesse sentido, a avaliação final da variação do valor da biodiversidade em Lisboa será calculada por uma 
análise ponderada dos diversos indicadores definidos.

Como situação de referência do estado a biodiversidade em 2010 foram adotados os dados avaliados e/ou 
validados para o período de 2005-2010, que se apresentam no quadro seguinte.
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QUaDrO 15  situação de referência da biodiversidade no concelho de lisboa, em 2010

IND lx IND sING DEsIGNaçãO valOr DE rEFErêNCIa (2005-2010)

1a 1 Grau de naturalidade (Áreas naturais) 61,3 ha

1b Grau de naturalidade (Áreas seminaturais) 1512,5	ha	(17,9%)

1c Grau de naturalidade (Áreas naturalizadas por abandono) 935,5	ha	(11,1%)

1D Grau de naturalidade (Áreas naturalizadas por gestão) 920,7	ha	(10,9%)

2 2 Grau de conectividade Nível	do	solo:	3616	ha	(42,9%)
Nível	do	copado:	5112	ha	(60,6%)

3 ecótopos relevantes 23

4 Hortas e agricultura indiferenciada 131,4	ha	(1,5%)

5 3 aves em habitats	edificados 76 espécies nativas + 16 exóticas + 2 domésticas 

6a flora vascular total (autóctone + alóctone + cultivares) 2782 taxa

6b 4 flora vascular autóctone 232 taxa + 109 subautoctones  = 341 taxa

7 fungos 140 espécies

8 5 aves 128 espécies nativas + 16 exóticas + 2 domésticas + 2 
acidentais + 3 introduzidas = 148

9 8 mamíferos 19 + 2 ferais = 21 espécies

10 7 repteis 16 + 2 exóticas = 18 espécies

11 8 anfíbios 12 espécies

12 8 peixes 45 espécies

13 6 borboletas 33	confirmadas	+	12	prováveis	+	16	pouco	prováveis

14 8/9 macroinvertebrados bentónicos 257 taxa

15a 9 Áreas	protegidas	(Perímetros	florestais) 1355,8	ha	(16,1%)

15b 9 Áreas protegidas (fitomonumentos) 113,3 ha + 134 ha de áreas de proteção = 247,3 ha

15c 9 Áreas protegidas (Geomonumentos) 9,9 ha + 7 ha de áreas de proteção = 16,9 ha

15D 9 Áreas protegidas (monumentos naturais relevantes para a 
biodiversidade nativa)

106,6 ha

16 10 flora invasora 32 espécies

mamíferos invasores 0

aves invasoras 0

répteis invasores 0

anfíbios invasores 0

peixes invasores 2 espécies dulciaquícolas

17 11 Área permeável 3331,3	ha	(39,37%)

18 12 Área de copado como indicador da regulação climática pela 
vegetação e sumidouro de co2

1558 ha

19a 13 Áreas verdes públicas 1303,6 ha (+ 649,5 ha de uso não público)

19b 13 Áreas verdes / habitante 27 m2/ hab

19c 13 população servida adequadamente de espaços verdes de 
dimensão superior a 7500 m2

184377	hab	(32,7%	da	população	residente	na	cidade)

20 14 visitas aos espaços verdes sem dados 

21 15 orçamento para a biodiversidade 46 319 898 euros 

22 16 projetos relativos à biodiversidade 17

23 17 regras, regulamentos e politicas – existência de estratégia 
para a biodiversidade e de planos de ação

sim

24 18 capacidade institucional – entidades ligadas à biodiversidade 102 entidades

25 19 entidades associadas em termos de cooperação a temas 
ligados à biodiversidade

57 entidades

26 20 processos de consultas públicas relativas a temas ligados à 
biodiversidade

não existe qualquer processo formal ou informal de 
consulta pública para ações ligadas à biodiversidade

27 21 agentes ligados à biodiversidade em cooperação internacional 4

28 22 curricula escolares ligados à biodiversidade Elementos	da	biodiversidade	encontram-se	incluídos	
nos curricula escolares

29 23 eventos ligados à biodiversidade 811 (cml/Desa)
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Com o objectivo de contribuir para a avaliação de um City Biodiversity Index (CBI) normalizado, atualmente 
a ser testado em mais de 15 cidades, foi elaborada uma Matriz para o Município de Lisboa (anexo XII).

É de assinalar, no entanto, que a avaliação da biodiversidade se restringe ao concelho de Lisboa e não à 
conglomeração urbana de Lisboa, como é entendido no âmbito da proposta de Singapura. Assim, as indicações 
dadas na Matriz, independentemente do interesse que apresentam para o município de Lisboa, deverão servir 
essencialmente como modelo para a avaliação do CBI ao conjunto da Área Metropolitana.

PrOPOsTa DE aMOsTraGEM

A avaliação do eventual incremento da biodiversidade deverá processar-se por ecossistemas característicos 
e significativos no município de Lisboa, os quais deverão ser monitorizados periodicamente em termos de 
composição florística e faunística. 

Sendo o principal objetivo do presente projeto o incremento da biodiversidade natural no município de 
Lisboa, tal implica o aumento da área de espaços verdes, de preferência localizada na Estrutura Ecológica 
Municipal, o enriquecimento biótico de cada um deles (uma composição florística com predomínio de espécies 
naturais), a criação de formas de continuidade espacial capazes de melhorar as condições dos habitats para um 
maior número de espécies animais e a disponibilização dos propágulos necessários à ocorrência das espécies 
naturais. Assim, uma política para a biodiversidade deve promover a sua conservação e possibilitar o surgimento 
de novos espaços e a articulação dos existentes, seguindo um plano de sustentabilidade e de catalisação da 
sucessão paraclimácica no sentido de aumentar a biodiversidade total existente.

Com vista a assegurar a monitorização da biodiversidade para cumprimento desta estratégia, serão 
promovidos acordos de cooperação entre o Município de Lisboa e as Universidades sediadas em Lisboa com 
perfil curricular adequado, no sentido de promover trabalhos académicos com temas associados à caracterização 
de ecossistemas urbanos.

O programa de monitorização consistirá na caracterização específica da fauna e flora dos locais a amostrar 
que deverão corresponder aos diversos ecótopos-tipo definidos para Lisboa.

A amostragem deverá focar a flora vascular (árvores, arbustos e trepadeiras), bem como fungos e líquenes, 
abrangendo quer as espécies nativas quer as exóticas, e em particular as espécies invasoras. Para a fauna, a 
monitorização deverá incidir sobre os seguintes grupos: aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, borboletas e 
macroinvertebrados bentónicos.

As campanhas de amostragem deverão ser efetuadas com uma regularidade trienal (em 2014, 2017 e 2020), 
na primavera, no verão e no outono. O levantamento será feito por observação direta, observação indireta 
por indícios de presença (rastos, excrementos, ovos ou outros), recolhas em armadilhas e outros métodos 
considerados como adequados para os objetivos em questão. Este trabalho será complementado por pesquisa 
bibliográfica.

Os dados assim obtidos serão ainda complementados por um programa de envolvimento dos cidadãos na 
monitorização da biodiversidade. Este realizar-se-á anualmente durante a década de 2010-2020, ou coincidindo 
com a monitorização científica e será coordenado pelos serviços municipais, contando com a participação de 
escolas, ONG e público interessado. Incluirá, em cada ano de referência, três campanhas de observação de 
um dia (na primavera, verão e outono). Os resultados das observações efetuadas neste programa terão de ser 
validados por especialistas e/ou instituições universitárias.

Face à ausência prévia de uma estratégia para a biodiversidade, a caracterização relativa ao período de 2005-
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2010 (Capítulo: Caracterização da Biodiversidade de Lisboa) incidiu na recolha de todas as referências relativas 
à presença das espécies dos grupos taxonómicos de referência e alguns trabalhos realizados pontualmente. 
Assim, embora constitua uma avaliação de índole científica, a inexistência prévia de um processo de avaliação 
sistemática poderá condicionar a comparação com os dados obtidos posteriormente.

PrINCIPaIs EIxOs a DEsENvOlvEr EM lIsBOa

Em Lisboa, os principais eixos a desenvolver de modo a diminuir a perda e/ou aumentar a biodiversidade, 
devem traduzir-se num conjunto de iniciativas, projetos e procedimentos, a serem efetuados entre 2010 e 2020, 
que incidam concretamente em:

a) Aumento da área de espaços verdes públicos através de Planos de Urbanização e de Pormenor que 
apresentem área de espaços verdes superiores aos mínimos definidos no Plano Diretor Municipal;
b) Implementação da conexão física entre os espaços verdes públicos e eliminação de obstáculos físicos 
nessas conexões, através de uma organização espacial nos Planos de Urbanização e de Pormenor localizados 
dentro dos corredores estruturantes definidos no PDM do conjunto de espaços verdes, espaços públicos 
não verdes, alinhamentos de árvores, vias pedonais, cicláveis e de outros meios de transporte suaves e ainda 
dos corredores de transportes públicos dedicados e zonas 30;
c) Aumento do número e área abrangida por projetos instalados de espaços verdes sem sistemas de rega e 
com predominância de espécies vegetais autóctones na região e/ou relevantes para o incremento da fauna 
autóctone na cidade;
d) Beneficiação dos espaços verdes em termos de diversidade estrutural e florística;
e) Aumento da área de maciços classificados como fitomonumentos;
f) Aumento do número de bacias de retenção/infiltração instaladas;
g) Aumento do comprimento total de linhas de água naturalizadas; 
h) Implementação de zonas com hortas urbanas;
i) Renaturalização de linhas de água e da zona ribeirinha do estuário do Tejo;
j) Renaturalização de logradouros públicos e privados, estes últimos com campanhas junto dos proprietários;
k) Avaliação da evolução do número de espécies vegetais e animais dos grupos pré-selecionados ocorrentes 
em Lisboa; 
l) Implementação de medidas de conservação de áreas naturais (zona ribeirinha, por exemplo) e monitorização 
biológica destes ecótopos;
m) Aumento da sensibilidade dos cidadãos de todos os escalões etários relativamente à biodiversidade, 
valorizando-a e tornando-os defensores quer da biodiversidade, dos habitats que a albergam, quer da 
qualidade do ambiente em geral, através de ações de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável;
n) Estabelecimento de percursos, painéis e edição de informação acerca dos hotspots e de outros valores 
da biodiversidade em Lisboa.
o) Inclusão da componente biodiversidade na gestão e governança da autarquia.

O município de Lisboa deveria, ainda, integrar o ICLEI na medida em que ali se desenvolve o conhecimento 
e se adquirem compromissos para a Sustentabilidade na gestão da cidade.

Em suma, considera-se que a Estratégia para a Biodiversidade no Concelho de Lisboa assenta nos seguintes 
pontos:

• Na avaliação da biodiversidade tendo como base a matriz de indicadores de Singapura, aprovados em 
2010 em Nagoya, os quais possibilitam a comparação com diversas cidades designadamente aquelas que 
presentemente estão a servir de modelo de aferição da metodologia aprovada;
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• Na monitorização dos ecossistemas característicos e significativos no Município de Lisboa em termos de 
biodiversidade florística e faunística;

• No estabelecimento de uma Estrutura Ecológica Municipal (EEM) dentro dos instrumentos de 
ordenamento da cidade, nomeadamente no novo Plano Diretor Municipal e onde, tanto a EEM como 
a cartografia das condicionantes ambientais e dos riscos naturais, constituem elementos da Planta de 
Ordenamento;

• No reconhecimento que um olhar atento ao estado da biodiversidade passará, no futuro, pela sua avaliação 
ao nível da Área Metropolitana de Lisboa, uma vez que as questões ambientais não reconhecem fronteiras 
administrativas. Os ecossistemas são sempre sistemas abertos e todas as tentativas de os fechar resultam 
sempre na perda de importantes variáveis que contribuem para o conhecimento do todo e a atuação 
consequente;

• No aumento de beneficiação em termos estruturais e de composição florística dos espaços verdes da 
cidade e incremento da conexão entre eles.

Estes procedimentos deverão ser implementados a curto prazo com base nas propostas do Plano de Ação 
Local apresentadas pelo Grupo de Missão à Câmara Municipal de Lisboa, envolvendo, através de protocolos, 
um conjunto alargado de entidades com interesse na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos.
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