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resumo

A crescente urbanização e artificialização do solo e os efeitos das alterações
climáticas têm vindo a desafiar as estratégias de uso do solo urbano e a procura
de maior sustentabilidade e resiliência. Neste sentido, as soluções baseadas na
natureza, isto é, soluções que imitam as funções ambientais potenciando os
seus benefícios e minimizando riscos, como as cheias ou os efeitos de ilha de
calor, entre outros, têm suscitado crescente atenção. Assim, este trabalho foi
desenvolvido na Câmara Municipal de Águeda e avalia a evolução das pressões
de urbanização em torno de uma zona ambientalmente sensível, como é a
Pateira de Fermentelos, e o modo como as condicionantes de desenvolvimento
incorporam aspetos relacionados com as funções ambientais dos espaços
verdes ou azuis. O estudo centra-se na análise de loteamentos aprovados nas
últimas décadas (1995 até ao presente) em torno da Pateira e mostra que se
registou um aumento relevante em 1996 e em 2007, ao que se sucedeu uma
fase de pouca pressão urbanística, certamente influenciada pela crise
financeira. É também visível que os loteamentos se localizam dentro dos
perímetros urbanos e fora da RAN e da REN, como está previsto na lei. A maior
parte localiza-se na faixa entre 1000 e 1500 metros a contar da linha da ZPE,
isto é, mais afastados da zona sensível. Os loteamentos identificados são
maioritariamente destinados a habitação unifamiliar, contudo, os loteamentos
destinados à indústria estão principalmente localizados na faixa entre 500 e
1500 m da ZPE. O estudo mostrou que ao contrário do que seria de esperar, de
uma forma geral, a integração de aspetos relacionados com as áreas verdes
nas condicionante de licenciamento de loteamentos tem vindo a diminuir ao
longo dos anos. Face à evolução do conhecimento sobre os efeitos da
transformação e artificialização do solo em torno de zonas sensíveis, e os
benefícios das soluções baseadas na natureza, este estudo revela que há
espaço para inovar nas condicionantes de ocupação urbano do território.
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abstract

The increasing urbanization and artificialization of the soil and the effects of
climate change have challenged urban land use strategies and the search for
greater sustainability and resilience. Nature-based solutions, ie solutions that
mimic environmental functions by enhancing their benefits and minimizing risks
such as floods or heat island effects, among others, have attracted increasing
attention. This work was developed at Águeda City Hall, evaluating the evolution
of urbanization pressures around an environmentally sensitive zone, such as the
Pateira de Fermentelos, and how the development constraints incorporate
aspects related to the environmental functions of green spaces or blues. The
study focused on the analysis of approved lots in the last decades (1995 to
present) around the Pateira and showed that there was a relevant increase in
1996 and 2007, which was followed by a phase of little urban pressure, certainly
influenced by the financial crisis. It is also clear that the subdivisions are located
within the urban perimeters and outside the RAN and REN, as provided by law.
Most are in the range between 1000 and 1500 meters from the ZPE line, ie
farthest from the sensitive zone. The identified lots are mainly intended for single
family housing, however, allotments for the industry are mainly located in the 500
to 1500 m range of the ZPE. The study show that, contrary to what one would
expect, in a general way the integration of aspects related to the green areas in
the licensing condition of subdivisions has been decreasing over the years.
Given the evolution of knowledge about the effects of transformation and
artificialization of soil around sensitive areas, and the benefits of solutions based
on nature, this study reveals that there is room to innovate in the conditions of
urban occupation of the territory.
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1. Introdução
1.1 Tema e objetivos
O tema deste relatório de estágio incide sobre o ordenamento do território na envolvente à
Pateira de Fermentelos, no qual será estudado o possível contributo das soluções
baseadas na natureza que poderão potenciar a sua proteção.
As soluções baseadas na natureza (SBN) têm por objetivo potenciar os benefícios da
natureza para a proteção do ambiente e para a qualidade de vida das cidades, valorizando
as dimensões ambientais, sociais e económicas dos territórios. Estas são ações inspiradas,
suportadas ou copiadas da natureza. Algumas envolvem o uso e a melhoria das soluções
naturais existentes para combater os desafios, enquanto outras utilizam soluções mais
inovadoras (como por exemplo, mimetizar como os organismos enfrentam os extremos
ambientais). Os quatro principais objetivos das SBN são a melhoria da urbanização
sustentável, a restauração de ecossistemas degradados, o desenvolvimento de medidas
de adaptação e mitigação às alterações climáticas e a melhoria da gestão e resiliência de
riscos (CE, 2015).
As soluções baseadas na natureza, que são a base deste estudo, são as soluções
existentes para a água, visto que a área de estudo é uma lagoa (Pateira). Segundo a
UNESCO (2018), estas soluções para a água, são utilizadas para uma gestão mais
eficiente da água tendo por base a natureza, podendo envolver a conservação ou
reabilitação de ecossistemas naturais. Por outro lado, estas soluções são prometedoras na
resposta aos impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos. A biodiversidade
tem um papel importante nas soluções baseadas na natureza, no sentido de atingir os
objetivos de preservação da biodiversidade e tem um papel funcional nas soluções, no que
diz respeito às funções e processos envolventes no ecossistema, de forma a obter serviços
dos ecossistemas.
O objetivo principal deste estudo é a avaliação do grau de artificialização do uso do solo
na margem da Pateira e a exploração do contributo das “soluções baseadas na natureza”
para potenciar a sua proteção. Já os objetivos específicos referentes a este estudo são:
• Analisar o enquadramento das Soluções Baseadas na Natureza no atual regime
jurídico da edificação e do planeamento territorial em Portugal.
• Analisar os processos de licenciamento de loteamentos submetidos à Câmara
Municipal de Águeda desde o ano de 1995 até ao presente e tipificar os critérios
ambientais usados, e avaliar a integração de SBN nas respetivas condicionantes.
• Propor Soluções Baseadas na Natureza no planeamento do território, através dos
loteamentos, em torno da Pateira de Fermentelos.
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1.2 Entidade de acolhimento e caso de estudo.
O trabalho elaborado neste relatório de estágio é a análise do licenciamento de
loteamentos na envolvente à Pateira de Fermentelos e a sua área circundante. A Pateira
de Fermentelos é a maior lagoa natural da península ibérica, encontrando-se integrada na
Rede Natura 2000, sendo uma zona muito rica em fauna, flora e espécies aquáticas. Está
localizada entre os concelhos de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro (https://www.cmagueda.pt/pages/194 acedido em 12 de novembro de 2018).
O local de estágio para este estudo foi realizado na Câmara Municipal de Águeda. O
concelho de Águeda é composto por 11 freguesias, sendo estas: Aguada de Cima, Águeda
e Borralha, Barrô e Aguada de Baixo, Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e
Agadão, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Préstimo e Macieira de Alcoba, Recardães e
Espinhel, Travassô e Óis da Ribeira, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga e Valongo do
Vouga (https://www.cm-agueda.pt/pages/83, acedido a 14 de maio de 2019). O concelho
tem uma área de 334,3 Km2 e situa-se na bacia hidrográfica do rio Vouga (https://www.cmagueda.pt/pages/199, acedido a 14 de maio de 2019).
Já a Câmara está distribuída por catorze serviços: o Gabinete de Apoio à Presidência, a
Divisão Administrativa e Financeira (DV-AF), a Divisão de Manutenção (DV-MAN), a
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DV-AS), a Divisão de Execução de Obras
Municipais (DV-EOM), a Divisão de Gestão Urbanística (DV-GU), a Divisão de
Desenvolvimento Local (DV-DL), a Divisão de Cultura e Desporto (DV-CD), a Divisão de
Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, Financiamentos e Parcerias (DVMAF), a Divisão de Tecnologias de Informação (DV-TI), a Divisão de Proteção Civil,
Espaços Verdes e Higiene Pública (DV-PEH), a Unidade Técnica Administrativa (UT-AD),
a Unidade Técnica dos Recursos Humanos (UT-RH) e a Unidade Técnica de Sistemas de
Informação Geográfica (UT-SIG). Na figura 1, encontra-se representado o respetivo
organigrama com todos os serviços disponíveis (https://www.cm-agueda.pt/pages/319,
acedido a 1 de fevereiro de 2019).
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Figura 1- Organograma da Câmara Municipal de Águeda

O serviço onde se realizou este estágio foi a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, na
qual também foram desenvolvidas outras atividades para além deste estudo. Estas
atividades tiveram por base 2 projetos:
• O projeto “LIFE ÁGUEDA” que tem como objetivo principal “a eliminação ou
mitigação substancial de pressões hidromorfológicas previamente identificadas na
área e troços de rio a intervencionar, de forma a assegurar a melhoria do seu estado
ecológico (tal como definido pela Diretiva Quadro da Água)” (http://www.lifeagueda.uevora.pt/objectivos.php, acedido a 26 de julho de 2019). As atividades
elaboradas neste consistiram na elaboração de um passaporte para uma ação de
sensibilização e uma saída de campo para a Pateira de Fermentelos com entidades
externas.
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•

O projeto “Laboratórios Vivos para a Descarbonização” que é um Laboratório
Urbano que se traduz num ambiente aberto de inovação, onde a autarquia, os
cidadãos, as empresas e as escolas colaboram no desenvolvimento,
implementação, validação e teste de novas tecnologias, serviços e respetivas
aplicações. Pretende-se alterar hábitos de consumo e de utilização dos espaços
públicos e privados e assim contribuir para a obtenção de ganhos significativos na
eficiência energética e ambiental nos edifícios, nos espaços públicos, nos serviços
urbanos e nos transportes (https://www.cm-agueda.pt/pages/1173, acedido a 26 de
julho de 2019). A participação neste, consistiu na pesquisa e compilação de alguma
informação referente ao mesmo, tal como a elaboração de um documento com
dicas sustentáveis para os cidadãos.

Para este estudo não só esteve envolvida a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, mas
também a Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica e a Divisão de Gestão
Urbanística, em que a primeira facultou os dados das localizações dos loteamentos e a
segunda os processos de licenciamento de loteamentos.

1.3 Metodologia do relatório de estágio
A metodologia adotada neste relatório de estágio está representada na Figura 2 e tem
cinco etapas. A primeira é a componente teórica em que estão envolvidos os fundamentos
das soluções baseadas na natureza, os tipos de soluções baseadas na natureza e as
soluções baseadas na natureza em processos de edificação. A segunda consistiu na
análise da componente legislativa. Esta incide sobre o modo como as soluções baseadas
na natureza estão previstas no regime jurídico de edificação. A terceira reuniu a
componente teórica e a análise da legislação para construir uma matriz de análise da
inserção de aspetos relacionados com o ambiente e a natureza dos processos de
loteamento. A quarta consistiu na análise dos loteamentos aprovados, tendo em conta a
matriz de análise referida. Por fim, na quinta, temos a discussão e conclusão.
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Figura 2- Metodologia de investigação do relatório de estágio

É importante referir que as duas primeiras etapas foram a base para a discussão e
conclusões deste relatório.

1.4 Organização do relatório de estágio
O relatório de estágio está organizado em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, é
abordado o tema e objetivos, o âmbito do estudo, a caracterização do município e do caso
de estudo, a metodologia e a organização do mesmo.
O segundo capítulo consiste na revisão de literatura, ou seja, a pesquisa e leitura de artigos
sobre a temática abordada, recorrendo a uma base de dados “Scopus” com as seguintes
palavras-chave: soluções baseadas na natureza e o uso do solo, soluções baseadas na
natureza e planeamento e ainda as soluções baseadas na natureza e desenvolvimento
urbano e edificação
O terceiro capítulo apresenta uma breve análise do enquadramento legislativo relevante e
do modo como este incorpora o conceito de soluções baseadas na natureza, em especial
no regime jurídico de edificação e de planeamento territorial em Portugal.
No quarto capítulo, é apresentada a metodologia usada no caso de estudo. Descreve-se o
modelo analítico usado no estudo dos processos de loteamento na envolvente de zonas
sensíveis como é o caso da Pateira.
No quinto capítulo é feita a análise dos processos de licenciamento de loteamento
submetidos e aprovados na Câmara Municipal de Águeda, desde o ano de 1995, e
tipificação dos critérios ambientais usados.
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No sexto capítulo, apresenta-se a discussão dos resultados à luz da revisão de literatura e
das caraterísticas da metodologia usada.
Por fim, o sétimo capítulo apresenta as conclusões e recomendações para o caso de
estudo. Neste, são apresentados os contributos de potenciar a integração de SBN nos
loteamentos em torno da Pateira.
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2. Revisão da literatura
2.1 Introdução

Nº. de artigos

Este capítulo apresenta os resultados da revisão de literatura sobre soluções baseadas na
natureza. Está estruturado em três secções: a primeira centra-se na relação entre soluções
baseadas na natureza e o uso do solo; a segunda centra-se na relação entre as soluções
baseadas na natureza e o planeamento territorial; a terceira centra-se nas soluções
baseadas na natureza, desenvolvimento urbano e edificação. A organização do capítulo
resultou do trabalho de pesquisa desenvolvido no Scopus, tendo por base os seguintes
conjuntos de palavras chave: “Soluções baseadas na natureza” (title), “Soluções baseadas
na natureza” (title) e “Uso do solo” (title, abstract or keywords), “Soluções baseadas na
natureza” (title) e “Planeamento” (title, abstract or keywords), “Soluções baseadas na
natureza” (title) e “Desenvolvimento urbano” (title, abstract or keywords) e “Soluções
baseadas na natureza” (title)+ “Edificação” (title, abstract or keywords).

20
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0
2016

2017

2018

2019

Anos
NBS

NBS + Land use

NBS + Planning

NBS + Urban develpment

NBS + Building

Figura 3- Evolução de artigos publicados no Scopus.

Os resultados da pesquisa, representados na Figura 3, mostram que as soluções baseadas
na natureza são uma temática recente e que o ano de 2017 foi aquele em que estas foram
mais estudadas. Após esta pesquisa, analisaram-se os artigos mais citados e relacionados
com o uso do solo, planeamento, desenvolvimento urbano e edificação.
De forma a obter mais informação acerca desta temática, foram pesquisados novos artigos
para complementar a informação necessária, sendo que os mesmos foram também
agrupados por temáticas.
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2.2 Soluções baseadas na natureza e uso do solo
A leitura dos artigos identificados através da pesquisa “SBN e uso do solo” e de outros
artigos que abordam a mesma temática, permitiu a identificação de quatro grandes
temáticas, designadamente os conceitos e definições (Thorslund et al., Chan et al.,
Fernandes & Guiomar, Keesstra, Mol, et al. e Keesstra, Nunes, et al. ), o planeamento,
governança e monitorização (Fan et al. e van der Jagt et al.), os aspetos ambientais que
são potenciados pelas SBN (Kavian, Mohammadi, Gholami & Rodrigo-Comino) e o
contributo das SBN para a mitigação e adaptação às alterações climáticas (Lin, Jim, Deng
& Wrang e Stürck, Schulp, & Verburg). A Figura 4 representa esta informação.

Figura 4- Temáticas abordadas nos artigos usados para a elaboração deste subcapítulo

Segundo Keesstra, Nunes, et al. (2018), as SBN são uma solução com benefícios a longo
prazo para mitigar e restaurar o solo afetado pelos processos de degradação. Segundo
estes, as soluções baseadas na natureza podem ser divididas em dois grupos principais:
as soluções de solo e soluções de paisagem. As soluções baseadas no solo visam
melhorar a qualidade e funções do solo através da obtenção do serviço do ecossistema
que será mantido ou restaurado, tendo estas uma relação com as SBN. As chaves
principais para proteger o solo da degradação são a redução da erosão do solo e a redução
do escoamento superficial. Uma das medidas principais para a redução da erosão do solo
é a cobertura do solo, através da plantação de vegetação ou cobertura do solo com folhas,
com palha, galhos podados ou fragmentos de rocha. Por outro lado, as soluções de
paisagem, salientam-se no conceito de conexão. Se a paisagem for menos conectada, irá
facilitar que uma menor quantidade de água das chuvas seja transformada em
escoamento, reduzindo assim o risco de inundação, secas e problemas de erosão. Na
figura 5 pode-se constatar quais as diferentes aplicações de SBN nos diferentes serviços
dos ecossistemas que estão relacionadas com estas duas abordagens.
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Figura 5- Visão geral esquemática de diferentes tipos de soluções baseadas na natureza
(adaptado de Keesstra, Nunes, et al., 2018)

Por outro lado, temos os autores Keesstra, Mol, et al., (2018), que defendem que a gestão
integrada do solo e da água nas soluções baseadas na natureza podem ser divididas em
duas categorias: soluções de sistema solo-água e soluções de paisagem. As soluções de
sistema solo-água estão relacionadas com a gestão da água e a gestão das ações
relacionadas, de forma a obter um sistema de solo com melhor qualidade. O solo é
estimulado para ter uma melhor infiltração e originar um menor escoamento de forma a
obter maior matéria orgânica que garanta um melhor funcionamento hidrológico do solo e
disponibilidade de água. Ao obter um melhor funcionamento do solo, será possível auxiliar
na mitigação de inundações e secas, de maneira a fornecer melhores serviços dos
ecossistemas tais como: crescimento da biodiversidade, sequestração de carbono e
disponibilidade de nutrientes, e por outro lado, pode ajudar na proteção de águas
subterrâneas face aos contaminantes. Já as soluções de paisagem têm por base o conceito
de conexão e geralmente provocam a desconexão, que ajuda na redução da capacidade
de transporte de água. No planeamento paisagístico, ambas as soluções devem ser
executadas e combinadas, de forma a que se aperfeiçoem uma à outra.
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Já Thorslund et al., (2017) constatam que o fluxo e o balanço da água são afetados, em
grande escala, pelas alterações climáticas e pelas modificações que ocorrem no solo, à
grande escala. Isto faz com que as funções proporcionadas pelas zonas húmidas e os seus
sistemas associados sejam afetados. Para tal, deve perceber-se quais são os impactos
que estas alterações, à escala global-regional, têm nas funções das zonas húmidas e os
seus serviços dos ecossistemas associados, e avaliar as práticas de gestão adequadas e
as soluções de engenharia para os mitigar, sendo este o maior desafio para os cientistas,
engenheiros e partes interessadas. Para combater este desafio, e orientar o suporte e as
soluções de engenharia, é preciso entender como os sistemas das zonas húmidas naturais
interagem nas diferentes escalas, e como este pode ser avaliado.
Os autores Fernandes & Guiomar (2018) afirmam que um exemplo de uma SBN pode ser
o uso de vegetação macrófita, sendo que esta apresenta uma crescente importância na
recuperação de áreas degradadas através de processos como a descontaminação do solo,
particularmente o caso dos metais pesados e químicos orgânicos. Por outro lado, e de
acordo com Thorslund et al. (2017), as zonas húmidas podem ser consideradas como uma
SBN devido ao grande potencial que têm para o combate aos desafios ambientais, sociais
e económicos. Os serviços dos ecossistemas fornecidos por esta são os serviços de
provisão estando incluídos o sequestro de carbono, a proteção da qualidade da água,
proteção da costa, nível de água subterrânea e regulação da humidade do solo, regulação
das inundações e suporte para a biodiversidade.
Por fim, os autores Chan et al. (2018) introduzem um outro conceito que está a ser
abordado que é a “cidade esponja”. Este tem como finalidade a transformação de
processos de planeamento urbano enquanto ocorre a melhoria da conservação e criação
de paisagens verdes em zonas urbanas. Se este for implementado com sucesso, haverá
uma melhoria mais efetiva no uso do solo e no planeamento espacial, no futuro, e, também
melhorará a diversidade dos ecossistemas urbanos e o bem-estar social. O conceito
“cidade esponja” é descrito como sendo uma avanço no planeamento urbano da China,
uma vez que o conceito e as orientações e ainda as políticas relacionadas têm o potencial
para melhorar o princípio da sustentabilidade (abordando os aspetos ecológicos e
socioeconómicos) e incentivar a gestão dos recursos hídricos urbanos (e a gestão do risco
de inundações) para uma melhor integração com a prática de planeamento urbano e
planeamento. Este conceito encontra-se representado na Figura 6.
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Figura 6- Funcionamento do conceito da cidade esponja (adaptado de Chan et al.)

van der Jagt et al. (2017) afirmam que os jardins comunitários urbanos, também podem ser
considerados como uma SBN, uma vez que proporcionam uma forma de proteger o solo
fértil e contaminado nas cidades e nas suas periferias, sendo este adequado para o
crescimento de colheitas. São muitos os benefícios dos jardins comunitários na resiliência
social, tendo sido reportados vários efeitos positivos na coesão social. Na Figura 7, está
ilustrado um exemplo de um jardim comunitário.

Figura 7- Exemplo de um jardim comunitário (fonte: imagens google) 1

1

Fonte: https://www.google.com/search?q=jardins+comunitarios+urbanos&rlz=1C1CHBD_ptPTPT810PT810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR94vfobjAhUJ5uAKHUjRC2cQ_AUIECgB&biw=1280&bih=610#imgrc=dL4HGWZFNt8iPM:
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Os autores Fan et al. (2017) estudaram como a pós-industrialização das regiões com fortes
economias baseadas no mercado permitiram que os governos municipais tenham mais
controlo nas modificações do solo urbano, sendo que as análises das soluções baseadas
na natureza tornam-se mais úteis. Considera-se que os espaços verdes são diretamente
influenciados pelo desenvolvimento económico. A pós-industrialização também pode
apresentar um papel significante no caso de uma alteração de uma construção de solo
urbano para espaços verdes. Em Barcelona, mais de metade do solo usado para a
agricultura está a ser utilizado para a urbanização e novas florestas originaram terras de
agricultura abandonadas. Ultimamente as terras abandonadas que se encontram no centro
da cidade estão a ser convertidas em jardins comunitários, sendo encorajados pela câmara
municipal da cidade. Por outro lado, em Shanghai, além da conversão dominante do uso
de terras agrícolas em espaços verdes, a maioria dos espaços verdes públicos recémconstruídos ou revitalizados com infraestrutura verde refinada tinham sido convertidos de
terras industriais e / ou bairros associados à era industrial, quando muitos moradores eram
trabalhadores em setores da fábrica.
No entanto, na China, a estratégia de desenvolvimento baseado no solo implica que o
governo local arrende os direitos do uso do solo a investidores privados. O
desenvolvimento urbano poderá estar a ser afetado positivamente pela globalização,
levando a um aumento de espaços verdes urbanos. Por sua vez, a globalização leva ao
aumento de fluxos financeiros e da população, o que pode induzir uma grande procura do
solo, colocando pressão nos governos locais para que estes libertem os potenciais e
existentes espaços verdes, com a finalidade de responder à procura global pelo solo (Fan
et al., 2017).
Kavian, Mohammadi, Gholami, & Rodrigo-Comino (2018) indicam que as alterações no uso
do solo são um dos fatores mais importantes que afetam as caraterísticas da água de
superfície e a fertilidade do solo. O crescimento populacional, o desenvolvimento urbano,
as atividades intensivas na agricultura, a degradação de pastagem e a desflorestação são
vistas como as principais causas das mudanças no uso do solo e na qualidade de sistemas
de captação de águas pluviais, nas últimas décadas. Para combater este problema, as
SBN são vistas como uma solução viável.
Segundo Stürck, Schulp, & Verburg (2015), as modificações no solo, resultantes da
agricultura e da urbanização e de outras alterações na gestão do uso do solo, como as
alterações no uso intensivo de terras cultivadas, podem ter bastantes implicações no
fornecimento dos serviços dos ecossistemas. A cobertura do solo tem impactos associados
à taxa de sequestração de carbono no solo. Por outro lado, a gestão do solo também
demonstrou que tem efeito no armazenamento de carbono orgânico no solo. A
transformação de florestas em áreas associadas à agricultura não só é provável que
diminua o armazenamento de carbono acima do solo, mas também pode inverter o
processo de fonte/sumidouro do solo através da entrada de biomassa e do aumento da
mineralização do carbono orgânico do solo. Os resultados obtidos por estes autores
indicam que a atribuição do uso do solo que apoie os serviços de regulação pode ser vista
como uma SBN, no qual existem vários potenciais para os serviços dos ecossistemas.
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Um estudo desenvolvido por Lin, Jim, Deng, & Wang, (2018) constatou que existem
diferenças significativas na média da intensidade do efeito da ilha do calor nos diferentes
tipos de solo. Neste, os autores verificaram que o solo urbano tem uma maior intensidade
do efeito da ilha do calor do que outros tipos de solo e que as SBN podem ajudar na
otimização do ambiente térmico nas cidades.

2.3 Soluções baseadas na natureza e planeamento territorial
Os artigos identificados sobre as SBN e o planeamento territorial permitiram distinguir cinco
abordagens principais, designadamente, o planeamento territorial (Frantzeskaki, Davies &
Lafortezza, Liquete et al., Scott et al. e Turkelboom et al.), que domina e depois o
planeamento paisagístico (Albert et al.), o planeamento urbano (Gulsrud et al., Kabisch,
Stadler, Korn, & Bonn e Zölch et al.), o planeamento de infraestruturas (Fan et al.) e o
planeamento integrado (Fink). A Figura 8 esquematiza esta leitura.

Figura 8- Temáticas abordadas nos artigos usados para a elaboração deste subcapítulo .

Os autores enquadrados na temática do planeamento territorial, Turkelboom et al. (2018),
destacam os desafios de encontrar formas de organizar as paisagens, uso do solo,
recursos naturais, vida selvagem e outros problemas associados de forma a que estes
possam considerar melhor os diversos requerimentos da sociedade, tais como as
necessidades de residentes locais, viabilidade das atividades económicas locais, requisitos
de turistas, manutenção da qualidade ambiental e salvaguarda da biodiversidade. Um
conceito útil para remeter este desafio são os serviços dos ecossistemas, visto que este é
um conceito amplo e inclusivo que estimula a reflexão sobre a multifuncionalidade da
paisagem.
Segundo Davies & Lafortezza (2019), a mudança de infraestruturas cinzentas para as
verdes é considerada como uma progressão desejável para responder às pressões
intensivas da rápida urbanização e das alterações climáticas. Como abordagem ao
planeamento espacial, as infraestruturas verdes têm-se tornado bem estabelecidas.
Contudo, na experiência dos autores, que têm passado as duas últimas décadas nesta
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área como praticadores de políticas e pesquisadores, respetivamente, começa-se a
acreditar que, como conceitos de planeamento e políticas separadas, falta o foco e o
imediatismo que os tomadores de decisão necessitam para resolver os problemas
correntes. Em soluções baseadas na natureza os tomadores de decisão podem encontrar
o foco e o imediatismo que procuram. Os autores defendem que essas soluções baseadas
na natureza têm a capacidade de combater, substituir ou combinar-se com a abordagem
existente das infraestruturas cinzentas. Isto pode levar a cidades mais resilientes,
sustentáveis e paisagens urbanas. As SBN podem preparar a urbanização sustentável,
melhorar a gestão dos riscos e a resiliência dos ecossistemas face ao problema global das
alterações climáticas.
Scott et al. (2016) argumentam que as SBN têm aparecido como um conceito para orientar
a abordagem dos serviços dos ecossistemas dentro das políticas de planeamento espacial
e práticas para integrar na totalidade a dimensão ecológica. Esta abordagem vai para além
das abordagens locais baseadas em “proteger e preservar” de forma a obter uma maior
abordagem de ecossistemas, que inclui não só proteger, mas também melhorar, restaurar,
criar e conceber novas redes ecológicas caraterizadas pela multifuncionalidade e
conetividade.
Segundo Liquete et al. (2016), certas soluções baseadas na natureza aplicam o
planeamento urbano e a gestão da água, uma vez que, estes têm demonstrado ser mais
eficientes, custo-efetivos, adaptáveis, universais e duradouros do que as alternativas das
infraestruturas cinzentas. De forma a suportar a implementação de soluções baseadas na
natureza inovadoras, na gestão ambiental e no planeamento do uso do solo, a valorização
torna-se essencial. A valorização pode referir-se à avaliação de um valor monetário ou à
estimativa do valor ou importância. Algumas das engenharias relacionadas com as SBN
aplicam o planeamento urbano e a gestão da água, tais como telhados verdes, jardins de
chuva de bio infiltração, vegetação em corredores urbanos, que se têm demonstrado mais
eficientes, custo-efetivos, adaptáveis, multiusos e de longa duração do que as alternativas
das infraestruturas cinzentas.
Por fim, Frantzeskaki (2019) recomenda que os planeadores urbanos permaneçam abertos
para a aprendizagem com outros atores urbanos para cocriar e co manter as soluções
baseadas na natureza enquanto moldam espaços institucionais em cidades que permitem
esta cocriação, inovação social e colaboração para continuar. A maneira de uma
abordagem aberta para uma governança colaborativa é a experiência que permite o
avanço de planeadores urbanos e de governança urbana através da aprendizagem acerca
e de soluções baseadas na natureza. Neste seguimento, são apresentadas três
mensagens conclusivas para planeadores urbanos e investigadores das soluções
baseadas na natureza. Primeiro, experimentar as soluções baseadas na natureza requer
a vontade de aprender e colaborar através de departamentos e com cidadãos para além
das abordagens colaborativas regulatórias. Pode parecer uma lição bem argumentada
para a literatura de planeamento urbano que a governança participativa e colaborativa é
primordial quando se muda para novas soluções e conceitos novos de planeamento.
Apesar disso, as soluções baseadas na natureza requerem modos de governança abertos,
inclusivos e de cocriação para a sua implementação. Para as cidades que podem não estar
equipadas para uma abordagem totalmente operacional de cocriação, é sugerido
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considerar inovadores sociais e outros atores sociais para serem parceiros com e para
facilitar os processos de cocriação juntos.
Relativamente ao planeamento paisagístico, os autores Albert et al. (2019) afirmam que as
soluções baseadas na natureza nem sempre são a melhor solução, e a análise das
implicações específicas de cada alternativa terá de ser coordenada no planeamento
paisagístico. A noção de soluções baseadas na natureza implica três importantes
inovações: (1) o seu foco é fortemente normativo no desenvolvimento de soluções
aplicáveis; (2) a sua perspetiva sistémica incorporada e (3) a sua abordagem
inerentemente transdisciplinar de criar, desenvolver e implementar em conjunto, ações
para atenuar os desafios e explorar os benefícios.
O planeamento paisagístico pode contribuir para melhorar o bem-estar humano e atingir
as finalidades de diversos atores. Além disso, pode suportar os desafios da sociedade,
incluindo a proteção da biodiversidade ou a minimização da exclusão social e pobreza,
apesar de ainda existirem barreiras substanciais para uma implementação bem-sucedida.
Caso seja implementado apropriadamente, o planeamento paisagístico identifica o
contexto institucional e do ator local, incluindo uma abordagem transdisciplinar que envolve
sistematicamente atores relevantes e propõe conceitos e planos espaciais referentes a
intervenções para a segurança e o uso sustentável da biodiversidade e dos serviços dos
ecossistemas nas paisagens. O planeamento paisagístico e a governança podem
potencialmente disponibilizar diversos conhecimentos e experiências no desenvolvimento
e implementação das soluções baseadas na natureza em paisagens de rios para mitigar
os desafios sociais (Albert et al., 2019).
Ainda os mesmos afirmam que a chave essencial para aplicar as SBN como um conceito
“guarda-chuva” é a sua indeterminação em relação a quais intervenções em paisagens se
considerariam como SBN e quais ações não o poderão ser. Fornecer uma definição clara
das SBN é necessário para fornecer alguma estrutura para a comparabilidade através de
estudos, especialmente no contexto científico e de planeamento. As SBN devem cumprir
os critérios de orientação do desafio, a utilização dos processos do ecossistema e a
viabilidade prática. Os principais desafios sociais para os quais as SBN poderiam fornecer
soluções incluem melhorar a saúde e bem-estar, proteção da comida, mitigação e
adaptação ao clima, desenvolvimento urbano sustentável, gestão de risco de desastres e
conservação e melhoria da biodiversidade. É importante que o planeamento paisagístico
inclua as SBN como um tipo de solução que pode fornecer vários benefícios, mas também
identificar e criar conjuntamente a melhor solução para o contexto de planeamento
específico, considerando também o estado das coisas, diferentes SBN e alternativas
técnicas. A implementação de SBN pode beneficiar de experiências de abordagens
abrangentes de planeamento e gestão, como o planeamento ambiental, gestão integrada
de zonas costeiras e gestão baseada em ecossistemas (Albert et al., 2019).
Do ponto de vista do planeamento urbano, os autores Kabisch, Stadler, Korn, & Bonn
(2016) apresentam que as SBN são vistas como uma ferramenta com a finalidade de
mitigação e adaptação ao clima, produzindo benefícios adicionais para o bem-estar da
sociedade, servindo como uma forte opção de investimento para o planeamento
sustentável urbano.
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Gulsrud, Hertzog, & Shears (2018) evidenciam que um planeamento de infraestruturas
verdes urbanas liga os espaços verdes e sistemas construídos designados para
proporcionar um tecido urbano robusto e multifuncional para suportar diversos serviços dos
ecossistemas tais como a melhoria do clima, proteção contra as inundações e proteção da
biodiversidade. Um foco recente tem enquadrado uma abordagem de planeamento de
infraestruturas verdes urbanas como uma “SBN” para a resiliência do clima urbano. Uma
abordagem baseada na natureza para a resiliência climática visa desafiar e reestruturar a
gestão de métodos convencionais ambientais através da mudança de soluções de
estratégia tecnológica para princípios socio-ecológicos, tais como o bem-estar humano e
modelos de governança baseados na comunidade, melhorando e legitimando a prestação
dos serviços dos ecossistemas.
Por outro lado, os autores Zölch, Henze, Keilholz, & Pauleit (2017) referem que as
infraestruturas verdes urbanas (IVU), como uma abordagem de planeamento para o
desenvolvimento coerente de redes de espaços verdes, suportam a implementação das
SBN e contribuem para a resiliência dos ecossistemas urbanos, ao fornecer serviços que
mantêm ou restauram as funções ecológicas. Por exemplo, as copas das árvores que
intercetam a precipitação antes que esta atinja o solo, os telhados verdes que reduzem a
parte de superfícies impermeáveis e permitem que a água da chuva se infiltre no solo. Na
escala local, a medida mais usualmente implementadas na IVU para a gestão de águas
pluviais, são as árvores, telhados verdes ou sistemas de esgoto. Infraestruturas verdes
urbanas como soluções baseadas na natureza para regular o escoamento superficial tornase altamente importante, uma vez que alterações climáticas e urbanização alteram o
balanço da água urbana. Na Figura 9 está representado o telhado verde que é apontado
pelos autores como sendo uma IVU.

Figura 9- Exemplo de um telhado verde (imagens google)2

2

Fonte: https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ptPTPT810PT810&biw=1280&bih=610&tbm=isch&sa=1&ei=4dMDXdLeNIWJlwTsgYSYBg&q=telhados+verdes
&oq=telhados+verdes&gs_l=img.3..0j0i30l3j0i5i30l2j0i24l4.21684.23863..24007...0.0..0.98.1275.15......0....1..
gws-wiz-img (acedido dia 14 de junho de 2019)
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Em relação ao planeamento de infraestruturas, os autores Fan et al. (2017) mostram que
o planeamento de espaços verdes tem provado ser efetivo na melhoria das condições
ambientais urbanas, tais como o efeito da ilha do calor urbana, qualidade do ar e adaptação
e mitigação do clima. Como a urbanização é conduzida pelo desenvolvimento económico,
após a industrialização e globalização, as políticas de SBN e planeamento são necessárias
enquanto as cidades sobem no desenvolvimento económico e os cidadãos desejam
amenidades mais urbanas. O planeamento urbano salienta a importância das árvores e de
lagos, espaços abertos estéticos para as ruas da cidade e corredores, bem como as
contribuições das funções e serviços dos ecossistemas, tais como a preservação da
diversidade biológica e a melhoria da qualidade do ar e água. Na Europa, planeadores
urbanos defendem continuamente que os fatores da natureza e do clima, as paisagens
verdes, e a proximidade e acesso a espaços verdes devem ser integradas no planeamento
urbano sustentável.
Por fim, apresenta-se a temática de planeamento integrado, em que o autor Fink (2016)
salienta que incorporar as infraestruturas verdes e elementos naturais na construção e no
planeamento de espaços com a natureza proporciona os meios para educar os indivíduos
e adaptar a sociedade para os benefícios socioeconómicos e o bem-estar que a natureza
pode proporcionar em todos os aspetos da vida humana.

2.4 Soluções baseadas na natureza, desenvolvimento urbano e edificação
A leitura dos artigos identificados sobre as SBN e o desenvolvimento urbano e edificação
permitiu distinguir quatro abordagens principais, designadamente a permeabilização do
solo (Zölch et al.), o contributo das SBN para a mitigação e adaptação às alterações
climáticas (Kabisch, Stadler, Korn, & Bonn e Zölch, Wamsler, & Pauleit ), o planeamento,
governança e monitorização (Nordin, Hanson, & Alkan Olsson, Wendling et al. e Brink &
Wamsle), os aspetos ambientais que são potenciados pelas SBN (Kabisch, van den Bosch,
& Lafortezza) e os conceitos e funções (Frantzeskaki e Artmann & Sartison). A Figura 10
representa esta informação.

Figura 10- Temáticas abordadas nos artigos usados para a elaboração deste subcapítulo.
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Os primeiros autores abordam a temática da permeabilização do solo e as SBN. No seu
trabalho, os autores Zölch et al. (2017) descrevem que o desenvolvimento urbano provoca
alterações na superfície do solo, interrompendo o ciclo hidrológico das cidades. As
superfícies impermeáveis, os solos compactados e a remoção da vegetação reduzem a
capacidade de retenção, de evapotranspiração, de armazenamento e infiltração das águas
pluviais. Como consequência, o volume de escoamento das águas, especialmente no pico
de magnitude de escoamento, e o risco de inundações locais irá aumentar. As
infraestruturas verdes urbanas, como uma SBN, são vistas como uma solução de
regularização das cheias dentro das cidades.
Relativamente ao tópico das alterações climáticas, os autores Kabisch, Stadler, Korn, &
Bonn (2016) mencionam que em tecido urbano, há uma necessidade para promover a
implementação rápida usando o conhecimento corrente e experiências, ao explorar quais
são as ações específicas que podem ser necessárias e quais podem ser os desafios e as
questões em diferentes lugares e para diferentes ecossistemas e espécies. Para tal, os
autores destacam 3 necessidades para as futuras agendas políticas em relação às SBN:
(i) aumentar o conhecimento sobre as SBN e como estas podem ajudar no combate às
alterações climáticas e aumentar a sua implementação; (ii) adaptar os desafios da
governança na implementação das SBN, usando abordagens ponderadas, o que irá
implicar que haja mais profissionais especializados em SBN; (iii) considerar a justiça
socioambiental e a coesão social na implementação de SBN. Tendo estas necessidades
em atenção, as SBN podem servir como uma ferramenta na mitigação e adaptação ao
clima, servindo como um forte investimento no desenvolvimento sustentável urbano.
Adicionalmente, os autores Zölch, Wamsler, & Pauleit (2018) referem que os impactos das
alterações climáticas são o desafio chave para o desenvolvimento urbano sustentável.
Para abordar este desafio, a adaptação baseada em ecossistemas, isto é, o uso de
serviços dos ecossistemas e da biodiversidade para ajudar as pessoas na adaptação às
alterações climáticas está a ser cada vez mais considerado como uma alternativa.
Outra temática abordada é o planeamento, governança e monitorização em que três
diferentes autores dão a sua perspetiva. Os autores Nordin, Hanson, & Alkan Olsson (2017)
expõem que, devido ao aumento da taxa de urbanização e do facto de que a urbanização
afeta a criação de espaços verdes para obter os serviços dos ecossistemas, é importante
que haja uma compreensão abrangente de como as áreas urbanas dependem de vários
serviços dos ecossistemas.
Já os autores Wendling et al. (2018) apresentam que o desenvolvimento urbano
sustentável está relacionado com a resiliência urbana às alterações climáticas através da
equidade de intergerações. A melhoria da sustentabilidade e resiliência urbana são
conduzidas pelos desafios globais conhecidos, tais como o crescimento populacional,
aumento da densificação urbana e a urbanização, alterações climáticas, e as requisições
competitivas finitas do nexo dos recursos água-energia-comida. A resiliência urbana é
associada à recuperação de eventos disruptivos bem como à capacidade dos
ecossistemas urbanos se adaptarem à mudança. O ser humano representa um papel
crucial na resiliência dos sistemas ecológicos e sociais tais como as cidades.
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As SBN podem ser um elemento principal nas estratégias da resiliência urbana. Já a
implementação das mesmas pode melhorar a resiliência local ou regional para múltiplos
impactos das alterações climáticas bem como a resiliência económica apoiada pelo uso
sustentável dos recursos naturais. Além disso, a governança inovadora, institucional,
comercial, e modelos financeiros e estruturas inerentes da implementação de SBN
permitem uma oportunidade para a transformação social e o aumento de inclusão social
nas cidades. Os benefícios de melhorar o fornecimento dos serviços dos ecossistemas
seguidos da implementação de SBN nas áreas urbanas, podem abranger melhorias na
vertente social nas cidades, bem como melhorias na qualidade da vida, saúde física e
mental e identidade cultural. Estas soluções têm um grande potencial para proporcionar
um meio para as áreas urbanas remeterem para os recursos naturais de forma a obter a
melhoria dos serviços dos ecossistemas e, por sua vez, remeter para a relação de comidaágua-energia-clima, e ainda melhorar a sustentabilidade ambiental nas cidades e contribuir
para a resiliência ao clima e a água. (Wendling et al., 2018).
Por fim, temos os autores Brink & Wamsler (2018) que indicam que as abordagens
baseadas na natureza podem oferecer uma melhor base para o compromisso dos cidadãos
do que a adaptação de materiais. Desta forma, identificam várias barreiras para o
envolvimento do cidadão. A obtenção da interação e mobilização social é limitada, muitas
vezes dependendo da propriedade, do capital e / ou conhecimentos técnicos específicos.
Os autores ainda fazem referência que alguns estudos suportam o assunto. O primeiro
estudo apresenta que as abordagens baseadas na natureza na adaptação, proporcionam
um valor acrescido na estética, na recreação e nos espaços sociais da cidade, e são,
portanto, mais aceitáveis pelo público. Em segundo lugar, como são menos dependentes
do estatuto socioeconómico, estas soluções podem permitir que os cidadãos contribuam
individualmente através de jardins privados e coletivamente através de grupos de
agricultura urbana. As abordagens baseadas na natureza podem ainda atuar na gestão
dos riscos tais como inundações e ondas de calor e relacionar a adaptação ao clima com
a mitigação e sustentabilidade, tópicos que são bastante conhecidos em muitos municípios
e por muitos cidadãos.
Relativamente aos aspetos ambientais, os autores Kabisch, van den Bosch, & Lafortezza
(2017) apresentam que a sociedade moderna é afetada de diferentes formas pela
urbanização. A urbanização é definida como o crescimento populacional e o aumento da
densificação de construção de áreas é acompanhada por ameaças ambientais tais como
o aumento do tráfego, poluição do ar e o ruído, intensificação do efeito da ilha do calor
urbano, e a perda de espaços abertos verdes e azuis. Desta forma, a gestão e planeamento
de espaços verdes e azuis nas cidades pode ajudar a reduzir os níveis de poluição do ar e
o calor, bem como melhorar o fluxo das águas pluviais. O fornecimento dos serviços dos
ecossistemas que é alcançado com a implantação de espaços verdes e azuis urbanos é
visto como uma SBN, o que contribui para a mitigação dos desafios que os planeadores
urbanos e os políticos enfrentam com a urbanização e alterações climáticas. Os autores
concluem que o tema da natureza urbana está a tornar-se uma peça essencial para o
planeamento urbano sustentável, saudável e resiliente, apontando que os grupos sociais
vulneráveis, crianças e idosos, são os que irão beneficiar destas soluções.
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Por fim temos os conceitos e funções, em que a autora Frantzeskaki (2019) apresenta que
as SBN se têm tornado uma alternativa válida para o desenvolvimento de infraestruturas e
atualização de infraestruturas em cidades que são consideradas “novas” abordagens. A
autora refere que as SBN estão a ser consideradas como soluções para restaurar os fluxos
ecológicos nas cidades e como novas soluções de infraestruturas de forma a obter cidades
mais resilientes.
Por outro lado, os autores Artmann & Sartison (2018) indicam que o conceito das SBN
promove abordagens sistémicas para os desafios sociais, ambientais e económicos pelo
suporte, restauração e manutenção dos ecossistemas e pela urbanização sustentável.
Também indicam que, a regeneração urbana através das SBN é uma das sete ações que
são promovidas pela Comissão Europeia sugerindo, entre outras coisas, a revitalização do
espaço desocupado através de hortas comunitárias e fazendas urbanas.
Os autores argumentam ainda que a agricultura urbana e periurbana (AUP), devia ser
considerada como uma SBN, suportando, assim, as abordagens sistémicas para os
desafios da sociedade. Contudo, o conhecimento académico na contribuição de AUP para
vários desafios ambientais de urbanização ainda está fragmentado. Independentemente
do tipo de AUP, este irá promover os processos de regeneração urbana ao melhorar a
imagem da cidade, ao suportar o fornecimento local de comida, ao promover a
biodiversidade urbana e ao aumentar os benefícios ecológicos para os residentes com
baixo salário de forma a economizar custos com os alimentos. Obter uma agricultura
sustentável é o maior desafio para garantir o aumento da procura de alimentos que está
particularmente ligado ao aumento da urbanização. A AUP pode sustentar a transformação
para o desenvolvimento urbano sustentável quando é considerada como SBN. A AUP
pode contribuir não só para a segurança alimentar, mas também para as alterações
climáticas, biodiversidade e serviços dos ecossistemas, agricultura sustentável, eficiência
de recursos, regeneração urbana, gestão do solo, saúde pública, coesão social e
crescimento económica. Na Figura 11 está representada um exemplo de AUP.

Figura 11- Exemplo de uma AUP (imagens google)3

3

Fonte: https://www.google.com/search?q=jardins+comunitarios&rlz=1C1CHBD_ptPTPT810PT810&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA_uTDvOniAhXiAGMBHWrCi0Q_AUIECgB&biw=1280&bih=610#imgrc=Ye-EzZDc6KqcVM (acedido a 14 de junho de 2019)
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2.5 Conclusões
Foi possível constatar, ao longo deste capítulo, que o tema mais trabalhado é as SBN no
planeamento territorial e o menos é as SBN na edificação. Integrar as SBN no planeamento
tem-se tornado um tema bastante debatido devido à sua multifuncionalidade. Muitos dos
artigos analisados estão relacionados com os conceitos e funções associados a este
conceito. Uma vez que as SBN são um tópico recente, é normal não haver muitos artigos
que o relacionem com as diferentes temáticas. Desta forma, é importante realçar que as
SBN são importantes para a edificação urbana uma vez que permitem a melhoria dos
aspetos ambientais, sociais e económicos das cidades. Muitos dos autores enunciados
referem a sua importância para a saúde e o bem-estar dos cidadãos ao implementar estas
medidas.
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3. As SBN na legislação de ordenamento do território português
Este capítulo apresenta uma breve análise do enquadramento legislativo do ordenamento
do território e do modo como as soluções baseadas na natureza estão consideradas no
regime jurídico de edificação e de planeamento territorial em Portugal.
A análise dos documentos legislativos centra-se na componente ambiental e em particular
nos aspetos mais relacionados com as soluções baseadas na natureza. São analisados os
seguintes documentos legislativos:
• Lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo;
• Lei de bases da política de ambiente;
• Regime Jurídico dos instrumentos de gestão territorial;
• Regime Jurídico da urbanização e edificação;
A Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo teve já três versões. Primeiro
a publicada na Lei n.º 48/98 de 11 de agosto, depois a publicada na Lei 54/2007, de 31 de
agosto e, mais recentemente, a publicada na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. Esta lei
estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo.
Na versão mais recente (Lei n. º31/2014) pode verificar-se que, apesar de não existir
qualquer referência do termo SBN ao longo desta, pode relacionar-se com o mesmo dado
que estas medidas podem melhorar a qualidade da vida e do ambiente. Ao longo desta,
pode-se verificar conceitos alusivos ao que as SBN representam. No artigo 2. ° encontramse expressões tais como “desenvolvimento sustentável”, “resiliência do território” e
“salvaguarda da saúde humana e do ambiente”, que estão relacionados com o tema deste
estudo (SBN). Já no artigo 37. ° refere-se que a gestão territorial tem como objetivos a
melhoria das condições de vida, a recuperação de áreas degradadas, entre outras. Estas
referências são alusivas ao que as SBN representam e defendem, e ao que está a ser alvo
de estudo: o ordenamento do território e a proteção dos serviços dos ecossistemas.

Tabela 1 - As soluções baseadas na natureza na lei de bases da política de ordenamento do
território e de urbanismo
Artigo

Artigo 2.º (Fins)

Conteúdo
“…. Valorizar as potencialidades do solo, salvaguardando a sua qualidade e a
realização das suas funções ambientais…”
“…. Garantir o desenvolvimento sustentável…”
“…assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às
infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas…”
“…. Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos
climáticos extremos, combater os efeitos da erosão, minimizar a emissão de
gases com efeito de estufa e aumentar a eficiência energética e carbónica.”
“Evitar a contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de
substâncias poluentes, a fim de garantir a salvaguarda da saúde humana e do
ambiente.”
“… Assegurar o aproveitamento racional e eficiente do solo, enquanto recurso
natural escasso e valorizar a biodiversidade”
“…. Regenerar o território, promovendo a requalificação de áreas
degradadas…”
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Artigo 37.º
(Objetivos da
gestão
territorial)

“…A melhoria das condições de vida…”
“…A adequação de níveis de densidade urbana, impedindo a degradação da
qualidade de vida…”
“…A recuperação e regeneração de áreas degradadas…”

A lei de bases de política do ambiente foi alvo de várias alterações, sendo que a versão
mais recente, o decreto-lei n.º 19/2014 de 14 de abril, foi objeto de análise. Esta define as
bases de política do ambiente. Nesta mesma legislação, volta a não estar presente o
conceito das SBN, mas podem-se constatar noções tais como o desenvolvimento
sustentável, economia de baixo carbono ou economia verde, mitigação e adaptação às
alterações climáticas. Estes são os objetivos que podem ser alcançados quando há a
implementação das SBN.

Tabela 2 - As soluções baseadas da natureza na lei de bases de política de ambiente
Artigo

Artigo 2.º (Objetivos
da política de
ambiente)

Artigo 4.º (Princípios
das políticas
públicas ambientais)

Artigo 11.º
(Componentes
associados a
comportamentos
humanos)

Conteúdo
“…a política de ambiente visa a efetivação dos direitos ambientais através
da promoção do desenvolvimento sustentável, suportada na gestão
adequada do ambiente em particular dos ecossistemas e dos recursos
naturais, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo
carbono e uma «economia verde», racional e eficiente na utilização dos
recursos naturais, que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da
qualidade de vida e dos cidadãos”
“…as políticas públicas de ambiente estão ainda subordinadas,
nomeadamente, aos seguintes princípios: a) da transversalidade e da
integração, que obrigam à integração das exigências de proteção do
ambiente na definição e execução das demais politicas globais e sectoriais,
de modo a promover o desenvolvimento sustentável;…; c) do
conhecimento e da ciência, que obrigam a que o diagnóstico e as soluções
dos problemas ambientais devam resultar da convergência dos saberes
sociais com os conhecimentos científicos e tecnológicos, tendo por base
dados rigorosos, emanados de fontes fidedignas e isentas…”
“A política de ambiente tem, também, por objetivo os componentes
associados a comportamentos humanos, nomeadamente as alterações
climáticas, os resíduos, o ruído e os produtos químicos, designadamente
com os seguintes objetivos: a) a política de combate às alterações
climáticas implica uma visão integrada dos diversos setores
socioeconómicos e dos sistemas biofísicos através de uma estratégia de
desenvolvimento assente numa economia competitiva de baixo carbono,
de acordo com a adoção de medidas de mitigação e de medidas de
adaptação, com vista a reduzir a vulnerabilidade e aumentar a capacidade
de resposta aos impactes negativos das referidas alterações…”

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial está publicado através do DecretoLei n.º 80/2015 de 14 de maio. Este decreto aborda questões relacionadas com a política
do solo, a gestão territorial, o uso do solo e os instrumentos de gestão territorial. Neste,
também não existe qualquer menção ao conceito das SBN, mas aborda noções que estão
relacionadas com a mesma, tais como a valorização ambiental, a valorização dos
ecossistemas, o planeamento sustentável e os espaços naturais. Como já tinha sido
analisado no capítulo anterior (revisão da literatura), as SBN estão relacionadas com os
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conceitos referidos previamente e, por esta razão, pode-se afirmar que, apesar de não
estarem presentes explicitamente, há uma relação da mesma com os conceitos
mencionados anteriormente.

Tabela 3 - As soluções baseadas na natureza no regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial
Artigo

Artigo 16.º
(Estrutura ecológica)

Artigo 71.º
(Classificação do
solo)

Artigo 72.º
(Reclassificação
para solo urbano)

Artigo 78.º
(Avaliação
ambiental)

Conteúdo
“…os programas e os planos territoriais identificam as áreas, os valores e
os sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos
espaços rústicos e urbanos, designadamente as redes de proteção e
valorização ambiental, regionais e municipais, que incluem as áreas de
risco de desequilíbrio ambiental…”
“…os programas especiais e os programas setoriais relevantes definem
os princípios, as diretrizes e as medidas que concretizam as orientações
políticas relativas às áreas de proteção e valorização ambiental que
garantem a salvaguarda e a valorização dos ecossistemas…”
“Os planos intermunicipais ou municipais classificam o solo como urbano
ou rústico, considerando como: solo urbano, o que está total ou
parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano
territorial à urbanização ou edificação; solo rústico, aquele que, pela sua
reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento
agrícola, pecuário, florestal, à conservação, à valorização e à exploração
de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos energéticos,
assim como o que se destina a espaços naturais culturais, de turismo,
recreio e lazer ou à proteção de riscos, ainda que seja ocupado por
infraestruturas, e aquele que não seja classificado como urbano.”
“a reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excecional,
sendo limitada aos casos de inexistência de áreas urbanas disponíveis e
comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e
à indispensabilidade de qualificação urbanística, traduzindo uma opção de
planeamento sustentável em termos ambientais, patrimoniais,
económicos e sociais…”
“…a reclassificação do solo como urbano deve contribuir, de forma
inequívoca, para o desenvolvimento sustentável do território…”
“os planos de urbanização e os planos de pormenor só são objeto de
avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter
efeitos significativos no ambiente ou nos casos em que constituam o
enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a avaliação de
impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais.”

O regime jurídico de urbanização e edificação tem 19 versões, mas a que será analisada
é o Decreto-lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. No artigo 43.º, prevê-se que devem existir
áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva nos projetos de loteamento. Isto
vai ao encontro do que as soluções baseadas na natureza representam, uma vez que, ao
existirem espaços verdes nos loteamentos de urbanização, será possível combater as
alterações climáticas a nível local. Tendo áreas destinadas a espaços verdes, poderá
proporcionar bem-estar aos seus habitantes e ajudar nos problemas relacionados com a
rápida urbanização. Esta legislação relaciona-se com a temática que está a ser alvo de
estudo, sendo esta os licenciamentos de loteamentos. Sendo assim, no artigo 4.º, é
abordado quando as operações urbanísticas estão sujeitas a licença administrativa e a
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autorizações. Desta forma, é possível constatar como os licenciamentos são executados e
quais são os elementos que devem ser avaliados dentro do mesmo. Por fim, no artigo 41.º,
é elucidado que as operações de loteamento só se realizam caso esteja situado em
perímetros urbanos, o que quer dizer que os licenciamentos que serão alvo de estudo
devem encontrar-se nestas áreas. Este ponto é importante do ponto de vista da análise
dos resultados obtidos.

Tabela 4 - As soluções baseadas na natureza e os loteamentos no regime jurídico da urbanização
e edificação
Artigo

Artigo 4.º (Licenças
e autorizações
administrativas)

Artigo 41.º
(Localização)
Artigo 43.º (Áreas
para espaços
verdes e de
utilização coletiva,
infraestruturas e
equipamentos)

Conteúdo
“…estão sujeitas a licença administrativas: as operações de loteamento; as
obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área
não abrangida por operação de loteamento; as obras de construção, de
alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de
loteamento ou por plano de pormenor; as obras de conservação,
reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis classificados
ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos
ou sítios classificados ou em vias de classificação, e as obras de
construção, reconstrução, ampliação, alteração exterior ou demolição de
imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias
de classificação; obras de reconstrução das quais resulte um aumento da
altura da fachada ou do número de pisos; as obras de demolição das
edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de
reconstrução; as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração
ou demolição de imóveis em áreas sujeitas a servidão administrativa ou
restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em legislação
especial; as demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a
comunicação prévia ou isentas de controlo prévio, nos termos do presente
diploma…”
“As operações de loteamento só podem realizar-se em áreas situadas
dentro do perímetro urbano e em terrenos já urbanizados ou cuja
urbanização se encontre programada em plano municipal ou intermunicipal
de ordenamento do território.”
“Os projetos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação
de espaços verdes e de utilização coletiva…”

É possível concluir que a legislação portuguesa não tem presente o conceito das SBN, mas
verifica-se que existem noções relacionadas com a mesma. Devido à importância que
estas representam, será fundamental incluir este novo conceito na parte de planeamento
e ordenamento do território, uma vez que poderá promover a resiliência das cidades face
à ocorrência dos novos desafios ambientais.
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4. Metodologia e caso de estudo
Neste capítulo é abordada a metodologia usada neste caso de estudo. Para tal, é
elaborado um modelo analítico para o estudo dos processos de edificação na envolvente
de zonas sensíveis como é o caso da Pateira. De seguida, é aplicado o modelo à análise
do uso do solo e edificação na margem envolvente da mesma. Por fim, é feita uma análise
dos processos de licenciamento de loteamento submetidos à Câmara Municipal de Águeda
desde o ano 1995 e a tipificação dos critérios ambientais usados.
A metodologia utilizada para a análise da edificação na envolvente do caso de estudo tem
as seguintes fases:
•

•

Identificação de uma base de dados com os licenciamentos dos loteamentos
aprovados desde o ano 2000 até ao presente. Estes loteamentos são os que
pertencem às freguesias que confluem com a Pateira de Fermentelos e ao concelho
de Águeda, sendo estas: Travassô e Óis da Ribeira, Fermentelos, Recardães e
Espinhel, Barrô e Aguada de Baixo, Águeda e Borralha e Trofa, Segadães e Lamas
do Vouga. A escolha destas freguesias deveu-se ao facto de estas se localizarem até
1500 metros da ZPE (zona de proteção especial) da Pateira de Fermentelos, sendo
esta a área de estudo. Foram, também, analisados os licenciamentos de loteamentos
desde o ano 1995 até 2000, de forma a estudar quais os critérios usados e averiguar
as diferenças existentes entre os anos de estudo, sendo estes introduzidos na mesma
base de dados.
Construção de uma matriz de análise com os respetivos parâmetros tendo em conta
a análise da inserção de aspetos relacionados com o ambiente e a natureza nos
processos de loteamento, em que esta pode ser observada na tabela 5. Alguns destes
parâmetros não estavam presentes nos licenciamentos e, por isso, foi necessário
calculá-los, nomeadamente o COS e o índice de ocupação do solo.

Tabela 5- Matriz de análise.
Temas
Nº de ordem
Data de aprovação e ano
Coeficiente de ocupação ao solo (COS) e
Índice de ocupação do solo.

Localização

Inserção em planos

Caraterização do loteamento

Itens de caracterização dos loteamentos

Freguesia
Dentro de perímetros/ Fora de perímetros
Dentro da ZPE/Fora da ZPE (total ou
parcialmente)
Dentro da RAN/Fora da RAN (total ou
parcialmente)
Dentro da REN/Fora da REN (total ou
parcialmente)
PU
PP
Área total do lote
Área de implantação
Área de construção
Área verde
Número de lotes
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Condicionantes de aprovação

•

•

Funções (habitação unifamiliar, habitação
coletiva, comércio, indústria, turismo, outros)
Número de fogos
Número de pisos
Ambientais (ar, água, resíduos, áreas verdes,
zonas permeáveis, entre outros)
Urbanísticas (pisos, área de implantação, entre
outros)

Localização no mapa dos loteamentos aprovados (através da ferramenta arcgis) e
avaliação dos resultados de acordo com a distância relativa à margem da Pateira
(dentro da zona ZPE, entre 0-500 metros, de 500-1000 metros ou de 1000-1500
metros). Desta forma, só serão alvo de análise os loteamentos que estiverem dentro
desta área.
Análise dos processos de loteamento urbano tendo em conta os parâmetros da matriz
de análise e de forma a tipificar os critérios ambientais usados.

O território em estudo corresponde à envolvente da Pateira de Fermentelos. A Pateira de
Fermentelos é um antigo braço marinho onde desaguavam, independentemente uns dos
outros, os rios Cértima, Águeda e Vouga, antes da constituição da ria
de
Aveiro.
Os três
04 /0
2/19,
21)3 3
rios fecharam e originou um só curso de água (rio Vouga). A Pateira começou a ser formada
nos finais do seculo XV, devido às sucessivas inundações do rio Certoma e Águeda, e
alagamento dos campos ribeirinhos. A atual área desta varia consoante as estações do
ano, atingindo, no seu máximo, mais de 5 Km2, estendendo-se maioritariamente pelo
concelho de Águeda, abrangendo também os concelhos de Aveiro e Oliveira do Bairro
(Figura 12). A lagoa é alimentada pelo rio Cértima, estando este inserido na bacia do rio
Vouga (https://www.cm-agueda.pt/pages/194 acedido em 12 de novembro de 2018).
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A zona da Pateira que será alvo de estudo é a que pertence ao concelho de Águeda nas
freguesias acima referidas.
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5. Análise dos loteamentos
5.1 Introdução
Este capítulo analisa os loteamentos aprovados pela Câmara Municipal de Águeda e a sua
localização na área de estudo. Este está dividido em três partes, sendo que a primeira se
relaciona com a localização dos loteamentos, a segunda com a área de construção e a
terceira com a área de implantação dos loteamentos. No final, estudam-se as
condicionantes relacionadas com o ambiente e áreas verdes dos loteamentos.
5.2 Localização dos loteamentos
A localização dos loteamentos é importante para avaliar as pressões urbanas sobre o
território na Pateira de Fermentelos. Presume-se que quanto maior for o número de
loteamentos e maior a proximidade aos limites da Pateira, maiores serão as pressões sobre
este ecossistema natural.
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Figura 13- Número de loteamentos ao longo do tempo, na área de estudo.

A evolução do número de loteamentos aprovados na área em estudo está representada na
Figura 13. Podemos constatar que foi em 1996 que se registou um maior número de
loteamentos aprovados, seguido de 2007. Também se pode verificar que entre os anos de
2010 a 2015 não houve licenciamento de loteamentos aprovados pela Câmara Municipal
de Águeda. A crise financeira ocorrida em Portugal poderá explicar este valor. Através
deste estudo, conclui-se que desde 1995 a 1999 há 24 loteamentos e que de 2000 a 2019
há 35, isto pode indicar que entre a primeira série temporal houve uma maior pressão
urbanística.
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Figura 14- Localização dos loteamentos na área de estudo e com as respetivas margens

Na Figura 14 está ilustrada a localização no mapa dos licenciamentos em estudo, em dois
dos quais não foram analisados os processos de licenciamento, mas encontram-se
localizados no mapa de forma a estudar a pressão urbanística dos mesmos. Através da
mesma, verifica-se que aparece uma zona no canto esquerdo (margens de estudo) que
não pertence ao concelho de Águeda, sendo que o mesmo acontece nas imagens
seguintes.
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Figura 15- Número de loteamentos na zona de estudo e a sua localização

Através da análise da localização dos loteamentos, apresentada na Figura 15, verifica-se
que a maioria destes se encontram entre 0 a 500 metros (m) da ZPE, sendo que uma
grande parte destes são referentes à série temporal dos anos 1995 a 2000. Pode-se,
também, verificar que na série temporal de 2013 a 2019, tem diminuído o número de
loteamentos submetidos. É de salientar que existem 4 loteamentos que estão parcialmente
fora da zona dos 1500 m, 1 loteamento que está localizado entre os 500-1000m mas tem
uma parte que está entre o 0-500m e, por fim, existe um outro loteamento que está
localizado nos 0-500 m, mas tem uma parte nos 500-1000 m. Dos mesmos, verifica-se que
existem 2 loteamentos que estão localizados perto da Pateira de Fermentelos que são
referentes aos anos de 1996 e 2007.
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Figura 16- Perímetros urbanos inseridos na área de estudo.

Relativamente à localização de perímetros urbanos, todos os processos de loteamento que
foram alvo de análise localizam-se dentro dos mesmos, como se pode observar na Figura
16.
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Figure 17- REN do concelho e respetivas localizações dos loteamentos

Figure 18- RAN do concelho e localização dos loteamentos

33

As Figuras 17 e 18 mostram que nenhum dos loteamentos aprovados se encontra inserido
dentro da RAN e REN.

5.3 Área de implantação e área de construção dos loteamentos

Área de implantação total

Para a análise destes dados, foi necessário agrupar os loteamentos que estavam
localizados dentro das diferentes áreas de estudo por séries temporais. Sendo assim, foi
realizado um somatório de todas as áreas de implantação, nas diferentes áreas (ZPE, 0500 m, 500-1000 m e 1000-1500 m) e nas diferentes séries temporais (1995-2000, 20012006, 2007-2012 e 2013-2019).
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Figura 19- Total da área de implantação ao longo da série temporal

Área de construção total

Verifica-se, na Figura 19, que a maior área de implantação se localiza entre os 1000-1500
metros da ZPE e, que dentro da mesma, a série temporal de 2007-2012 foi o que
apresentou um máximo na área de implantação. Como era de esperar, a série de 20132019 apresenta uma diminuição da área de implantação.
100000
80000
60000
40000
20000
0
ZPE (0)

0-500

500-1000

1000-1500

Localização
1995-2000

2001-2006

2007-2012

2013-2019

Figura 20- Total da área de construção ao longo da série temporal
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Relativamente à área de construção, verifica-se a mesma situação, no que diz respeito à
localização dos mesmos, que está apresentada na Figura 20. No entanto, a série temporal
com uma maior área de construção é entre a série temporal de 2001-2006.

Percentagem da média de área de
implantação por lote

De igual modo, foi analisada a percentagem da média de área de implantação e de
construção por lote. Para tal, dividiu-se a média da área de implantação e/ou construção
nas diferentes séries temporais e localizações pela média das áreas dos lotes.
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Figura 21- Média da área de implantação por lote, nas diferentes localizações e séries temporais.

Percentagem da média de área de
construção por lote

Na Figura 21 estão apresentadas as percentagens obtidas da média de área de
implantação por lote. Nota-se que, dentro da ZPE e entre 0-500 m, a maior percentagem
foi na série temporal de 2013-2019, e que entre 500-1000 m e 1000-1500 m a maior
percentagem foi durante 2007-2012. É de notar que a maior percentagem entre todas as
localizações e séries temporais foi na ZPE entre os anos 2013-2019.
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Figura 22- Média da área de construção por lote, nas diferentes localizações e séries temporais.
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Na Figura 22 pode-se constatar que a maior percentagem da média de área de construção
por lote na ZPE foi na série temporal de 2013-2019, entre 0-500 m e 500-1000 m foi na de
2007-2012 e entre 1000-1500 m foi na série temporal de 1995-2000. Da análise podemos
concluir que a área de construção tem vindo a aumentar ao longo dos anos e que a maior
percentagem de área de construção foi entre 500-1000 m na série temporal de 2007-2012,
com 94,17 %.
5.4 Funções dos loteamentos
Para este tipo de análise, agruparam-se as funcionalidades de cada processo de
loteamento aprovado de forma a avaliar qual a função com maior presença nos lotes.
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Figura 23- Funções dos loteamentos na área de estudo

A Figura 23 mostra quais as funções que são encontradas nos loteamentos. A função da
maioria dos loteamentos é a habitação unifamiliar. Já os loteamentos para a indústria
apenas existem em localizações de 500 a 1500 metros da ZPE.

5.5 Loteamentos com condicionantes de áreas verdes
Sendo importante estudar quais os loteamentos que têm áreas verdes incluídas nos seus
processos, foi realizado um estudo a todos os processos de loteamentos que tinham
condicionantes de áreas verdes. Sendo assim, foram agrupados os loteamentos por série
anual e pelas diferentes áreas em que estes se encontravam.
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Figura 24- Percentagem de loteamentos com condicionantes de áreas verdes

Conforme apresentado na Figura 24, pode-se verificar que a série anual em que houve um
grande número de processos de loteamentos com condicionantes de áreas verdes foi a de
2001-2006, mais especificamente entre os 1000-1500 m. Também se pode constatar que
foi desde 2001 que começou a haver condicionantes de áreas verdes na ZPE, o que pode
indicar uma maior preocupação nesta zona. Da análise dos processos de loteamento,
também foi possível verificar que 15 loteamentos especificaram que a área que devia ser
destinada a áreas verdes foi substituída e compensada em valor monetário ao município.

Percentagem de área verde por
lotes

De seguida, foi analisada a percentagem de área verde que está a ser condicionada em
cada processo de loteamento. Para este passo, dividiu-se a área verde pela área dos
loteamentos.
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Figura 25- Percentagem de área verde por área dos loteamentos

Segundo o que pode ser observado na Figura 25, a maior percentagem de área verde
concedida em cada loteamento foi durante a série temporal de 2001-2006, em que a maior
parte desta encontra-se entre os 1000-1500 m. Como se pode constatar, a área destinada
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a espaços verdes tem vindo a diminuir desde essa série. Nos últimos anos (2013-2019),
as áreas verdes em loteamentos só estavam presentes em loteamentos localizados dentro
da ZPE.
5.6 Conclusões
Através desta análise dos loteamentos, é possível concluir que os anos com maior número
de processos de loteamentos aprovados foram os de 1996 e 2007, em que a maioria destes
se encontram localizados entre os 0-500 m. É também de salientar que todos os
loteamentos se localizam dentro de perímetros urbanos e que nenhum se encontra inserido
na RAN e REN. A maior área de construção localiza-se entre os 1000-1500 m, sendo que
o mesmo acontece na área de implantação. Relativamente aos loteamentos com
condicionantes de áreas verdes verifica-se que onde existiu uma maior percentagem foi na
série temporal de 2001-2006. Conclui-se que a maioria dos loteamentos tem como função
a habitação unifamiliar e que as indústrias se localizam entre os 500 e os 1500 m. Dos
loteamentos analisados, sabe-se que 10 foram alterados, houve 2 aditamentos e 2
retificações. Ainda do mesmo, há um loteamento pertencente à Câmara não havendo
licenciamento do mesmo, estando este localizado no mapa dos loteamentos. Por fim,
existem 2 loteamentos que não conseguiram ser alvo de análise, estando estes
representados somente no ponto da localização dos loteamentos.
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6. Discussão dos resultados obtidos
Neste capítulo, é abordada a prospeção sobre as formas de contribuição para enriquecer
a apreciação das propostas de edificação tendo por base as potencialidades das soluções
baseadas na natureza. Inicialmente, será estudada a localização dos loteamentos, de
seguida a área de implantação e de construção dos loteamentos, as funções dos
loteamentos e, por fim, os loteamentos com condicionantes de áreas verdes.
Segundo a análise do enquadramento das SBN no atual regime jurídico de edificação e do
planeamento territorial em Portugal, é referido, no artigo 8.° da lei de bases da política de
ordenamento do território e de urbanismo, que “o ordenamento do território e o urbanismo
devem assegurar a salvaguarda dos valores naturais essenciais, garantindo que: as
edificações, isoladas ou em conjunto, se integram na paisagem, contribuindo para a
valorização da envolvente”. Na realização deste estudo foi possível verificar que este artigo
está a ser cumprido devido à localização dos loteamentos. Todos os loteamentos que
foram licenciados se encontram dentro de perímetros urbanos, como foi enunciado no
capítulo anterior. Através desta informação é possível verificar que este está em
concordância com o regime jurídico de urbanização e edificação, em que este explicita, no
artigo 41. °, que “as operações de loteamento só podem realizar-se em áreas situadas
dentro do perímetro urbano…”. Em suma, pode-se afirmar que as localizações dos
loteamentos licenciados cumprem os requisitos da legislação e têm em conta os valores
ambientais da Pateira de Fermentelos.
Através da análise dos resultados constatou-se que a maior parte dos loteamentos se
localizavam fora da ZPE o que é um dado importante, uma vez que esta zona foi concebida
para a proteção da Pateira e de todos os seus ecossistemas. A Pateira de Fermentelos é
classificada como uma zona húmida devido aos seus ecossistemas e às suas funções.
Dada a sua classificação, podemos dizer que esta funciona como uma SBN. Os serviços
dos ecossistemas que estão associadas à mesma ajudam na luta contra as alterações
climáticas fazendo com que haja uma normalização de níveis de humidade no solo, o
sequestro do carbono, proteção da qualidade da água e suporte para a biodiversidade
(Thorslund et al., 2017).
Como foi mencionado no capítulo anterior, a série anual com maior área de implantação
foi de 2007-2012 nos 1000-1500 m, já a área de construção foi na série de 2001-2006, na
mesma localização. A partir do ano de 2007, houve uma diminuição do número de
licenciamentos devido à crise financeira global, o que levou a que, de 2010-2014, não
houvesse nenhum loteamento licenciado, devido à crise financeira que se instaurou em
Portugal. Isto levou a uma limitação do número de processos de loteamentos a serem
analisados.
Verificou-se que a maioria dos loteamentos tem como função a habitação unifamiliar e
coletiva, mas de 500 até 1500 m da ZPE existem alguns licenciamentos de loteamentos
para a indústria. Destaca-se que este tipo de funções se localiza longe da ZPE, o que indica
que poderá estar em causa o que está relatado na lei de bases da política de ordenamento
do território e urbanismo. Nesta, o artigo 37. ° menciona que: “A gestão territorial visa
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executar a política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e garantir: a
correta distribuição e localização no território das atividades económicas, das funções de
habitação, de trabalho, de cultura e de lazer”. Sendo assim, ao colocar as indústrias em
locais mais afastados da ZPE, dá-se uma distribuição correta dos loteamentos nas suas
diversas funções, por outro lado, estão a ser preservados os valores ambientais da zona
de estudo.
Relativamente às condicionantes de áreas verdes nos processos de loteamento verificase que não tem havido um grande número de loteamentos com este tipo de condicionante
nos últimos anos. Sabe-se que o artigo 43. ° do regime jurídico de urbanização e edificação
dita que “Os projetos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de
espaços verdes e de utilização coletiva…”. O que está presente nesta legislação não tem
vindo a ser cumprido em termos de áreas, mas sim em compensações monetárias por não
haver espaços destinados ao mesmo. Os resultados mostram que entre 1995 e 2000
houve uma maior pressão urbanística no concelho, principalmente dentro da ZPE, o que
pode ter originado problemas nos ecossistemas. Além disso, houve um loteamento que
teve como condicionante de áreas verdes, mas este só se localizava entre 1000 a 1500
metros da ZPE. É surpreendente que este loteamento, que é de 1997, tenha esta
condicionante uma vez que na altura não era exigido pela lei haver áreas verdes no
licenciamento de loteamentos.
Nos últimos anos, de 2013 a 2019, só houve condicionantes de áreas verdes nos
loteamentos localizados na ZPE e nenhuma nas outras localizações. Verifica-se que a série
temporal com mais condicionantes foi de 2001-2006. Não era um cenário que seria
expectável uma vez que tem havido uma maior preocupação pelo ambiente e pelos
ecossistemas. Apesar disto, houve a preocupação de estabelecer áreas verdes para a
ZPE. É importante incluir estas áreas verdes na construção de novos loteamentos de forma
a que estes proporcionem bem-estar e benefícios socioeconómicos para a sociedade e
para todos os aspetos da vida humana (Fink, 2016). Estes espaços verdes, têm vindo a
ser uma mais valia para a melhoria do ambiente em espaços urbanos (Fan et al., 2017).
Para tal é importante que haja inclusão de áreas verdes nos novos loteamentos de forma
a que haja um melhor funcionamento ambiental das zonas urbanas. Estas áreas trazem
inúmeros benefícios, não só para o ambiente, mas também para o ser humano.
Em suma, a condicionante de áreas verdes no licenciamento de loteamentos tem vindo a
diminuir ao longo dos anos, verificando-se área destinada para o mesmo fim só em
loteamentos dentro da ZPE. Devido à importância destas áreas no tecido urbano, é
importante incluí-las em novos licenciamentos no futuro.
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7. Conclusões e recomendações
São múltiplos os benefícios que são obtidos pela implementação das SBN, entre os quais
a melhoria da qualidade do bem-estar humano, a melhoria dos serviços dos ecossistemas,
a melhoria da qualidade da água tanto superficial como subterrânea, entre outras. A
introdução destas soluções no tecido urbano ajuda no combate às alterações climáticas
causadas pela rápida urbanização e industrialização. Para alcançar um desenvolvimento
urbano sustentável tem de haver uma conexão entre os espaços verdes e a edificação
urbana. Para tal, tem de se apostar em infraestruturas verdes.
É possível concluir que a legislação portuguesa não tem presente o conceito das SBN, mas
verifica-se que existem noções relacionadas com a mesma. Devido à importância que
estas representam, será fundamental incluir este novo conceito na parte de planeamento
e ordenamento do território uma vez que poderão promover a resiliência das cidades face
à ocorrência dos novos desafios ambientais.
Através desta análise dos loteamentos, é possível concluir que os anos com maior número
de processos de loteamentos aprovados foram 1996 e 2007, em que a maioria destes se
encontram localizados entre os 0-500 m. É também de salientar que todos os loteamentos
se localizam dentro de perímetros urbanos e que nenhum se encontra inserido na RAN e
REN. A maior área de construção localiza-se entre os 1000-1500 m, sendo que o mesmo
acontece na área de implantação. Relativamente aos loteamentos com condicionantes de
áreas verdes verifica-se que onde existiu uma maior percentagem foi na série temporal de
2001-2006. Conclui-se que a maioria dos loteamentos tem como função a habitação
unifamiliar e que as indústrias se localizam entre os 500 e os 1500 m. Dos loteamentos
analisados, sabe-se que 10 foram alterados, houve 2 aditamentos e 2 retificações. Além
disso, há um loteamento pertencente à Câmara, não havendo licenciamento do mesmo,
estando este localizado no mapa dos loteamentos. Por fim, existem 2 loteamentos que não
conseguiram ser alvo de análise, estando estes representados somente no ponto da
localização dos loteamentos.
De uma forma geral, a condicionante de áreas verdes no licenciamento de loteamentos
tem vindo a diminuir ao longo dos anos, verificando-se área destinada para o mesmo fim
só em loteamentos dentro da ZPE. Devido à importância destas áreas no tecido urbano é
importante incluí-las em novos licenciamentos no futuro. A localização dos loteamentos
cumpre com o que esta estipulado na legislação e não afeta nem a RAN nem a REN.
Para que haja um desenvolvimento sustentável no município e para combater as alterações
climáticas propõe-se que sejam incluídas áreas verdes nos novos licenciamentos de
loteamentos e que sejam implementadas algumas das SBN que existem, tais como a
construção de infraestruturas verdes, promover a agricultura urbana, entre outras.
Sugere-se, que um trabalho futuro poderia ser a análise dos loteamentos que não foram
aprovados. Desta forma, iria avaliar-se o motivo da sua rejeição e estudar os critérios
ambientais usados.
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Anexo A- Base de dados de loteamentos
Tabela A 1- Localização dos loteamentos analisados
Inserção
em planos

Localização
ZPE
Nº de
ordem

Coeficiente de
ocupação ao solo
(m3/m2)

Índice de
ocupação do
solo (m2/m2)

Ano

Data de
aprovação

Freguesia

Fora de
perímetros
urbanos

Dentro de
perímetros
urbanos

RAN

REN

Total Parcial Total Parcial Total Parcial
PU

1

4,27

0,61

2017

14/12/2016

Barrô

X

X

2

2,53

0,29

2003

24/04/2001

Fermentelos

X

X

3

2,39

0,21

2007

05/05/2006

Fermentelos

X

X

4

1,41

0,11

2007

21/06/2007

Fermentelos

X

X

5

2,24

0,43

2008

26/03/2008

Óis da Ribeira

X

X

6

não tem

0,34

2017

13/11/2017

Paredes

X

7

1,96

0,26

2006

01/03/2005

Recardães

X

8

1,7

0,39

2004

06/03/2001

Recardães

X

9

3,73

0,25

2007

23/08/2006

Barrô

X

10

1,61

0,30

2000

09/05/2000

Espinhel

X

11

1,05

0,05

2001

14/03/2000

Barrô

X

12

1,53

0,23

2002

08/07/2001

Travassô

X

13

0,42

0,11

2004

05/09/2002

Águeda

X

14

1,90

0,30

2002

17/01/2002

Recardães

X

15

6,53

0,74

2004

06/03/2003

Águeda

X

16

0,68

0,17

2002

18/07/2002

Águeda

X

17

1,67

0,27

2005

21/02/2002

Aguada de Baixo

X

18

2,29

0,46

2006

16/09/2005

Fermentelos

X

4,22

0,65

27/06/2005

Barrô

X

19

2006

PP

47

Inserção
em planos

Localização
ZPE
Coeficiente de
ocupação ao solo
(m3/m2)

Índice de
ocupação do
solo (m2/m2)

20

2,33

0,34

21

2,00

0,34

0,69

0,17

Nº de
ordem

Fora de
perímetros
urbanos

Dentro de
perímetros
urbanos

Data de
aprovação

Freguesia

2005

14/03/2003

Barrô

X

2005

04/08/2005

Travassô

X

17/04/2007

Barrô

X
X

Ano

RAN

REN

Total Parcial Total Parcial Total Parcial
PU

22
23

2007

2,65

0,50

2007

21/07/2007

Barrô

24

não tem

0,59

2008

31/01/2008

Espinhel

X

25

9,47

0,76

2008

26/03/2008

Barrô

X

6,48

0,54

2009

26/03/2008

Barrô

X

Fermentelos

X

26
27

1,24

0,19

2002

17/04/2001

28

3,24

0,25

2008

23/05/2008

Águeda

X

29

1,43

0,25

2007

22/07/2003

Lugar de Alagoa

X

2002

30/05/2000

Segadães

X

30

1,17

0,15

31

3,67

0,49

2007

não tem

Águeda

X

32

não tem

0,30

1995

30/05/1995

Paradela

X

X

33

1,242

0,18

1995

29/11/1994

Recardães

X

X

34

não tem

0,00

1998

15/12/1998

Fermentelos

X

X

35

1,77

0,26

1996

16/04/1996

Fermentelos

X

X

36

2,46

0,00

1996

02/07/1996

Fermentelos

X

X

37

1,77

0,15

1996

23/07/1996

Fermentelos

X

38

não tem

0,28

1995

12/09/1995

Recardães

X

Recardães

X

39

1,50

0,30

1995

10/01/1995

40

não tem

0,29

1995

14/02/1995

Espinhel

X

41

não tem

0,33

1995

17/10/1995

Assequins

X

1,07

0,20

1996

23/01/1996

Travassô

X

0,46

0,10

1996

27/02/1996

Fermentelos

X

42
43

PP

48

Inserção
em planos

Localização
ZPE
Coeficiente de
ocupação ao solo
(m3/m2)

Índice de
ocupação do
solo (m2/m2)

44

não tem

0,50

1996

16/04/1996

Águeda

X

45

1,20

0,43

1996

09/07/1996

Recardães

X

não tem

0,21

1996

09/07/1996

Segadães

X

Segadães

X

Nº de
ordem

Ano

Data de
aprovação

Freguesia

Fora de
perímetros
urbanos

Dentro de
perímetros
urbanos

RAN

REN

Total Parcial Total Parcial Total Parcial
PU

46
47

1,72

0,29

1997

16/12/1997

48

3,26

0,44

1997

15/03/1997

Águeda

X

49

3,94

0,54

1998

18/06/1998

Aguada de Baixo

X

1,44

0,21

1998

18/06/1998

Segadães

X

50
51

2,07

0,24

1999

14/03/2000

Águeda

X

52

2,1

0,30

1996

23/07/1996

Recardães

X

53

1,8

0,26

1996

25/06/1996

Águeda

X

54

0,99

0,29

1995

14/02/1995

Espinhel

X

55

2,51

0,57

1996

10/09/1996

Paredes-Águeda

X

56

não tem

0,39

2016

23/05/2013

Recardães

X

57

não tem

0,38

2019

18/03/2019

Randam

X

PP
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Tabela A 2- Caraterização dos loteamentos analisados (continuação)
Caraterização dos loteamentos
Funções
Nº de
ordem

Área total do
lote (m2)

Área de
implantação
(m2)

Área de
construção
(m2)

Área verde
(m2)

1

13882,23

10343,76

13483,00

114,92

4

2

11500,00

3286,40

7186,40

875,7

3

2701,00

568,55

1705,65

4

3063,00

344,00

592,00

56

Nº de
lotes

Nº de
fogos

Nº de
pisos

44

3e4

Habitação
Unifamiliar

Habitação
Coletiva

20

X

X

5

X

3

2

X

2

Comércio

Indústria

Turismo

Outros

X

4

5

853,00

366,00

658,00

3

X

6

3136,00

1075,25

1846,15

7

X

7

2500,00

642,50

1120,00

5

X

8

4000,00

1575,00

2680,00

10

X

9

2094,00

532,16

1064,32

6

X

2

10

1980,00

591,00

868,00

2

X

3e2

11

24054,00

1260,00

4249,80

8

X

3

12

740,00

171,00

513,00

1

X

13

34832,00

3948,00

7776,00

3676,6

23

X

14

17500,00

5246,74

8440,98

4149,26

6

X

15

367,30

270,00

900,00

16

110766,00

19211,00

74839,00

27622,00

64

X

17

2710,00

739,54

1267,54

673

5

X

18

1421,00

650,00

1220,00

3

X

19

10997,82

7151,30

8592,30

1

20

2700,00

920,00

1750,00

9

X

3

21

4709,25

1615,70

4102,10

8

X

3

168

1

226

2
7

2
2

10

1
X
X
X

X

X

X

2

3

22

3e4

27

4, 2 e 1
4

X

513

5 ou 2

5

2
2

X

3

50

Caraterização dos loteamentos
Funções
Nº de
ordem

Área total do
lote (m2)

Área de
implantação
(m2)

Área de
construção
(m2)

22

1649,00

277,00

377,70

1

23

2550,00

1268,50

1268,50

1

X

2

24

66160,00

39325,00

42000,00

1

X

2

25

19010,00

14410,00

15000,00

1

X

2

26

10100,00

5450,00

9000,00

1

X

3

27

4000,00

772,64

1643,28

6

28

4860,00

1237,00

7991,00

1

29

4580,00

1163,10

2961,30

5

X

30

10288,00

1556,00

3605,00

9

X

31

3027,65

1

Área verde
(m2)

659,5

Nº de
lotes

Habitação
Unifamiliar

Habitação
Coletiva

Comércio

Indústria

Turismo

Outros

Nº de
fogos

X

Nº de
pisos

2

X

2
X

7
3

X

X

13

2/3

X

X

10

4

1838,00

901,55

32

970,00

290,00

485,00

2

X

2

33

5280,00

936,00

1720,00

6

X

2

34

985,00

710,00

3

X

35

2800,00

1828,00

6

X

36

1166,00

1095,00

4

X

37

2800,00

420,00

1050,00

3

X

2

38

2220,00

622,00

1092,00

4

X

2

39

7795,00

2343,08

4220,20

13

X

2

40

3485,00

1009,60

1865,60

6

X

2

41

2400,00

794,50

2598,00

8

X

2

42

7420,00

1469,00

2523,00

7

X

2

43

4390,00

460,00

760,00

2

X

1 ou 2

44

416,60

207,00

489,00

2

X

716,00

3

2
3

4

X

X

3

2 ou 3

51

Caraterização dos loteamentos
Funções
Nº de
ordem

Área total do
lote (m2)

Área de
implantação
(m2)

Área de
construção
(m2)

45

584,20

250,00

250,00

4

X

1

46

4258,00

890,00

1550,00

4

X

2

47

2572,00

738,00

1758,00

4

X

48

4448,00

1935,68

5258,31

49

2521,20

1352,92

3385,42

9

X

50

4120,00

871,13

2056,13

3

X

51

2070,00

499,60

1394,40

5

X

52

1650,00

493,04

1215,72

3

X

53

23692,50

6225,05

20328,08

7

X

54

Área verde
(m2)

1152,67

11602,9

Nº de
lotes

Habitação
Unifamiliar

4

Habitação
Coletiva

Comércio

Indústria

Turismo

Outros

Nº de
fogos

Nº de
pisos

3
X
X

X

36

4

21

2 ou 3
3

5

3
2

X

X

81

3 ou 4

4975,00

1459,00

2300,00

7

X

55

617,00

350,50

585,50

2

X

5

2

56

4036,70

1576,5

4

X

4

2

57

1789

681

2

X

2

3

1081

1 ou 2
X

52

Tabela A 3- Condicionantes dos loteamentos analisados (continuação)
Condicionantes de aprovação
Ambientais

Urbanísticas

Nº de ordem
Ar Água Resíduos Áreas verdes Zonas permeáveis Outros Pisos Área de implantação Outras

1

X

X

2

X

X

3

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

9

X

X

10

X

11

X

12
13

X

X

14

X

X

15

X

16

X

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

X

22

X

23

X

24

X

25

X

26

X

27

X

28

X

29
30

X

X
X

X

31

X

32

X

33

X

X

34

X

X

X

35

X

X

36

X

X

37

X

X

53

Condicionantes de aprovação
Ambientais

Urbanísticas

Nº de ordem
Ar Água Resíduos Áreas verdes Zonas permeáveis Outros Pisos Área de implantação Outras

38

X

X

39

X

X

40

X

41

X

42

X

43

X

44

X

45

X

46

X

47
48

X

X

X

X

X

49

X

50

X

X

51

X

52

X

53

X

X

54

X

55

X

X

56

X

57

X

Anexo B- Tabelas usadas na elaboração dos gráficos: funções dos
loteamentos e das condicionantes de áreas verdes
Tabela B 1- Dados usados para a elaboração do gráfico das funções dos loteamentos (Figura 23)
Funções
Habitação
Unifamiliar

Habitação
Coletiva

Comércio

Indústria

Turismo

Outros

0 (ZPE)

11

1

0

0

0

1

0-500

18

4

5

0

0

1

500-1000

11

1

1

2

1

0

1000-1500

8

3

3

3

1

0

54

Tabela B 2- Dados para a elaboração do gráfico com a percentagem de condicionantes de áreas
verdes (Figura 24)
Dentro ZPE (0 m)

0-500 m

500-1000 m

1000-1500 m

Nº lotes

%

Nº lotes

%

Nº lotes

%

Nº lotes

%

1995-2000

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

7,69

2001-2006

1

9,09

2

10,00

1

7,14

2

15,38

2007-2012

1

9,09

1

5,00

0

0,00

0

0,00

2013-2017

1

9,09

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Total de lotes

11

20

14

13

55

