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SUMÁRIO  
 

O projeto "Pegada Ecológica e biocapacidade dos Municípios Portugueses: a sua relevância para 
as políticas públicas portuguesas" (doravante, Projeto PE Municípios de Portugal) é um projeto 
de investigação com a duração de três anos (2018-2020), com o objetivo de calcular a Pegada 
Ecológica e a biocapacidade de seis municípios portugueses: Almada, Bragança, Castelo Branco, 
Guimarães, Lagoa e Vila Nova de Gaia. O projeto visa a construção de conhecimento e o 
fortalecimento da capacidade local em matéria de ambiente, através do cálculo e interpretação 
de dados vitais para enfrentar desafios ambientais complexos. Em última análise, o projeto visa 
influenciar políticas de coesão territorial e promover novos instrumentos e políticas públicas 
que reforcem o caminho em direção ao desenvolvimento sustentável dos municípios e do país. 

A Pegada Ecológica é um dos indicadores de sustentabilidade mais amplamente utilizado e 
reconhecido que avalia, de forma integrada, a pressão humana sobre os ecossistemas. Mede os 
recursos naturais renováveis e os serviços ecossistémicos necessários para suportar as 
atividades de consumo de uma população, comparando-os com o que os ecossistemas são 
capazes de fornecer. Fornece uma estrutura única para comparar diferentes setores produtivos 
ou atividades de consumo numa economia, em termos da pressão que exercem no meio 
ambiente. De acordo com os dados mais recentes, desde a década de 1970, a Pegada Ecológica 
da humanidade ultrapassou a biocapacidade da Terra até ao ponto em que, hoje em dia, são 
necessários 1,7 planetas Terra para fornecer os recursos renováveis e serviços ecossistémicos 
necessários ao consumo pela humanidade num único ano.  

No âmbito do Projeto PE Municípios de Portugal, os resultados da Pegada Ecológica para os 6 
municípios portugueses, de 2011 a 2016, foram calculados seguindo a citada metodologia top-
down (para mais informação ver www.pegadamunicipios.pt). O conjunto nacional de dados, 
usado como base para o cálculo subnacional foi a Matriz de Consumo por Categorias de Uso do 
Solo de Portugal, relativa ao ano de 2014, produzida pelas Contas Nacionais da Pegada Ecológica 
(NFA edição 2018), resultando de uma extensão ambiental do modelo GTAP versão 9.0 (ver 
explicações na secção 2.4 do Relatório Completo). Além disso, e dada a sua relevância para a 
maioria dos municípios em análise, foi elaborada uma desagregação detalhada da Pegada 
Ecológica da Alimentação, para identificar os maiores contribuidores para a Pegada desta 
atividade de consumo específica.  

A biocapacidade a nível subnacional foi calculada para os seis distritos e seis municípios, de 
forma consistente (para mais informação ver www.pegadamunicipios.pt), de acordo com o 
cálculo que é feito nas NFA para a biocapacidade (Anexo 1, Equação 3 do Relatório Completo).  
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A aplicação do cálculo da Pegada Ecológica a um município permite identificar e sinalizar os 

fatores que mais contribuem para a pressão que os residentes e as atividades económicas 

daquele município exercem sobre os ativos ecológicos. Permite, assim, identificar as 

atividades diárias com maior potencial para redução de impactos, bem como as áreas críticas 

que as políticas locais devem enfrentar para favorecer uma mudança de rumo para um futuro 

mais sustentável. 

 A categoria da alimentação representa o desafio mais crítico, dado tratar-se do principal 

setor responsável pela Pegada e de ter aumentado o seu impacto, ao compararem-se os 

resultados de 2011 a 2016. O consumo de alimentos é também o principal impulsionador 

da Pegada do país, revelando tendências culturais que distinguem Portugal de outros 

países (ver o estudo de Galli et al., 2017 sobre a Pegada da Alimentação dos países do 

Mediterrâneo). A Pegada da alimentação de Lagoa em 2016 foi inferior à média nacional, 

no entanto, devem ser direcionadas ações críticas para a redução do impacto desta 

categoria e o cumprimento dos ODS’s 2, 3 e 12. 

 

 Ao contrário das despesas com a alimentação, o impacto dos transportes na Pegada 

Ecológica depende mais diretamente de infra-estruturas e serviços públicos, bem como 

de políticas públicas de mobilidade e não tanto das  preferências ou comportamentos dos 

cidadãos (embora estes sejam também relevantes). Tal como foi salientado por Baabou 

et al. (2017), à medida que as famílias vão ganhando poder de compra, a aquisição de 

carros privados aumenta geralmente de forma exponencial. A acessibilidade às redes de 

transportes públicos é essencial para diminuir a dependência de automóveis particulares 

e reduzir as emissões de CO2.  

 

MUNICÍPIO: LAGOA 

POPULAÇÃO (2016): 22 793 

DISTRITO: FARO 

NUTS III: ALGARVE 

 

PEGADA ECOLÓGICA (total) (2016): 74 057 gha (0,2% da Pegada Ecológica total de Portugal) 

BIOCAPACIDADE (total) (2016): 20 353 gha (0,2% da biocapacidade total de Portugal) 

 

PEGADA ECOLÓGICA (per capita) (2016): 3,25 gha (17% abaixo da média nacional) 

BIOCAPACIDADE (per capita) (2016): 0,89 gha (30% abaixo da média nacional) 

BALANÇO ECOLÓGICO: DÉFICE ECOLÓGICO (Pegada Ecológica superior à biocapacidade) 

 

DIA DA SOBRECARGA DO MUNICÍPIO: 4 de Julho 

PLANETAS TERRA NECESSÁRIOS (se a população mundial vivesse como um cidadão médio de Lagoa): 1,9     



 

4 
 

 Os gastos com a habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis, que, embora 

tenham uma contribuição menor para a Pegada de Lagoa (cerca de 10% do total), 

deveriam também receber mais atenção por parte dos decisores locais, através do 

desenvolvimento e promoção de políticas locais para melhorar a eficiência energética 

dos edifícios e habitações (públicos e privados), para fazer cumprir diretrizes e regras 

para uma reabilitação urbana sustentável e para incentivar e apoiar o uso de sistemas 

de energias renováveis e limpas ao nível doméstico. Apostar nestas áreas pode ter um 

grande impacto nesta categoria da Pegada e no cumprimento dos ODS’s 7.2. e 11.3. 

 

  Entretanto, os resultados associados à biocapacidade permitem que os líderes e 

administradores locais entendam o valor do capital natural dos seus territórios e que 

estimulem mudanças críticas na forma como salvaguardamos e protegemos valores 

imaterias e materiais indispensáveis ao território local e nacional, para garantir a 

manutenção a longo prazo de serviços-chave e de recursos de apoio à vida humana e ao 

funcionamento dos ecossistemas (ODS 15). É indispensável apoio político para incentivar 

processos de inovação local nos principais sectores económicos (por exemplo, que 

promovam tecnologias limpas, eficiência energética, ecoturismo ou economia circular) 

para garantir um maior benefício económico e de competividade local, preservando a 

biocapacidade e biodiversidade do território. O desenvolvimento de ferramentas que 

permitam mapear, compreender e valorar os serviços dos ecossistemas (serviços de 

produção, regulação, culturais e de suporte) no território local deve, também, ser uma 

prioridade que permita conhecer melhor, valorizar e proteger os valores sociais, 

económicos e naturais associados a esses serviços até agora "invisíveis" para a economia 

ou o planeamento, contribuindo assim para ODS´s 11.4 e 11.7. 

 

Em conclusão, o desenvolvimento e a instalação no website do município de uma Calculadora 

online da Pegada Ecológica individual, calibrada com os dados da Pegada Ecológica de Lagoa  

– e que constituirá o foco principal da segunda fase deste projeto em 2019 – ajudará o 

município a cumprir a meta que garante o acesso a informação e indicadores relevantes que 

permitam à população compreender a complexidade dos desafios associados ao 

desenvolvimento sustentável (ODS 12.8) e permitirá, igualmente, facilitar a coordenação de 

esforços por parte de múltiplos atores locais, fundamental e imprescindível para um 

município e planeta mais sustentáveis para a vida humana. 


