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Problemas & Opções







SARS-COV-2
um alerta para os limites da Natureza

COVID-19

QUARENTENA

DEGRADAÇÃO ECOLÓGICA

HOSPITAL

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

#VAIFICARTUDOBEM?

DESEMPREGO

ISOLAMENTO

MEDO

MÁSCARA

POBREZA

Aqui foi onde chegámos com o 

‘Business as Usual’…



ECOSSISTEMAS

GREEN RECOVERY

BIODIVERSIDADE

RESILIÊNCIA

BIOECONOMIA

#BUILDBACKBETTER

TRANSIÇÃO 

ENERGÉTICA

CIDADANIA

Novo Normal

SUSTENTABILIDADE…e aqui é onde podemos chegar 

com o ‘Business as Natural’!



Temos que conseguir ajustar a nossa estratégia 

aos grandes desafios globais mais urgentes…



… e compreender como trabalhar hoje para 

resolver os desafios que vão moldar o futuro……



… porque mesmo no presente mais crítico, há 

lições importantes que nos podem salvar o futuro…



… e um futuro melhor, implica conhecer que 

soluções com base na Natureza podem ser criadas.



Não há futuro no 

business as usual 

É necessária uma 

transformação profunda  

dos 3 sistemas 

socioeconómicos

food, land and ocean use; 
infrastructure and the built 

environment; and energy and 
extractives

over half of the global GDP - $44 
trillion - is potentially threatened by 

nature loss.

these are also the systems with the 
largest opportunity to lead in co-creating 

nature-positive pathways

80% da biodiversidade 

está ameaçada pelos 3 

sistemas

As empresas podem agir 

de forma prática a 

tornar oportunidades em 

ação
by working with governments and civil 

society to set the agenda

Os modelos de transição 

ecológica podem trazer 

para  o mundo dos negócios 

algo como $10 biliões

that could create 395 million 
jobs by 2030 

É precisamente na aliança entre economia e 

Natureza que se cria resiliência e oportunidades …



Restaurar Ecossistemas e os seus 

serviços socioecológicos

The Future of Nature 

and Business

Agricultura Regenerativa como 

processo de transição e 

transformação
Climate-Smart Farming 

Agroecologia de Precisão

A profunda ligação entre 

biodiversidade e fertilidade do solo
Serviços de ecossistema 

melhoram a produção 

agrícola

… e as evidências positivas desta ligação…



Mudança de Hábitos 

AlimentaresThe Future of Nature 

and Business

Produtos ambientalmente sãos, 

consumo responsável de 

recursos e água

Cadeias de Valor 

transparentes e optimizadas

Fornecedores estão na 

base da Cadeia de 

Sustentabilidade

… acumulam-se de forma clara e objetiva…



The Future of Nature 

and Business
Redução de resíduos e do 

desperdício alimentar são chave 

para melhorar a cadeia de valor

O Ecoturismo pode ser a grande 

fonte de receitas complementares
A Bioeconomia, suportada pela 

Agro e Biotecnologia na base 

de ganhos económicos

… e definem as tendências de inovação no território…



The Future of Nature 

and Business

Bioeconomia com base em 

animais e plantas silvestres

Soluções Naturais de 

Adaptação Climática

Biopesticidas e 

Biofertilizantes na base do 

crescimento da 

Bioeconomia

Crescimento exponencial de 

mercados de produtos 

Certificados como Sustentáveis

… e a forma natural como podem ser incorporadas 

e implementadas através de boas parcerias.



…Porque a 

Natureza

esta na Base 

de toda a 

Economia!



www.nbi.pt | naturebasedeconomy.com/

http://www.nbi.pt/
https://naturebasedeconomy.com/




Bioeconomia Circular







Comissão Europeia: Plano de Ação 

com vista ao desenvolvimento de uma 

Bioeconomia Sustentável e Circular 

• Expandir e reforçar os setores dos 

produtos biológicos. - integrar as 

inovações a nível biológico -

biorrefinarias sustentáveis.

• agenda estratégica para a 

implantação de sistemas florestais 

+ agrícolas e alimentares

sustentáveis.

• Valorizar os serviços dos 

ecossistemas e compreender as 

limitações ecológicas da 

bioeconomia



• A floresta assume um papel preponderante como fornecedora de 

produtos de base biológica mais eficientes na utilização dos 

recursos, cadeias de abastecimento competitivas e 

hipocarbónicas - acelerar a transição para uma bioeconomia 

sustentável.

• novos biomateriais e bioprodutos é de salientar o potencial dos 

recursos florestais para a implementação da bioeconomia circular 

e competitividade em sectores chave como a Construção, Têxtil e 

Plásticos.

• Os novos biomateriais, para além de serem produzidos por 

recurso a matérias--primas biológicas, são obtidos através de 

processos mais ecológicos, permitindo assim reduzir 

significativamente as emissões de carbono.







https://www.labiotech.eu/industrial/bioeconomy-corbion-eib-carbios/

The effects of Covid-19 on the 

whole bioeconomy sector seem 

to be diverse. - little impact on 

the momentum on industrial 

biotech companies. - some 

companies may have had 

disruption in sales and 

manufacturing, but others, such 

as those in the food sector, may 

have even benefited.

- the chronic crisis will actually 

fuel the speed of the 

transformation process because 

most investors may look to 

sustainability investments more 

carefully

https://www.labiotech.eu/food/solar-foods-meat-alternatives/


https://www.bioboosteurope.com/en/activities/materials-for-cosmetic-and-health-industry







PLANTAS EM FLORAÇÃO NO ALTO 

TÂMEGA EM FEVEREIRO



Serviços dos 

Ecossistemas



AVALIAÇÃO DE 
SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS

• Compreender o funcionamento dos ecossistemas e consequências
culturais e socio-económicas ao longo do tempo e espaço

• Compreender interações do meio natural com o sistema humano, 
incluindo o conhecimento, impactos, dependências e expectativas

• Obter a base para  a cartografia como ferramenta de ordenamento
territorial e de gestão

• Identificar opções de gestão adaptativa dos ecossistemas e do sistema
humano, incluindo minimização de conflitos, educação e tomada de 
decisões





Biodiversidade (e.g.

padrões, composição, 

estrutura)

Processos e 

funções (e.g. fluxo

de água, biomassa)
SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS 
(e.g. água potável, 

proteção face a

incêndios)

Benefícios
(e.g. saúde, segurança, 

coesão social)

DIMENSÃO BIOFÍSICA

DIMENSÃO SOCIAL

Serviços de apoio
(e.g. qualidade do habitat e 

riscos)

Gestão
(e.g. proteção, conversão, 

restauração)

Dimensão

económica

Valores
(e.g. económicos, 

sociais, culturais, 

outros)

SISTEMA 

SOCIO-

ECOLÓGICO







COMO VALORIZAR OS 

SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS?







Schirpke et al. 2019

https://doi.org/10.1038/s41598-019-43229-z



O aumento

da produção

de uns…

Leva à

perda de 

outros….

Chini et al. 2014 http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1248



García-Llorente et al. 2012



+ Prioridade -

- Tempo +



Identificar – O que há

Quantificar – Quanto e 

quando

Mapear – Onde

Valorar – Quanto vale

Avaliação 
biofísica

Avaliação 
socio-cultural

Avaliação 
económica

Capacidade dos ecossistemas para prestar 
serviços - caracterizam e quantificam estruturas 
e funções

Quantificam o valor total do serviço (monetário 
ou não) baseados em métodos económicos, 
mercados, disposição a pagar, compensações, 
etc.

Avaliam a importância dos serviços/benefícios 
para distintos grupos, através de questionários, 
entrevistas, workshops, etc.

Serviços  
regulação

Serviços 
culturais

Serviços 
provisão



https://naturalcapitalcoalition.org





PAGAMENTOS POR SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS 

• Todos os intervenientes são voluntários: o

beneficiário paga pelo serviço e o prestador é

pago pelo serviço ou gestão.

Sistemas públicos de pagamento - o governo paga

em nome do público em geral

Sistemas de pagamento privados - acordos privados

Sistemas de pagamentos públicos-privados - fundos

públicos e privados a pagar



Compradores

Vendedores

Intermediários

Dadores de 

conhecimento

Smith et al 2013 DEFRA

Compradores 

primários

Compradores 

secundários
(empresas de água, 

seguradoras, ONG)

Compradores 

terciários
(governo)

Propietários

individuais
Gestores de recursos Grupos organizados

Administração, monitorização, certificação, verificação; reguladores, 

promotores, etc..

Demonstrar as ligações entre as intervenções de gestão da terra ou dos 

recursos, os resultados dos serviços ecossistémicos, os valores e os 

benefícios

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS 



Economia de 
Base Natural



INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS EM ALVAIÁZERE E AROUCA



Identificação de áreas de elevado potencial natural e socio-económico para o desenvolvimento de 

modelos de investimento e conservação de áreas prioritárias:

• Criar regras de incentivo ao investimento público e privado para áreas de conservação, restauro e conversão

• Criação de mecanismos de estímulo ao empreendedorismo local

•Redução de encargos para o Município e munícipe

•Manutenção a médio-longo prazo de uma paisagem multifuncional naturalizada

•Aumento da resiliência a pressões externas, tais como clima e fogos

•Garantir viabilidade e retorno económico a soluções tradicionalmente menos rentáveis para os proprietários

•Promover os serviços ambientais e ecológicos de suporte e regulação através da inovação e integração social

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DOS 
ECOSSISTEMAS EM ALVAIÁZERE E AROUCA



DESENVOLVIMENTO SOCIOECÓNOMICO DE BASE NATURAL



DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES

Arouca Alvaiázere



IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS VALORES NATURAIS

Arouca Alvaiázere



MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

Arouca Alvaiázere



IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS

Arouca Alvaiázere



IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS E OPORTUNIDADES

Arouca Alvaiázere



MODELO DE CO-FINANCIAMENTO E GESTÃO

Arouca Alvaiázere



Território do 
Alto-Tâmega



MAPEAMENTO E VALORAÇÃO DO CARBONO

2007

2018

Perdas e ganhos de carbono Euros/ano



AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO SOLO

2007 2018Ton / bacia Ton / bacia



AVALIAÇÃO E PROVISÃO DE ÁGUA

2007 2018



Considerações 
Finais (ou quase…)







High-quality carbon 

credits are scarce

because accounting 

and verification 

methodologies vary 

and because credits’ 

co-benefits such as 

community economic 

development, 

ecosystem services 

and biodiversity 

protection are seldom 

well defined. 

https://www.mckinsey.com/business-

functions/sustainability/our-insights/a-

blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-

markets-to-meet-the-climate-challenge
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