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RESUMO 

 

Em Portugal existe um vasto território de áreas protegidas que apresentam um elevado 

potencial de fornecimento de serviços de ecossistema (SE) essenciais para o bem-estar 

humano. Identificar os SE e reconhecer o seu valor económico é fundamental para assistir às 

tomadas de decisão que a gestão destas áreas reclama.   

A valoração económica de SE é uma área recente e emergente que tem sido alvo de 

desenvolvimento nos últimos anos, e que se apresenta muito promissora para gerar 

informação fundamental para a gestão da paisagem com base na sua capacidade de fornecer 

os SE. O conceito de SE é relativamente recente e pode definir-se como benefícios que os 

indivíduos obtêm direta ou indiretamente dos ecossistemas. 

O objetivo principal deste estudo é conhecer os benefícios económicos dos SE resultantes de 

um projeto de requalificação de grande escala de áreas ardidas no Parque Natural da Serra da 

Estrela (PNSE) para a população residente no Parque e na área urbana envolvente. 

A produção de alimentos, materiais lenhosos, fornecimento de água, sequestro de carbono, 

regulação da erosão, recreação, biodiversidade e resiliência ao fogo são alguns dos SE 

relevantes no PNSE. Contudo, o Parque Natural (PN) tem enfrentado dificuldades em 

assegurar o fornecimento destes serviços e garantir a conservação da natureza e 

biodiversidade devido aos recorrentes incêndios de grande escala nos últimos anos. 

A paisagem do PNSE, sustentada a longo prazo por sistemas agro-silvo-pastoris, originadores 

de um uso diversificado da terra, combinando pastagem natural, áreas de cultivo e espaços 

florestais, está a ser substituída por áreas de matos. Esta mudança da paisagem ameaça e 

dificulta a capacidade dos ecossistemas fornecer SE tornando-se cada vez mais pobres. Uma 

das formas de remediar esta situação é a implementação de projetos de requalificação da 

paisagem orientados para produzir oportunidades económicas para a população residente e 

área envolvente. No entanto, estes projetos são dispendiosos em tempo e dinheiro. é 

fundamental conhecer os benefícios económicos deles resultantes na sua totalidade, isto é, 

incluindo-se os que não têm valor no mercado, como a qualidade da paisagem, da água ou a 

conservação da natureza e biodiversidade.  

Note-se que no caso dos SE que são considerados bens públicos, não apresentando 

diretamente valor no mercado, tratando-se portanto de bens intangíveis, é necessário recorrer 
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a mercados hipotéticos para determinar o seu valor monetário. As técnicas de preferência 

declarada permitem contornar a ausência do mercado através da construção de mercados 

hipotéticos com base em inquéritos administrados aos beneficiários. 

Neste estudo optou-se pelo método das Experiências de Escolha, que foi usado para estimar 

os benefícios económicos associados à provisão de SE de regulação e culturais fornecidos à 

população residente no PNSE e área urbana envolvente. 

As estimativas de valor para as alterações nos níveis de prestação dos diferentes SE destacam 

a importância dos serviços de regulação e culturais. Estes resultados confirmam que os 

métodos de valoração de SE sem mercado são uma ferramenta importante para apoiar a 

conceção e avaliação de políticas de conservação e gestão dos ecossistemas capazes de 

contemplar os interesses e as necessidades humanas. 

 

Palavras-chave: Serviços de Ecossistema; Valoração Económica sem mercado; Métodos de 

Preferência Declarada; Experiências de Escolha; Parque Natural da Serra da Estrela. 
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ABSTRACT 

 

In Portugal there is a large territory of protected areas that feature a high potential for 

providing essential ecosystem services (ES) for human well-being. Identify the ES and 

recognize the economic value is fundamental to attend decision-making related with public 

and private managers of these areas. 

The economic valuation of ES is a new and emerging area that has been targeted for 

development in recent years and shows very promising in generating fundamental information 

to support landscape management and ability to deliver ES. On the other hand, the concept of 

ES is recent and can be defined as the benefits that individuals obtain directly or indirectly 

from the ecosystems.  

The main objective of this study was to determine the economic benefits of the ES provision 

increase, as a result of the implementation of a large-scale requalification project for burnt 

areas in Natural Park (NP) of Serra da Estrela, to the population resident in the Park and 

surrounding urban area.  

Food, woody materials, fresh water, carbon sequestration, erosion control, recreation, 

biodiversity and resilience to fire are some of the ES provided for NP. However, the NP has 

been experiencing in the later years increasing difficulties in provisioning ES and assuring the 

nature and biodiversity conservation due to recurrent large-scale wildfires in recent years.   

The landscape of NP, sustained by a long term traditional agro-pastoral systems, which have 

promoted a mosaic land use, combining natural grassland, cultivate areas and woodlands, is 

being replaced by large areas of scrubland. These landscape changes are threating and 

limiting the ability of ecosystems to provide ES due to the impoverishing of the ecosystems.  

Reverse this situation entails the implementation of landscape requalification projects 

designed to produce economic opportunities for resident population and the surrounding 

urban area. However, these projects are costly projects in money and time. Thus is 

fundamental to obtain information on the economic benefits they provide in the totally, 
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including those that don’t have market price, as the quality of the landscape, water or nature 

conservation and biodiversity. 

It matters to highlight that for the ES that are public goods and don’t have value in the 

markets is necessary to resort to non-market valuation methods to estimate their monetary 

value. The stated preference techniques allow circumventing the absence of the market by 

building hypothetical markets based on surveys to the beneficiaries. 

In this study we opted for the method of Choice Experiments, which was used to estimate the 

economic benefits associated to the increased provision of regulating and cultural ES to the 

population resident in the Park and in its surrounding urban area.  

The estimated values for the changes in the levels of provision of different SE highlight the 

importance of the regulating and cultural services. The results confirm that non-market 

valuation of ES is a valuable tool to support the design and evaluation of conservation 

policies and to the management of ecosystems able to cope with the human interests and 

needs. 

 

Keywords: Ecosystem services; Non-market valuation; Stated Preferences Methods; Choice 

Experiments; Natural Park of Serra da Estrela. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas são parte integrante e fundamental à economia, à sociedade e ao ambiente, 

atuam como suporte às atividades económicas e à qualidade de vida dos seres humanos. A 

utilização e modificação do meio ambiente é uma componente de sobrevivência dos seres 

humanos e dos restantes organismos. No entanto, as atividades humanas têm causado 

impactos com alterações significativas nos ecossistemas e nos serviços que estes fornecem, 

afetando direta ou indiretamente a sua estrutura e funcionamento. Os bens e serviços 

produzidos pelos ecossistemas são essenciais para o bem-estar humano e para as atividades 

económicas. Qualquer alteração no nível de provisão de um bem ou serviço traduz-se positiva 

ou negativamente no seu bem-estar humano podendo produzir efeitos a diferentes escalas 

temporais e espaciais. É vital conservar a natureza e a biodiversidade de modo a garantir o 

fornecimento de bens e serviços proporcionados pelos ecossistemas e o nosso bem-estar.  

A valoração económica de serviços de ecossistema (SE) é uma ferramenta capaz de produzir 

informação para apoiar a tomada de decisão, quer esta seja pública ou privada, auxiliando na 

conceção e avaliação de políticas de conservação e gestão dos ecossistemas contemplando as 

necessidades e interesses das pessoas. Tornou-se um campo de pesquisa e interesse nos 

últimos anos, especialmente depois da publicação do estudo Millennium Ecosystem 

Assessment (MEA, 2005). O estudo evidenciou a relação entre as alterações nos ecossistemas 

e o bem-estar humano, conciliando a preservação dos ecossistemas e dos seus serviços com o 

uso e as necessidades humanas através do conceito de SE. O conceito é relativamente recente 

e pode definir-se como os benefícios que os indivíduos obtêm direta ou indiretamente dos 

ecossistemas. O conceito permite desenvolver uma abordagem integradora entre ecologia e 

economia, englobando os serviços finais e intermédios que os ecossistemas fornecem às 

pessoas e à economia, por exemplo, as matérias-primas, como os produtos lenhosos, 

alimentos, resiliência ao fogo, regulação climática e o recreio e lazer.   

Apesar de a valoração económica dos SE ser um campo de pesquisa relativamente novo e 

emergente, nos últimos anos tem sido desenvolvida uma vasta literatura na área (Maes et al. 

2011). Atualmente existe uma variedade de estudos que abordam ou incorporam a valoração 

económica de SE, quer estes se tratem de ecossistemas terrestres, marinhos ou aquáticos, 

havendo uma crescente tendência para estimar os benefícios económicos fornecidos pelos 
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serviços que os ecossistemas prestam (ver por exemplo, TEEB, 2010a; Madureira et al. 

2013a; Niman e Inoue, 2013). A valoração económica de SE assenta em muita investigação e 

trabalhos desenvolvidos pela valoração económica do ambiente desde os anos 60 do século 

passado. Esta área de estudo surgiu para dar resposta à procura de informação sobre o valor 

económico do recreio e qualidade ambiental estendendo-se a sua aplicação ao longo do tempo 

a outros bens e serviços sem mercado. A valoração económica pode ser usada para diferentes 

finalidades, pode ser uma ferramenta de apoio usada na resolução de problemas gerais (por 

exemplo, estimar os impactos de uma área desflorestada) quer de problemas mais específicos, 

como por exemplo estimar os benefícios económicos de um projeto de requalificação da 

paisagem. 

O interesse em estimar o valor económico de SE tem sido notório na comunidade científica e 

política. O reconhecimento do valor económico de SE também começa a ganhar expressão ao 

nível das empresas, como o demonstra por exemplo a agenda empresarial para 2050 do 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCDS, 2011). O 

WBCDS tem vindo a desenvolver uma série de documentos de suporte e orientações para 

integrar a disponibilidade, valor e benefícios dos SE nas tomadas de decisões das empresas 

(veja-se a título de exemplo: WBCDS, 2011). 

Os SE podem ser fatores que elevam ou limitam o bem-estar do indivíduo e são 

imprescindíveis na manutenção das funções ambientais de suporte aos ecossistemas. Uma vez 

que o valor de uma grande parte dos SE não se pode medir diretamente no mercado, o seu 

valor económico é medido com base nos ganhos (ou perdas) de bem-estar quando ocorre um 

aumento (ou uma redução) no nível de provisão do serviço, utilizando-se, regra geral, o 

dinheiro (unidade monetária) como unidade de medida (Madureira, 2010). Estas medições, 

em geral, são feitas em termos marginais obtendo-se o valor marginal através da disposição a 

pagar das pessoas por uma variação na qualidade/quantidade do serviço fornecido (Madureira, 

2010).  

O objetivo geral deste estudo é a obtenção dos benefícios económicos de SE fornecidos pelo 

Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) à população residente no Parque Natural (PN) e na 

sua área urbana envolvente. O Parque, tal como outras áreas protegidas de montanha 

portuguesas, fornece um conjunto diverso de SE onde se incluem produtos alimentares, 

materiais lenhosos, sequestro de carbono, resiliência ao fogo, regulação da erosão, regulação 
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hídrica, recreação e lazer. Contudo, a maioria dos SE, nomeadamente os serviços de regulação 

e culturais, não são transacionados em mercados convencionais e por isso, não geram riqueza 

financeira diretamente. Portanto, o valor económico destes bens e serviços não pode ser 

obtidos diretamente no mercado, sendo necessário recorrer a métodos de valoração de bens 

sem mercado para estimar o seu valor.  

Em Portugal existe um vasto território de áreas protegidas de montanha que à semelhança do 

PNSE apresentam um elevado potencial de fornecimento de SE. Assim assume uma 

significativa importância identificar os SE existentes nessas áreas de modo a reconhecer e 

obter o valor dos SE, garantindo uma gestão sustentável dos ecossistemas e atendendo às 

necessidades das populações locais. A promoção e justificação de projetos de investimento 

para conservar a natureza e biodiversidade são fundamentais para garantir o fornecimento de 

SE nestas áreas.  

O PNSE tem sido objeto recorrente, nos últimos anos, de incêndios de grande escala 

enfrentando dificuldades crescentes em conservar os valores naturais e de biodiversidade 

locais e regionais, e colocando em risco a capacidade de fornecimento de SE. Estes incêndios 

relacionam-se sobretudo com mudanças na paisagem e com a crescente tendência de 

abandono das terras, resultante do despovoamento e envelhecimento da população residente. 

O PN é caracterizado por uma paisagem diversificada e de cariz seminatural, moldada ao 

longo do tempo pelos sistemas tradicionais agro-silvo-pastoris, sistemas que promovem um 

uso diversificado da terra, combinando áreas de pastagem natural, áreas de cultivo e áreas 

florestais, que vem sendo substituída progressivamente por áreas contíguas de matos, o que 

empobrece a capacidade da paisagem do PN em oferecer os SE de referência. 

A concretização deste estudo beneficiou de dados recolhidos e analisados no âmbito do 

Projeto SAVE “Valorização de Serviços Ambientais de Agroecossistemas em Áreas 

Protegidas”, cujo objetivo global era produzir, divulgar e difundir conhecimento sobre os 

serviços ambientais com carácter de bem público proporcionados pelos agroecossistemas em 

áreas protegidas de montanha. A dissertação aborda apenas uma das componentes do projeto, 

centrada em conhecer o valor económico de alguns SE para a população residente no PNSE e 

na área urbana envolvente, a serem fornecidos por um projeto de requalificação da paisagem 

promovido pela associação florestal URZE (Associação Florestal da Encosta da Serra da 

Estrela).  
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O projeto de requalificação tem como principal objetivo a recuperação da paisagem 

tradicional dos sistemas agro-silvo-pastoris que é fundamental para lhe conferir resiliência a 

incêndios florestais em grande escala. Este projeto pretende recuperar uma parte significativa 

da área degradada (cerca de 30% do total da área degradada do PNSE, cerca 18.000 ha). A 

concretização do projeto para além de permitir aumentar a resiliência ao fogo, é fundamental 

para recuperar a paisagem tradicional característica dos sistemas agro-silvo-pastoris e 

assegurar o fornecimento dos restantes SE. A paisagem restaurada e a manutenção dos 

ecossistemas agro-silvo-pastoris irão permitir o fornecimento de vários SE. Estes englobam 

serviços de aprovisionamento como o leite, a madeira, a água potável e os produtos silvestres, 

com destaque para os cogumelos, mas também serviços ecológicos, como a resiliência ao 

fogo, a prevenção da erosão do solo, a preservação da biodiversidade e o sequestro de 

carbono. A oferta de serviços de recreio também é muito relevante nesta área que é muito 

procurada para recreio e lazer, nomeadamente para atividades relacionadas com a neve.  

No entanto, a implementação destes projetos é dificultada por serem dispendiosos em tempo e 

dinheiro. Uma vez que os benefícios com mercado (por exemplo, produtos lenhosos e 

alimentares como o leite, o queijo e a carne) não são suficientes para assegurar que o projeto 

passe numa análise de custo-benefício se apenas forem considerandos os custos e benefícios 

privados, procurou-se conhecer os benefícios económicos fornecidos pelos bens e serviços 

não transacionados no mercado. Uma dificuldade adicional é a baixa produtividade florestal 

de grande parte destas áreas, que se traduz numa baixa rentabilidade da sua exploração para 

produtos lenhosos. Por conseguinte, reconhecer o valor destes bens sem mercado é essencial 

para estimar o valor do projeto o mais próximo do real, a fim de fundamentar os recursos 

financeiros necessários à sua concretização. A informação do valor destes benefícios é 

também muito útil para elevar o conhecimento local e do público em geral da importância 

deste projeto. 

Identificar os benefícios obtidos dos ecossistemas e os seus beneficiários é o primeiro passo 

para posteriormente estimar os benefícios económicos dos SE considerados relevantes. Os 

beneficiários dos serviços fornecidos pelos ecossistemas do PN incluem desde os 

proprietários, a população local, as empresas que se autoabastecem de SE no Parque, os 

visitantes e a população em geral, o que ultrapassa largamente as fronteiras do Parque. 

Contudo, o âmbito deste estudo é apenas a obtenção do valor económico dos SE fornecidos 

pelo projeto à população residente no PNSE e área urbana envolvente. Os benefícios para 
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outras populações de beneficiários exteriores ao Parque foram estimados no âmbito do projeto 

SAVE. A opção deste estudo pela população residente foi motivada pelo facto de haverem 

poucos estudos que estimem os benefícios para as populações locais residentes nas áreas 

fornecedoras dos mesmos. 

O método utilizado para obter os benefícios económicos dos SE através do projeto de 

requalificação da paisagem foram as técnicas de preferência declarada, mais concretamente o 

método das Experiências de Escolha (EE). 

Para obtenção das preferências declaradas foi conduzido um inquérito aos residentes no PNSE 

e na área urbana envolvente através da administração de questionários suportados em 

informação qualitativa recolhida em grupos focais. Administraram-se 400 questionários nas 

freguesias urbanas dos concelhos de Seia, Covilhã e Manteigas, sendo selecionada uma 

amostra estratificada, garantindo-se a sua aleatoriedade pelo método de seleção dos 

respondentes (método do itinerário aleatório). Os grupos focais foram usados para validar os 

SE a serem valorados, previamente escolhidos, e para auxiliar a sua definição ao nível dos 

questionários. Estes grupos de discussão, realizados com elementos da população local e da 

área envolvente ao Parque, permitiram também conhecer melhor as suas preferências, 

atitudes, usos e comportamentos relativamente aos múltiplos SE proporcionados pelo PN.  

Os SE selecionados como relevantes no projeto de requalificação foram a resiliência ao fogo, 

o sequestro de CO2, a qualidade da água (infiltração das águas da chuva) e a disponibilidade 

de infraestruturas de recreio e lazer. Esta seleção foi feita numa etapa prévia do projeto 

SAVE, pelo que no caso da população residente apenas se verificou se estes eram por estas 

reconhecidos como SE relevantes. 

Os dados obtidos no inquérito foram tratados através de um modelo estatístico de escolha 

discreta, Modelo Multinomial Logit (MNL) que estima os coeficientes para os SE incluídos 

como atributos de escolhas no modelo e de interações destes com variáveis socioeconómicas. 

Com base nestas estimativas é possível obter o valor marginal por uma variação discreta no 

nível de provisão dos SE através da disposição a pagar dos indivíduos. Esta variação discreta 

é por exemplo a redução do risco de incêndio de elevado para moderado ou baixo. 

A informação sobre os benefícios económicos dos SE não transacionados no mercado, obtida 

através de técnicas de preferência declarada, revelou-se uma ferramenta valiosa para suportar 
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avaliações da necessidade de investimento de projetos de gestão de áreas protegidas quando 

focada a uma escala local e nas necessidades dos beneficiários. Os resultados obtidos foram 

de encontro às necessidades das populações locais e área urbana envolvente, revelando a 

necessidade de gerir o território de modo a garantir o fornecimentos dos SE e impedir o 

contínuo abandono e degradação do território. A gestão do território atendendo às 

necessidades da população será seguramente mais sustentável e vantajosa do ponto de vista da 

conservação da natureza e da biodiversidade e provisão de SE. 

1.1. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo principal desta dissertação é determinar os benefícios económicos da provisão de 

SE de regulação e culturais para a população residente no Parque Natural da Serra da Estrela 

(PNSE) e respetiva área urbana envolvente, resultante da implementação de um projeto de 

requalificação da paisagem beneficiando largas áreas ardidas nos últimos 10-15 anos. Este 

projeto é uma iniciativa de uma associação florestal que atua na área do PN que se debate com 

dificuldades em obter financiamento para o mesmo, face aos elevados custos e baixa 

rentabilidade na ótica privada. 

O estudo apresenta como objetivos específicos: 

• Identificar e especificar os SE com base em conceitos teóricos.  

• Rever conceitos e métodos de valoração económica de bens sem mercado. 

• Obter informação sobre dos benefícios económicos de SE para a população residente 

no PNSE e na área urbana envolvente através da implementação do método de 

valoração económica com base em técnicas de preferência declarada: o método das 

Experiências de Escolha (EE).  

• Discutir o potencial e limitações da metodologia para obtenção de informação dos 

benefícios económicos dos SE não transacionados no mercado de acordo com as 

necessidades dos beneficiários.   

• Discutir as possíveis contribuições deste tipo de informação para apoiar a gestão dos 

ecossistemas de áreas protegidas. 
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1.2. ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. Este primeiro capítulo apresenta uma 

introdução do tema, onde é abordado o contexto do estudo, o estado de arte do tema, as 

motivações e a sua relevância para obtenção de resultados. Este capítulo inclui também uma 

descrição da metodologia (métodos e técnicas) utilizada para obtenção dos resultados, bem 

como os objetivos gerais e específicos da dissertação.  

Nos dois capítulos seguintes é feita uma revisão teórica e metodológica do tema em estudo. O 

segundo capítulo faz uma revisão bibliográfica de conceitos relacionados com o tema em 

estudo, aborda o conceito de serviços de ecossistema (SE) e as principais características 

destes bens e serviços sem mercado. O capítulo introduz a abordagem teórica em que assenta 

a valoração económica dos SE e apresenta os passos fundamentais para proceder à obtenção 

dos benefícios económicos fornecidos pelos ecossistemas. Faz ainda uma breve revisão do 

estado de arte da valoração económica de SE e suas principais finalidades. Finalmente aborda 

os conceitos relacionados com o valor económico de SE, apresentando também o conceito de 

valor económico total e suas componentes assim como o processo de seleção dos principais 

beneficiários dos SE e as escalas de valoração.  

O terceiro capítulo centra-se na revisão dos métodos de valoração económica de SE de bens 

sem mercado, faz uma breve caracterização dos dois tipos de técnicas utilizadas na valoração 

de bens e SE, métodos de preferências reveladas e declaradas. É dado um especial enfoque 

aos métodos de preferências declaradas de bens sem mercado e da sua aplicação por ser a 

técnica usada para o estudo em causa. O capítulo descreve o método de preferência declarada 

usado no caso em estudo, as Experiências de Escolha, para obter posteriormente o valor 

económico dos SE selecionados através da disposição a pagar dos indivíduos recorrendo a 

modelos e técnicas estatísticas. 

O quarto capítulo faz uma breve caracterização da área em estudo, o PNSE, apresentando a 

sua localização geográfica e as suas principais características. Descreve ainda o sistema agro-

silvo-pastoril característico da paisagem do PN, atualmente ameaçado pelos recorrentes 

incêndios de grande escala, e os principais fatores que desencadearam mudanças nestes 

sistemas ameaçando os valores ecológicos locais e regionais com consequente 

empobrecimento da capacidade dos ecossistemas fornecerem os SE. Faz também referência 

de como foi conduzida a abordagem de valoração dos SE através do projeto de requalificação 
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da paisagem no PN, como foi feita a seleção e especificação dos SE considerados relevantes, 

a conceção, realização e implementação do inquérito de valoração administrado nas 

freguesias urbanas do PNSE e da área urbana envolvente. O capítulo faz ainda uma descrição 

do modelo estatístico utilizado para estimar o valor marginal de uma variação discreta no 

nível de provisão dos SE, através da disposição a pagar individual pelos SE considerados, o 

modelo de escolha discreta Multinominal Logit (MNL). 

O quinto capítulo apresenta os principais resultados obtidos pela metodologia apresentada no 

quarto capítulo. São apresentados os resultados qualitativos dos grupos focais que serviram de 

base para a seleção e validação dos SE, assim como dados quantitativos e qualitativos 

apurados na administração dos questionários realizados à população residente no PNSE e área 

urbana envolvente. Relativamente a este último, é feita a caracterização dos inquiridos, das 

suas perceções, preferências e atitudes em relação ao projeto de requalificação da paisagem. O 

capítulo expõe ainda os valores da disposição a pagar (DAP) marginal individual para cada 

SE obtidos através da aplicação do modelo estatístico MNL. É ainda, apresentado 

espacialmente o valor relativo com representação das áreas ardidas, do Benefício económico 

Total (BET) para cada SE apurado, considerando a DAP marginal individual e extrapolando o 

valor para toda a população residente nos seis concelhos do PNSE e nas principais áreas 

urbanas da envolvente (Covilhã e Guarda). 

O último capítulo faz uma síntese das principais conclusões e considerações finais obtidas 

com a realização do estudo, retoma assim a análise dos principais resultados apurados e a sua 

importância. É feita uma discussão do potencial e limitações do método aplicado para a 

obtenção dos benefícios económicos dos SE e aplicabilidade da informação obtida ao nível do 

planeamento e gestão eficiente dos ecossistemas da área protegida em estudo. O capítulo 

identifica também as principais limitações consideradas no desenvolvimento do estudo.



-9- 
 

2. SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA E SUA VALORAÇÃO 
ECONÓMICA 

Os ecossistemas estão na base da vida e atividade humana e fornecem uma diversidade de 

serviços de ecossistema (SE) imprescindíveis à humanidade e às atividades económicas. O 

conceito de SE pode definir-se como os benefícios que os indivíduos obtêm direta ou 

indiretamente dos ecossistemas. Alguns exemplos de SE são a regulação da erosão, a 

disponibilidade e qualidade de água e a qualidade da paisagem.  

O papel que os ecossistemas desempenham na prestação de bens e serviços que contribuem 

para o bem-estar humano tem vindo a ter um crescente reconhecimento na literatura 

(Constanza et al. 1997; Turner et al. 2010; Stenger et al. 2009; Ojea et al. 2012). A valoração 

em termos económicos dos SE é um processo que permite medir o valor da prestação destes 

serviços na ótica dos respetivos beneficiários. Esta informação, sobre o valor económico 

destes serviços, é fundamental para tomadas de decisão eficientes, isto é, que fazem um bom 

balanceamento entre custos e benefícios, neste caso da provisão de SE. A valoração 

económica de bens e serviços ambientais é uma área científica em desenvolvimento nos 

últimos anos e embora seja um tema recente existe uma vasta literatura desenvolvida nesta 

área. 

Este capítulo fornece o enquadramento teórico do conceito de SE e da sua valoração em 

termos económicos. O capítulo encontra-se dividido em cinco subcapítulos, apresentado no 

primeiro uma revisão teórica do conceito de SE e a sua classificação, realçando a inter-relação 

entre o bem-estar humano e os serviços que os ecossistemas prestam. Dadas as suas 

características uma grande parte dos SE podem ser considerados bens públicos, e é esta a 

questão que ocupa o segundo subcapítulo. O terceiro subcapítulo pretende dar a conhecer o 

que é a valoração de SE em termos económicos, os seus fundamentos teóricos, bem como 

quais as suas principais finalidades e utilidades. Seguidamente, no quarto subcapítulo é 

abordado o conceito de Valor Económico Total (VET), sendo o valor económico uma medida 

do bem-estar que as pessoas obtêm com o consumo de um bem ou serviço, este opera como a 

medida monetária do bem-estar. Por fim, o quinto subcapítulo faz uma abordagem sobre a 

identificação dos beneficiários dos SE e das escalas de valoração que devem ser aplicadas em 

cada caso de estudo.  
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2.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE SE 

O conceito de SE, por vezes também designados por serviços ambientais e serviços 

ecológicos, só obteve maior destaque a partir de 1990, apesar de as primeiras referências 

sobre o conceito e funções dos ecossistemas, serviços e o respetivo valor económico surgirem 

em meados dos anos 70 (De Groot et al. 2002). Mooney e Ehrlich, (1977) foram os primeiros 

a usar o termo “serviços ambientais”, Westman (1997) foi pioneiro a referir explicitamente o 

valor dos “serviços da natureza” e finalmente, Ehrlich e Ehrlich, (1981) usaram o termo 

“serviços de ecossistema” no início de 1980, sendo-lhes atribuída a primeira definição (Salles, 

2011). 

Na literatura existem diversas definições e abordagens do conceito de SE (Ojea et al. 2012), 

apesar de não haver uma definição consensual, o número de publicações que que usam o 

conceito de SE aumentou fortemente nas últimas décadas (Fisher et al. 2009). O conceito de 

SE foi sofrendo alterações, permitindo desenvolver uma abordagem integradora entre a 

economia e a ecologia, tal como podemos observar no estudo internacional das Nações 

Unidas Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005), apoiado pelo programa para o 

Ambiente e Desenvolvimento com objetivo de produzir informação científica sobre a relação 

entre as mudanças nos ecossistemas e o bem-estar humano. Deste modo, o estudo destaca a 

importância dos SE para o bem-estar humano e para o desenvolvimento económico tendo em 

consideração a preservação do meio ambiente, permitindo assim popularizar e difundir o 

conceito de SE. 

O MEA (2005) define ecossistema como um sistema complexo e dinâmico de comunidades 

de plantas, animais e organismos não-vivos, interagindo como uma unidade funcional. E 

define SE simplesmente como sendo os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. 

Este estudo reconhece quatro categorias de SE (Quadro 1): (a) serviços de aprovisionamento; 

(b) serviços de regulação; (c) serviços culturais e (d) serviços de suporte. 
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Quadro 1. Serviços de Ecossistema 

Serviço Exemplos Descrição 

Serviços de 
aprovisionamento 

Madeira, alimentos 
e água potável 

Serviços obtidos de ecossistemas naturais, seminaturais, 
agrícolas e florestais. A sua disponibilidade depende 
fortemente dos serviços de suporte e de regulação. 

Serviços de 
Regulação 

Regulação da 
erosão, resiliência 
ao fogo e regulação 
climática 

Serviços ecológicos prestados pelos ecossistemas e 
obtidos para regularizar os seus processos e impactos. 
Estão profundamente interligados entre si e com as 
outras categorias de serviços. 

Serviços 
Culturais 

Recreio e lazer, 
benefícios estéticos 
e bem-estar 
espiritual. 

Serviços não materiais obtidos dos ecossistemas, 
associados a sítios onde os humanos interagiram e 
interagem uns com os outros e com a natureza ao longo 
de séculos.  

Serviços de 
Suporte 

Produção primária, 
formação do solo e 
ciclo de nutrientes 

Serviços que fornecem a infraestrutura de suporte aos 
ecossistemas, necessários para a produção de todos os 
outros serviços. Os benefícios produzidos para o bem-
estar humano são indiretos e a longo prazo. 

 
Fonte: Adaptado de MEA (2005)  

 

Definições anteriores ao estudo das Nações Unidas definem SE como “as condições e os 

processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, sustêm e 

preenchem a vida humana” (Daily, 1997) ou “os benefícios que as populações humanas 

derivam, direta ou indiretamente, através das funções do ecossistema” (Costanza et al. 1997). 

Posteriormente ao MEA, vários autores debruçaram-se no aprofundamento do conceito de SE. 

Uma das definições frequentemente usadas na área da valoração económica de SE foi 

desenvolvida por Fisher et al. (2009), estes autores definem SE como sendo os aspetos 

utilizados dos ecossistemas (ativa ou passivamente) para produzir bem-estar humano. Na 

revisão do conceito de SE efetuada por estes autores, estes identificaram que conceitos como 

“funções”, “processos”, “serviços” ou “benefícios” são utilizados sem delimitações claras, e 

muitas vezes reportando-se a conceitos diferentes.  

De acordo com Fisher e Turner (2008), o conceito de serviço e benefício não são a mesma 

coisa, considerando o benefício como algo que produz um impacto direto na alteração do 

bem-estar humano, como por exemplo o aumento dos alimentos ou a diminuição das 

inundações. Para os autores os serviços referem-se a processos ou funções ecológicas dos 
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ecossistemas e não têm que ser utilizados diretamente, como por exemplo o sequestro de 

carbono.  

Mais recentemente, em 2010, o estudo lançado pela Comissão Europeia, The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity (TEEB) foi realizado com o objetivo de promover a 

consciencialização dos decisores e da opinião pública para a importância económica da 

biodiversidade e dos SE. O estudo define SE como contribuições que os ecossistemas 

fornecem para o bem-estar humano, direta e indiretamente, (TEEB, 2010a). Por outras 

palavras, o estudo considera SE, os benefícios diretos e indiretos que as pessoas obtêm do 

funcionamento dos ecossistemas. A classificação do TEEB divide também, à semelhança do 

MEA, os serviços também em quatro categorias, embora uma delas seja diferente:  

� Serviços de aprovisionamento - materiais bens e matérias-primas que os ecossistemas 

fornecem, como alimentos, água ou a madeira;  

� Serviços de regulação - serviços fornecidos por ecossistemas ao agir como 

reguladores, são exemplos a regulação da qualidade do ar e do solo e o controlo de 

cheias e doenças;  

� Serviços culturais - incluem os benefícios não-materiais dos ecossistemas, de que são 

exemplos o recreio a inspiração espiritual e saúde mental;  

� Serviços de habitat - são subjacentes a quase todos os outros serviços, são exemplos os 

habitats para espécies e habitat para diversidade genética. 

A partir dos estudos do TEEB, vários autores e projetos têm usado esta última classificação 

dos SE e estudado os seus benefícios económicos, de modo a facilitar a tomada de decisão em 

relação aos ecossistemas, um exemplo é o UK Nacional Ecosystem Assessment (NEA, 2011), 

que tal como o MEA, também define SE como os benefícios que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas, classificando-os nas mesmas categorias. 

No âmbito da valoração em termos económicos dos SE, podem ser usadas definições gerais 

(tais como, Fisher et al. 2009). No entanto, de modo a evitar a dupla contabilização do 

serviço, é possível valorar por exemplo o serviço e o benefício correspondente para os 

mesmos beneficiários, podendo ser valorado ambos os serviços, finais e intermédios. Um 

exemplo claro é apresentado por Madureira et al. (2013b), entendendo que os SE a ser 

valorados se possam encontrar em diferentes pontos da cadeia de provisão: serviços 
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intermédios, serviços finais e benefícios. O fornecimento de água potável pode ser valorado 

como serviço final, mas alternativamente, pode ser valorado como um benefício para as 

pessoas de beber água potável, ou mesmo, como serviço intermediário, o serviço de 

purificação da água. Note-se que não são mensurados precisamente os mesmos serviços, 

obtendo-se no final, estimativas de valor diferentes para cada serviço valorado. É também de 

realçar que o mesmo SE pode proporcionar vários benefícios a diferentes grupos de 

beneficiários. Um exemplo deste último é a qualidade da água, é um serviço que pode 

oferecer benefícios aos consumidores de água locais e não locais, a turistas e visitantes que 

desfrutam da paisagem, a pescadores desportivos, entre outros. 

2.2. SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA COM CARACTERÍSTICAS DE 
BEM PÚBLICO 

Muitos SE apresentam características de bem público, facto que dificulta a sua mensuração 

económica uma vez que o seu valor não pode ser medido diretamente através dos preços de 

mercado. Deste modo, para proceder eficazmente à medição em termos económicos 

recorrendo a métodos de valoração é necessário conhecer as características dos diferentes SE. 

Esta problemática é suscitada quando os SE são bens ou serviços que podem ser usufruídos 

por toda a população que beneficia gratuitamente dos serviços prestados pelos ecossistemas e 

ninguém precisa de pagar para usufruir destes serviços.  

O problema dos SE quando se trata de bens públicos em geral acessíveis a todos sem 

capacidade do mercado lhes atribuir valor através de um sistema de preços geram uma falha 

de mercado que se deve à inexistência de direitos de propriedade bem definidos. Esta falha de 

mercado suscita três tipos de situações: bens públicos, externalidades e recursos de uso 

comum. Deste modo, é fundamental conhecer o conceito de externalidade e bem público 

quando se abordam questões do ambiente pelo lado da ciência económica (Samuelson e 

Nordhaus, 1999). 

Entende-se por bem público, um bem ou serviço cujo consumo e provisão não podem ser 

limitadas a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Os bens públicos possuem duas 

características principais que definem o seu carácter: não-rivalidade e não-exclusão. A não 

rivalidade verifica-se porque o uso por parte de uma pessoa não reduz o uso de outra e o 

carácter não-exclusivo deve-se a não ser possível impedir que a outra pessoa lhe dê uso, ou 

seja os consumidores não podem ser excluídos do consumo desse bem ficando o serviço 



SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA E SUA VALORAÇÃO ECONÓMICA 

 

-14- 
 

disponível para todos os potenciais beneficiários. Exemplos de serviços não-rivais e não-

exclusivos são a biodiversidade, a qualidade da paisagem e a resiliência ao fogo. Deste modo, 

percebe-se que um bem-público é não-excludente e não-rival.  

No entanto, nem todo o bem não-exclusivo é não-rival e nem todo o bem não-rival é não 

excludente. Um exemplo é o acesso livre à apanha de produtos silvestres como os cogumelos 

na floresta, tratando-se deste modo de um bem rival e não-exclusivo. Note-se por exemplo 

que uma floresta fornece uma série de bens públicos (controlo da erosão do solo, reciclagem 

de nutrientes, sequestro de carbono, entre outros) mas também bens privados rivais e 

excludentes, como é o caso da madeira. Nos bens rivais o bem-estar de um beneficiário é 

afetado pelo consumo do serviço por terceiros e excludentes uma vez que o acesso ao serviço 

é limitado por exemplo pelo preço. 

O conceito de externalidade pode ser aplicado aos SE quando não há mercado que permita 

uma recompensa ou compensação a ser paga. Anguita (2004) define externalidade, “todos os 

custos e benefícios que recaem sobre a sociedade e o meio ambiente em consequência de uma 

atividade económica e que não estão refletidos no preço dos produtos”. Ou seja, o efeito 

externo não se manifesta via preço de mercado, mas sim sobre a utilidade ou a produção de 

uma terceira parte. Podemos assim entender por externalidade os efeitos laterais da produção 

ou consumo de bens e serviços que aumentam ou diminuem o bem-estar das pessoas (estas 

não têm de pagar para usufruir deles e são fornecidos por terceiros). Uma vez que a 

externalidade não está refletida no preço do produto então há uso ineficiente do recurso, sendo 

a externalidade uma falha de mercado. 

Note-se que a externalidade pode ser positiva ou negativa, consoante gera, respetivamente, 

benefícios externos ou custos externos que ficam fora dos mercados. Um custo imposto é uma 

externalidade negativa ao contrário de um benefício imposto é uma externalidade positiva. 

Por exemplo quando uma empresa polui o rio para efetivar a sua produção gera custos 

adicionais para a sociedade gerando uma externalidade negativa. A maioria dos serviços de 

ecossistema ecológicos são considerados externalidades positivas traduzindo um aumento de 

bem-estar para todos os potenciais beneficiários, um exemplo é a melhoria na disponibilidade 

e qualidade da água resultante da reflorestação de um espaço florestal. 

Os SE que não têm preço (falha de mercado) não deixam de ter valor (porque há procura). E 

como se estima o valor dessa externalidade? A valoração económica ambiental é uma análise 
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de trade-offs que mede quanto é que os indivíduos estão dispostos a abdicar de um bem ou 

serviço para obter uma melhoria de qualidade ou quantidade de um determinado serviço 

ambiental (ou não perder a provisão desse serviço). 

Deste modo, a natureza não-rival e não-exclusiva da maioria dos SE, assim como a 

inexistência de direitos de propriedade e preços definidos, a existência de externalidades 

envolvendo custos de transação propícia a que o mercado falhe e se torne ineficiente na 

determinação dos limites de exploração dos recursos naturais. Esta situação fez necessária a 

obtenção de informação sobre o valor económico destes custos e benefícios externos, 

motivando assim o desenvolvimento da área da valoração de bens sem mercado. 

2.3. VALORAÇÃO ECONÓMICA DE SE 

A valoração económica de SE tornou-se um campo de pesquisa e interesse crescente, apesar 

de ser um campo relativamente novo e emergente, nos últimos anos, tem sido desenvolvida 

uma vasta literatura nesta área de investigação (Maes et al. 2011). Uma das primeiras 

tentativas em estimar os benefícios económicos providos pelos ecossistemas foi desenvolvida 

por Costanza et al. (1997) com o seu trabalho pioneiro sobre o valor dos SE e do capital 

natural do planeta, os autores colocaram na agenda mundial a questão da valoração 

económica dos SE. Num artigo, publicado na revista Nature, os autores descrevem de forma 

resumida os métodos utilizados para estimar o valor económico dos serviços a uma escala 

global (17 ecossistemas e 16 biomas). Uma outra experiência decorreu entre 2001 e 2005, 

com a publicação do relatório Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) e em 2010 o 

estudo lançado pela Comissão Europeia, The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) e mais recentemente em Junho de 2011, foi lançado no Reino Unido, o UK National 

Ecosystem Assessment (UK NEA , 2011).  

Atualmente existe uma diversidade de estudos que aborda ou incorpora a valoração 

económica de SE, estes procuram determinar o valor económico para os diferentes grupos de 

beneficiários através da variação no nível de provisão dos SE com consequente alteração no 

nível de bem-estar dos indivíduos (ver por exemplo, Madureira et al. 2013a; Madureira et al. 

2013c; Uddin et al. 2013). O crescente reconhecimento desta área de investigação tem 

suscitado numerosos estudos e trabalhos. 
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Os serviços de aprovisionamento como os alimentos e a madeira são produtos transacionados 

no mercado e possuem um indicador do seu valor, o preço. No entanto, serviços, como a 

regulação da erosão e resiliência ao fogo, não se transacionam no mercado convencional não 

sendo possível obter diretamente o seu valor económico. Mas apesar de não terem um preço 

no mercado o seu valor nunca é zero, pois são serviços com procura. 

Antes de avançar, é importante fazer uma clarificação de conceitos, distinguindo-se valoração 

e valorização, que embora próximos são conceitos distintos e facilmente confundíveis. De 

forma sucinta, pode dizer-se que valorar um SE é quantificar monetariamente o efeito no 

bem-estar humano resultante de uma alteração da qualidade ambiental. Deste modo, a 

valoração faz a medição do bem-estar para o (s) beneficiário (s) da provisão dos SE. 

Valorizar, por seu turno, implica realizar valor económico, envolve a conceção e 

implementação de mecanismos para realizar esse valor a favor dos agentes económicos e 

sociais que asseguram a provisão dos SE (Madureira et al. 2013b) .  

Existe uma série de motivações para valorar SE, estas dependem da finalidade de análise e do 

contexto do uso dos valores dos benefícios económicos. Estas diferentes motivações 

apresentam diferentes graus de exigência de conceitos, métodos e pressupostos. Realça-se que 

a valoração de SE deve ser tratada cuidadosamente tendo em conta a finalidade de análise e a 

escolha de conceitos e métodos de valoração. 

As principais finalidades e utilidades da valoração económica são: 

� No contexto de tomada de decisão em projetos e medidas de políticas (análise custo-

benefício);  

� Determinação do valor de indeminizações/compensações a pagar por danos/perdas de 

serviços ambientais; 

� Valorização e produção de estimativas de PIB verde (para construir séries de bem-

estar mais completas);  

� Promoção, avaliação e defesa da preservação e conservação, como recurso 

informativo e comunicacional e fixação do preço pela provisão dos SE (ou outros sem 

mercado). 
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Há uma diversidade de conceitos e fundamentos teóricos em valoração económica de SE, 

alguns já aqui introduzidos e outros abordados em seguida, cuja compreensão é fundamental 

para posteriormente proceder à correta estimação dos seus benefícios económicos. Sendo a 

valoração em termos económicos dos SE uma medida de bem-estar dos serviços produzidos 

pelos ecossistemas aos indivíduos é importante realçar que o seu bem-estar não depende 

apenas de bens e serviços transacionados no mercado mas também, da quantidade e/ou 

qualidade de bens e serviços sem mercado, como a maioria dos bens públicos.  

Na ausência de mercados, o valor económico dos SE pode ser obtido recorrendo à observação 

das escolhas dos indivíduos por atributos ambientais apresentados em diferentes alternativas 

de escolha. Os indivíduos declaram as suas preferências por determinados bens ou serviços 

face a um conjunto de escolhas alternativas. Perante estas escolhas comportam-se como o 

fazem relativamente aos bens privados, em que o individuo faz a sua escolha, 

quantidade/qualidade de um bem face a um determinado preço.  

Tal como refere Madureira, (2001), as preferências individuais no referencial da teoria 

económica são uma construção abstrata, que na prática correspondem ao valor dos bens 

obtidos nas escolhas dos indivíduos. Deste modo, a lógica da valoração económica da escolha 

da qualidade e /ou quantidade de um SE face à alteração no seu nível de bem-estar é a mesma 

aplicada na teoria de escolhas neoclássica. São as escolhas que vão permitir ao investigador 

determinar o valor económico de um determinado serviço ou conjunto de serviços, descritos 

através de atributos ambientais, atribuindo valor às variações nos níveis de provisão dos 

serviços, estas escolhas equivalem à medição das preferências individuais.  

De Groot et al. (2002) identifica três tipos de valores para os ecossistemas: (a) o valor 

ecológico; (b) valor sociocultural e (c) o valor económico. As componentes ecológicas e 

socioculturais não devem ser descuradas uma vez que também contribuem para o bem-estar 

da maioria das populações. Estes conceitos são abordados e discutidos em maior detalhe por 

Farber et al. (2002), Howarth e Farber (2002) e Villa et al. (2002). Contudo, este estudo 

centra-se apenas na medição do valor económico de SE adotando a abordagem da ciência 

económica.  

O que é então o valor económico de um SE e como medi-lo? O valor económico é uma 

medida do bem-estar que as pessoas obtêm com o consumo de um bem ou serviço e varia 

com a quantidade/qualidade consumida desse mesmo bem ou serviço. Adotando a definição 
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apresentada por Madureira et al. (2013b), o valor económico de um SE pode ser definido 

como ganho (ou perda) de bem-estar humano quando ocorre um aumento (ou uma redução) 

no nível de provisão do serviço. Um exemplo claro é a alteração da qualidade da água de 

elevada para moderada ou baixa. Em valoração económica de SE, o valor económico vai ser 

atribuído por variações no bem-estar humano decorrentes de variações no nível de provisão 

do bem ou serviço, o que efetivamente é medido é o valor atribuído a uma variação no nível 

de prestação do serviço, usando regra geral, o dinheiro como unidade de medida. O dinheiro é 

então sinónimo da disposição a pagar (DAP) por determinado bem ou serviço, esta é a medida 

da quantidade máxima de um bem ou serviço que a pessoa está disposta a pagar para obtê-lo. 

Tal como já referido, embora os SE não tenham preço diretamente no mercado possuem 

valor. O preço de mercado corresponde ao montante que o consumidor paga para usufruir de 

determinado bem enquanto o valor corresponde ao montante que o consumidor está disposto a 

pagar para obter um ganho de bem-estar. O conceito de excedente do consumidor expressa 

esta diferença de conceitos, este pode definir-se pela diferença entre o montante máximo que 

o consumidor estaria disposto a pagar e o que paga efetivamente (preço de mercado) 

(Madureira, 2010). Deste modo a disposição a pagar por unidades sucessivas desse bem 

ultrapassa o preço pago no mercado.  

Deve-se ter em consideração que o valor económico de um determinado serviço pode variar 

de pessoa para pessoa, correspondendo à medida da quantidade máxima de outros bens que a 

pessoa está disposta a abdicar para beneficiar de determinado serviço. Esta troca de bens e 

serviços permite através de variações no preço medir ganhos e perdas no nível de bem-estar 

através da simulação de mercados hipotéticos. A construção destes mercados será explicada 

posteriormente. Importa clarificar que não é precisamente o preço que mede o valor dos SE, 

são as variações no preço que permitem estimar os ganhos e as perdas de bem-estar 

resultantes de um aumento ou uma diminuição do preço de determinado bem ou serviço. 

Deste modo, a ausência de preço não significa ausência de valor económico. 

O valor marginal obtido a partir da DAP do indivíduo pela variação no nível de provisão do 

serviço é que vai determina o valor económico de um determinado SE. De acordo com 

Madureira et al. (2013b) o valor marginal corresponde ao ganho de bem-estar para o 

consumidor resultante da diferença entre a sua disposição a pagar por uma unidade adicional 

do bem ou serviço e o preço pago. Para obter o valor que os beneficiários de determinado bem 
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ou serviço atribuem à sua variação no nível de prestação é necessária que seja realizada uma 

valoração económica de SE do lado da procura.  

A disposição a pagar (DAP) ou a disposição a ser compensado (DAC), consoante se trate 

respetivamente de uma variação positiva ou negativa, gerando respetivamente benefícios ou 

custos, são as medidas usadas em economia para estimar a variação do nível de bem-estar dos 

indivíduos através de uma alteração na quantidade ou qualidade de um bem ou serviço. Estas 

variações podem ser unitárias obtendo-se a DAP/DAC marginal ou totais obtendo-se a 

DAP/DAC total. Esta última, normalmente é calculada quando se refere a uma certa 

quantidade ou um considerável nível de variação de bem ou serviço. Pode definir-se DAP ou 

DAC da seguinte forma: 

� Disposição a pagar (DAP): Montante máximo que a pessoa estaria disposta a pagar 

para um acréscimo na provisão de um serviço ou para evitar a deterioração de um 

recurso ambiental. 

� Disposição a receber (DAR): Montante mínimo que a pessoa estaria disposta a 

receber para ser compensada para aceitar um decréscimo da provisão ou a deterioração 

de um recurso ambiental. 

Há duas abordagens para valorar bens e serviços sem mercado, direta e indireta. Este trabalho 

centra-se na medição da valoração económica direta dos SE através da procura. Nas situações 

mais comuns, procura-se conhecer a variação no bem-estar de consumidores diretos, indiretos 

ou mesmo passivos do serviço através da DAP. O que se pretende obter é uma variação no 

nível de bem-estar do lado de quem beneficia do serviço, sendo a DAP individual a medida 

do que cada individuo está disposto a pagar para usufruir do serviço. No entanto, quando o 

pretendido é medir a variação do lado de quem fornece o serviço, ou seja do lado da oferta, a 

medida mais apropriada é a DAC. A valoração monetária indireta é realizada através de 

custos, por exemplo os custos associados a um aumento de poluição num rio provocando a 

diminuição do volume de pesca e consequentemente redução do rendimento obtido pela 

atividade. 

Portanto, com a adoção de métodos apropriados para efetuar a valoração económica de SE, é 

possível medir a disponibilidade dos indivíduos em pagar e/ou aceitar pela conservação ou 

deterioração de um bem ou serviço ambiental através de mercados construídos. Estes 

mercados hipotéticos não têm por objetivo transformar um benefício ambiental num produto 
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de mercado mas estimar as preferências dos indivíduos sobre as alterações no nível de 

prestação do serviço, permitindo conhecer o seu benefício ou custo económico. O que se 

pretende medir neste estudo é o valor dos benefícios económicos de uma variação no nível de 

provisão de cada serviço selecionado, por exemplo a redução do risco de incêndio de elevado 

para baixo ou moderado. Deste modo, é medida a variação entre dois pontos, um 

correspondente ao cenário base e outro ao cenário alternativo, mede-se o valor de uma 

variação discreta, pois não é possível estimar uma curva de valor marginal. Diferentemente do 

que acontece por exemplo com o valor da produção da madeira, onde é possível estimar a 

curva da procura, obtendo-se o valor, por exemplo, em Euros/ha.  

O subcapítulo seguinte dá a conhecer o conceito de Valor Económico Total descrevendo as 

suas componentes de uso relativas ao seu valor. 

2.4. CONCEITO DE VALOR ECONÓMICO TOTAL 

Os valores de SE são avaliados pela forma que os serviços dão suporte ao consumo das 

pessoas e ao seu bem-estar. Contudo, através de métodos de valoração sem mercado é 

possível obter o valor económico para a prestação destes serviços. Existe uma diversidade de 

métodos de valoração sem mercado, estes são abordados no capítulo 3, que permitem capturar 

ou não as diferentes componentes do “Valor Económico Total” (VET). As componentes do 

valor económico que são ou não capturadas pelos diferentes métodos de valoração são 

sintetizadas no conceito de “Valor Económico Total” (VET). Este é reconhecido na literatura 

como o somatório de “valores de uso” e os “valores de não uso”:  

VET=Valor de Uso (VU) + Valores de Não-Uso (VNU) 

O estudo TEEB (2010a) define VET como a soma dos valores de todos os fluxos de serviços 

que geram capital natural tanto no presente como no futuro, sendo os fluxos valorados por 

mudanças marginais na sua provisão. Pode-se concluir que o conceito agrega os valores 

fornecidos por um determinado ecossistema.  

O Quadro 2 faz uma descrição das componentes de VET, apresentando o modo como estas 

variam de acordo com o uso que os beneficiários fazem dos ecossistemas. Note-se que este 

uso pode ser direto ou indireto. Os valores económicos de uso direto referem-se, 

normalmente, a produtos transacionados ou potencialmente transacionados no mercado, um 
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exemplo deste último é o caso da caça. Os serviços de aprovisionamento possuem um valor 

económico de uso direto como por exemplo a madeira e os alimentos fornecidos pelos 

ecossistemas.  

Os valores de uso indireto como os serviços ecológicos (de regulação) e os valores de uso 

passivo (por ex., a conservação de uma espécie rara) não são, regra geral, transacionáveis no 

mercado. Os serviços de regulação obtidos dos processos dos ecossistemas apenas permitem 

captar o valor de uso indireto e o valor de opção, e os serviços culturais obtidos dos 

ecossistemas e paisagem captam os valores de uso direto, valor de opção e os valores de uso 

passivo (Christie et al., 2012). 

Quadro 2. Tipologia do Valor Económico Total 

Tipo de valor Subtipo de valor Significado 

Valor de uso Direto 
 

Resultante do uso direto humano dos ecossistemas, podem ser de 
consumo, matérias-primas ou não-consumo (ex. beneficio estético 
da paisagem) 

Valor de uso Indireto 

Derivado dos serviços de suporte e regulação fornecidos pelas 
espécies e ecossistemas (benefícios das funções dos ecossistemas) Valores de uso 

Valor de Opção 

Relacionado com a importância que as pessoas dão à futura 
disponibilidade de serviços de ecossistema em benefício próprio 
(valor de opção no sentido restrito), podendo estes ser diretos ou 
indiretos 

Valor Legado/ 
Herança 

Valor atribuído pelas pessoas de modo a que as gerações futuras 
também beneficiem das espécies e ecossistemas (preocupações de 
equidade entre gerações) 

Valor de Existência 

Valor relacionado com a satisfação que os indivíduos têm do 
simples conhecimento que as espécies e os ecossistemas 
continuem a existir (conhecimento da continuidade da existência)  
 

Valor de não 
uso/ uso passivo 

Valor Altruísta 

Valor atribuído pelos indivíduos para que outras pessoas da 
geração atual tenham acesso aos benefícios proporcionados pelas 
espécies e ecossistemas (preocupações de equidade 
intergeracional) 

Fonte: Adaptado de TEEB (2010a) 

O VU refere-se aos benefícios diretamente obtido com o consumo do serviço e os VNU estão 

relacionados com o seu valor intrínseco, a sua simples existência proporciona valor 

independentemente do seu uso no presente ou futuro. O VO está relacionado com a 

importância que as pessoas dão ao uso futuro e, portanto, à disponibilidade de determinado 

bem ou serviço, podendo este uso ser direto ou indireto. 
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O VET é um conceito útil sobretudo para decidir sobre a seleção do métodos de valoração a 

implementar. Contudo, este conceito apresenta algumas limitações que não foram aqui 

abordadas. Para obter uma leitura detalhada do conceito, suas componentes e limitações 

aconselha-se a leitura da publicação de Turner et al. (2003). 

2.5. BENEFICIÁRIOS E ESCALAS DE VALORAÇÃO 

A atribuição de valor aos ecossistemas em função dos serviços que prestam é um elemento 

fundamental no apoio à decisão política e técnica, já que fornece aos utilizadores (população 

local, visitantes, turistas, entre outros) informação necessária para decidirem sobre a 

combinação de serviços que melhor responde às suas necessidades (Ribeiro, 2012). É neste 

contexto que será abordada a valoração económica dos SE ao longo deste trabalho. Contudo, 

para obter estimativas credíveis dos benefícios económicos fornecidos pelos SE é necessário 

uma série de procedimentos como podemos ver na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Procedimentos para estimar os benefícios económicos fornecidos pelos SE 

Fonte: Construção própria 

A identificação dos SE com base em categorias é o ponto de partida essencial para 

posteriormente prosseguir na medição dos seus benefícios económicos. Apesar de existirem 

diferentes tipologias das categorias de SE (por exemplo, MEA, 2005; TEEB, 2010a) e não 

haver uma descrição única e uniforme dos serviços incluídos nas categorias consideradas, a 

descrição destas categorias está estreitamente relacionada com os ecossistemas que fornecem 

os serviços. 

 A identificação dos SE poderá ser abordada com base em diferentes elementos quantitativos 

e qualitativos. Podendo ser utilizado para este fim uma diversidade de técnicas dependo do 
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contexto e objetivo do estudo. O levantamento de informações com base em dados pré-

existentes, a realização de grupos de discussão com os principais intervenientes no 

projeto/estudo (stakeholders, técnicos, população beneficiária dos serviços, entre outros) são 

apenas alguns exemplos. Note-se que a identificação dos SE apresenta uma elevada 

dependência do contexto e objetivo do estudo. Tendo em consideração este último deve-se 

procurar ao máximo envolver os diferentes intervenientes no projeto/estudo nesta fase de 

identificação dos SE de modo a satisfazer as suas principais necessidades. Estes 

intervenientes podem ser diversos, por exemplo, os promotores do projeto/estudo e os 

beneficiários da sua implementação. 

A identificação dos potenciais beneficiários dos SE demonstra-se um passo crucial para a 

obtenção do seu valor económico. Schröter et al. (2012) definem beneficiário o indivíduo que 

obtém ganho de bem estar com o uso direto, indireto ou passivo dos SE. Para obter os 

potenciais beneficiários dos SE, deve-se procurar responder à questão, quem beneficia direta e 

indiretamente dos SE?  

Os beneficiários podem ser diversos, estes podem ser à escala local, regional, nacional e/ou 

global. Por exemplo, uma floresta pode fornecer à população local madeira e fibras naturais, a 

nível regional pode proporcionar área de recreio aos habitantes da área circundante e a nível 

nacional e global esta floresta vai fixar dióxido de carbono, ajudando a regular as 

concentrações de gases efeito estufa na atmosfera. Este exemplo demostra que os 

beneficiários podem ser diversos dependendo sobretudo da escala e do uso dos SE. Os 

beneficiários podem englobar desde proprietários, empresas, população local, população 

regional, nacional ou mesmo a população internacional. 

A escala de referência de identificação dos SE quando nos referimos à sua oferta também 

depende estritamente do âmbito de aplicação do estudo. Tal como refere Madureira et al. 

(2013b), o bioma é usado como escala de referência para identificar os SE na maioria dos 

estudos internacionais (é exemplo, Constanza et al. 1997; MEA, 2005; TEEB, 2010b). 

Contudo, quando a avaliação de SE é de âmbito nacional o mais comum é o uso do conceito 

de habitat ou ecossistema (é exemplo o UK NEA, 2011). No caso de uma área protegida de 

montanha, como acontece neste estudo, a identificação dos SE pode ser feita a uma escala 

local e regional, e a escala de referência usada poderá ser o ecossistema ou o habitat.  
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Sempre que possível, a delimitação espacial dos SE é um aspeto interessante na medição do 

benefício económico uma vez que permite definir zonas correspondentes à provisão dos SE 

procuradas pelos indivíduos. Esta delimitação também permite uma comunicação mais 

facilitada e cativante dos benefícios económicos fornecidos pelos SE aos diferentes agentes 

(podendo estes últimos ser públicos ou privados, políticos ou técnicos, entre outros). 

É fundamental definir uma escala apropriada de análise ao estudo de modo a proceder a uma 

correta mensuração do valor económico dos SE. Uma escala desadequada pode ter varias 

implicações, nomeadamente limitar a identificação dos SE. 
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3. MÉTODOS DE VALORAÇÃO ECONÓMICA PARA SE 

De acordo com Liu et al. (2010) a valoração económica dos serviços de (SE) é um processo 

de avaliação das contribuições dos serviços que os ecossistemas prestam de uma forma 

sustentável, e é também uma ferramenta que aumenta a capacidade de decisão para avaliar 

trade-offs de diferentes alternativas de gestão dos ecossistemas de modo a cumprir um 

conjunto de objetivos. 

Uma vez que muitos SE não possuem valor direto no mercado, os métodos de valoração sem 

mercado permitem, através da disposição a pagar (DAP), obter uma estimativa do valor por 

uma variação na quantidade/qualidade de provisão de um determinado serviço. Os métodos 

de valoração sem mercado têm-se vindo a demostrar uma ferramenta útil de apoio à decisão. 

São também um instrumento de auxílio na conceção e avaliação de novas políticas, estudos 

ou projetos de conservação direcionados para as necessidades humanas e promotores de uma 

gestão mais eficiente dos ecossistemas.   

Este capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos. O primeiro apresenta os principais 

métodos de valoração sem mercado para obter os benefícios económicos fornecidos pelos SE. 

O segundo centra-se na aplicação dos métodos de preferência declarada, e por último, o 

terceiro subcapítulo é dedicado à introdução do método das Experiências de Escolha, dado 

que foi o método aplicado no contexto de estudo que serviu de base a esta dissertação. 

3.1. MÉTODOS DE VALORAÇÃO SEM MERCADO  

A estimativa dos benefícios económicos fornecidos pelos SE pode ser feita através de um 

conjunto de métodos e técnicas de valoração sem mercado. Tal como já foi referido, a maioria 

dos SE de regulação e culturais, assim como alguns serviços de aprovisionamento não são 

transacionados no mercado convencional. Os métodos de valoração sem mercado são uma 

ferramenta importante que auxiliam no processo de obtenção do valor económico destes 

serviços. Embora não haja uma classificação universal para os métodos, encontra-se na 

literatura uma série de métodos de valoração possíveis para fazer a ligação entre a provisão 

dos SE e a medição dos seus benefícios económicos. Também não existe na literatura um 

consenso quanto à eficiência de um método em relação ao outro, cada método apresenta uma 

vantagem específica para determinado caso de estudo. 
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A aplicação dos métodos difere caso se trate de bens públicos ou de bens privados. Torna-se 

percetível que o valor marginal de bens privados normalmente possa ser derivado dos preços 

do mercado, enquanto o valor marginal de bens públicos, como a maioria dos SE, tenha de ser 

estabelecido usando métodos de valoração sem mercado (Hein et al. 2006). Estes métodos 

auxiliam na tarefa de inferir o ganho ou perda de bem-estar das pessoas face às alterações da 

qualidade/ quantidade de bens ou serviços ambientais. 

O Quadro 3 faz uma descrição dos principais métodos de valoração económica sem mercado 

existentes para valorar SE. Estes métodos dividem-se em duas categorias, os métodos de 

preferências reveladas (revealed preference methods) e os métodos de preferências declaradas 

(stated preference methods). 

Os métodos de preferências reveladas recorrem ao comportamento observado dos indivíduos, 

assumindo que este resulta de um processo de maximização da utilidade e que, portanto, os 

comportamentos dos indivíduos observados no mercado são considerados relevantes para 

analisar o seu bem-estar (Pearce, 2002). Estes métodos procuram obter preferências a partir de 

informações com base no mercado real (Nijkamp et al., 2008). O Preço Hedónico e o método 

de Custo de Viagem são alguns exemplos destes métodos de valoração económica.  

Os métodos de preferências declaradas são baseados na simulação do mercado, extraem 

valorações individuais através de inquéritos e não são dependentes dos mercados existentes 

(Nijkamp et al., 2008). A Valoração Contingente e a Modelação de Escolhas (Choice 

Modelling), designadamente na variante das Experiências de Escolha, são exemplos destes 

métodos. Os inquiridos são solicitados a demonstrar a sua DAP/DAC por bens ou serviços 

através de uma série de simulações de escolhas de modo a identificar o valor dos bens e 

serviços prestados pelos ecossistemas. 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS DE VALORAÇÃO ECONÓMICA DOS SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA 

 

-27- 
 

Quadro 3. Métodos de Valoração de bens sem mercado 

Método de valoração Descrição do método 

Métodos de Preferências Reveladas 

Método do custo de 
viagem 

(Travel Cost Method) 

O método utiliza informação observada sobre a viagem a um determinado local 
de recreio e lazer, estima os custos da viagem através da procura, o custo de 
viagem é uma aproximação da disposição dos visitantes para pagar pelos 
benefícios ambientais oferecidos por aquele local (por ex., benefício recreativo 
através do custo de visita a uma zona húmida) 

Modelo de Utilidade 
Aleatória 

(Random Utility Model) 

O método permite estimar variações na qualidade de locais de recreio, permitindo 
também simultaneamente, obter o valor de acesso a esses locais. Os visitantes são 
convidados a escolher o local de recreio que prefere visitar dentre um conjunto de 
locais de recreio substitutos. (estimar o valor de locais de pesca desportiva através 
de taxas de captura por viagem e outras medidas de qualidade do local). 

Método do preço 
hedónico 

(Hedonic price method) 

O método utiliza bens com mercado e incorpora-os em cada atributo ambiental, 
através de escolhas individuais, a técnica estima o preço implícito que os 
atributos ambientais têm (por ex., estimar o beneficio recreativo e estético de uma 
propriedade residencial junto a uma zona húmida e lagos)  

Comportamento 
defensivo 

(Averting behaviour) 

O método estima o valor monetário para um bem ou serviço ambiental 
observando os custos ou gastos individuais suportados evitar a redução de uma 
funcionalidade ambiental de um determinado bem ou serviço (por ex., custos para 
proteção da inundação de uma zona costeira) 

Métodos de Preferências Declaradas 

Valoração Contingente 
(Contingent Valuation) 

Construção de mercados hipotéticos que permitam que as pessoas exprimem a 
sua disposição a pagar (DAP) ou a sua disposição a aceitar (DAC) por uma 
mudança na quantidade ou qualidade de um nível de provisão de um determinado 
serviço ambiental (por ex. estimar a DAP para evitar a perda da paisagem 
característica de um ecossistema em alternativa da desflorestação dessa área). 

Modelação de escolhas 
(Choice Modelling) 

Construção de mercados hipotéticos que permite ao entrevistado a escolha da sua 
opção preferida a partir de uma série de alternativas, cada uma descrita por um 
conjunto de atributos onde o preço está incluído, cada atributo apresenta 
diferentes níveis de provisão do serviço (por ex. escolher duas alternativas de 
oferta dos serviços de regulação da erosão, resiliência ao fogo e do sequestro de 
carbono de um espaço florestal) 

 
Fonte: Madureira et al. (2013b)  

Note-se que ambos os métodos medem variações no bem-estar das pessoas, com base nas 

suas preferências, podendo ser técnicas complementares. Em economia ambiental a principal 

distinção entre os métodos de valoração económica é com base na origem dos dados, isto é, se 

derivam de observações de comportamento humano no mercado real (técnicas de preferência 
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revelada) ou de respostas humanas a questões hipotéticas (técnicas de preferência declarada) 

(Liu et al., 2010).  

No entanto, o âmbito de aplicação dos métodos de preferência revelada é mais limitado e 

implicam a observação do comportamento do indivíduo. São muitas vezes utilizados para 

obter valores relativos ao recreio, através do custo de deslocação para realização de atividades 

de recreio e lazer. Contudo, estes não permitem conhecer os custos e benefícios obtidos 

antecipadamente à tomada de decisão e também não possibilitam medir os valores de uso 

passivo. Contrariamente, os métodos de preferência declarada permitem medir variações no 

nível de bem-estar em relação aos valores de uso passivo, podem aplicar-se previamente à 

tomada de decisão permitindo obter antecipadamente informação dos custos e benefícios, 

ampliando as potencialidades face às preferências reveladas. No âmbito de decisão de 

diferentes opções de gestão ambiental, sobretudo quando estas se relacionam com medidas de 

políticas ambientais, a valoração dos atributos antecipadamente à decisão de aplicação da 

medida é muito útil, permitindo deste modo conhecer as preferências do público. Tratam-se 

portanto de técnicas com uma maior flexibilidade de aplicação o que faz com que estas sejam 

bastante usadas. 

Não existindo na literatura um consenso das principais vantagens e limitações de uso de um 

método em relação ao outro, a opção de escolha da técnica a utilizar está sobretudo 

relacionada com os dois fatores: a capacidade de capturar (ou não) todas as componentes do 

valor económico; e a possibilidade de obter informação sobre os custos ou benefícios dos 

bens ou serviços previamente à tomada de decisão. Estes dois fatores são visíveis para cada 

método de valoração sem mercado através da observação do Quadro 4. 
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Fonte: Adaptado de Madureira et al. (2013b)  

 

A seleção do método deve assim ter em consideração sobretudo os seguintes aspetos: 

• O objetivo da valoração; 

• A eficiência do método para o caso em específico; 

• As informações disponíveis para a sua implementação.  

Quadro 4. Métodos de valoração económica de SE: componentes do VET captadas e vantagens e 
desvantagens 

 

Método de 
valoração 

Componen
tes do VET 
captadas 

Vantagens Desvantagens 

Limitado aos valores de uso 
ligados ao recreio Custo de Viagem Uso direto e 

indireto 

Utiliza de dados reais (dados de 
mercado) e é baseado no 

comportamento observado do 
indivíduo 

Valor obtido posteriormente à 
tomada de decisão 

Obtêm estimativas do valor de 
recreio: (a) variação da qualidade do 

sítio e (b) valor total do recreio 
Limitado aos valores de uso Modelos de 

Utilidade 
Aleatória 

Uso direto e 
indireto 

Baseado no comportamento 
observado do indivíduo 

Valor obtido posteriormente à 
tomada de decisão 

Limitados aos valores de uso 

Valor obtido posteriormente à 
tomada de decisão 

Preço Hedónico Uso direto e 
indireto 

Utiliza dados reais (dados de 
mercado) 

Exigência de dados e aplicação 
restrita 

Utiliza dados reais (dados de 
mercado) 

Limitados a valores de uso e 
apenas para SE com valor de 

mercado 
Comportamento 

Defensivo 
Uso direto e 

indireto 
Baixa Exigência nos dados Aplicação restrita 

Permite medir variações 
anteriormente à tomada de decisão 

Método caro 
Valoração 

Contingente 
Uso e uso 
passivo Permite agregação para toda a 

população (dependente amostragem) 

Método baseado no 
comportamento hipotético dos 

indivíduos 
Permite medir variações 

anteriormente à tomada de decisão 
Método caro 

Modelação de 
escolhas 

Uso e uso 
passivo Permite agregação para toda a 

população (dependente amostragem) 

Método baseado no 
comportamento hipotético dos 

indivíduos 
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Note-se que, a Valoração Contingente e a Modelação de Escolhas permitem valorar todos os 

SE, já o método do Custo Viagem e os Modelos de Utilidade Aleatória são normalmente 

usados para valorar SE relacionados com o recreio e lazer. 

 Um exemplo de aplicação de uso do método do preço hedónico é a obtenção benefício 

económico recreativo e estético de uma residência próxima de um lago e do comportamento 

defensivo é, por exemplo, os custos com a prevenção de inundações da zona costeira. 

Sumariamente, relembram-se alguns aspetos cruciais, já abordados no Capítulo 2, para obter 

estimativas fiáveis usando métodos de valoração económica de SE: 

� Evitar a dupla contabilização dos serviços de ecossistema; 

� Sempre que possível, adotar uma abordagem transdisciplinar, abarcando 

conhecimentos e metodologias de diferentes áreas do saber e o mais próxima possível 

da natureza e dos problemas ambientais; 

� Envolver os stakeholders no processo de identificação dos SE e obtenção dos 

benefícios económicos dos SE de modo a permitir um melhor conhecimento da 

provisão dos SE e das necessidades dos intervenientes; 

� Identificar os SE e os seus beneficiários a uma escala apropriável ao caso em estudo, 

especificar devidamente os SE e selecionar os métodos de acordo com a informação 

que se pretende obter. 

O subcapítulo 3.2 centra-se na introdução dos métodos de preferência declarada, destacando 

dois aspetos metodológicos: a construção dos mercados hipotéticos e a operacionalização do 

método. Também são apresentadas as principais vantagens de aplicação destas técnicas. 

3.2. APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PREFERÊNCIA DECLARADA 

As Técnicas de Preferência Declarada, como é exemplo a Modelação de Escolhas e a 

Valoração Contingente, são usadas desde o final da década de 90 do século passado (são 

exemplos disso as publicações de (Adamowicz et al. 1998; Boxall et al. 1996; Hanley et al. 

1998). Tal como referido na secção anterior, estas técnicas apresentam um âmbito de 

aplicação mais alargado sobretudo porque não se baseiam no comportamento do mercado 

real, permitem obter os benefícios económicos antecipadamente à tomada de decisão e medir 

os valores de uso e não uso dos SE. 
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Quando o objetivo pretendido é observar as preferências dos indivíduos face ao seu nível de 

bem-estar, as técnicas de preferência declarada são muito úteis para compreender como o 

indivíduo reage a uma alteração no seu nível de bem-estar resultante de uma variação da 

quantidade e/ou qualidade de bem ou serviço ambiental. Relativamente à aplicação destas 

técnicas salientam-se alguns aspetos metodológicos importantes: a construção de mercados 

hipotéticos e a operacionalização do método. A modelação econométrica das escolhas 

também é um aspeto importante, pois é este vai nos fornecer o valor da DAP marginal para 

cada atributo ambiental.  

As técnicas de preferência declarada baseiam-se na construção de mercados hipotéticos e 

recorrem à implementação de questionários. Uma parte do questionário deve ser dedicada à 

descrição do contexto das escolhas que o inquirido vai optar e outra parte à apresentação do 

objeto das escolhas, apresentado nos cartões de escolha no caso da Modelação de Escolhas. 

No caso deste último método, é normalmente apresentado ao entrevistado um conjunto de 

duas a quatro opções de escolha que se devem aproximar o máximo possível da realidade. O 

inquirido é convidado a escolher a sua opção preferida, dentre o conjunto de opções. Nestas 

opções para além dos atributos ambientais considerados relevantes no estudo é incluído um 

atributo monetário (preço) em cada opção de escolha. Regra geral, cada entrevistado é 

convidado a efetuar várias escolhas (situações de escolha) durante a entrevista. As escolhas 

feitas pelos entrevistados são depois modeladas com modelos estatísticos usados para obter a 

DAP marginal de cada atributo. Estes modelos estatísticos representam a forma de 

deliberação dos indivíduos e são usados para modelar estatisticamente as observações 

resultantes de escolhas discretas. Existem diversos modelos com esta finalidade, o modelo 

usado neste estudo foi o Modelo Multinominal Logit (MNL), este modelo será descrito no 

quarto capítulo com aplicação ao caso de estudo. 

A construção do mercado hipotético deve-se aproximar o máximo possível ao real de modo a 

que os indivíduos se comportem como se nele estivessem. É muito importante garantir que os 

atributos ambientais que descrevem os SE sejam percetíveis e que o mecanismo e a forma de 

pagamento pela alteração na qualidade/ quantidade de bem ou serviço sejam claros para os 

entrevistados.  

O objeto de escolha é aquilo que o indivíduo pode adquirir, são, por exemplo, alterações no 

nível de provisão dos SE para as quais se pretende conhecer o valor económico. No caso da 
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Modelação de Escolhas estas alterações são apresentadas na forma de atributos que por seu 

turno são apresentados em diferentes níveis. As opções de escolha são assim combinações dos 

mesmos atributos a diferentes níveis.  

A especificação clara e percetível dessas alterações é, portanto, fundamental para o sucesso de 

aplicação destes métodos. A definição do objeto de escolha é a principal diferença entre a 

aplicação da Modelação de Escolhas e a Valoração Contingente, sendo que em geral, a 

Valoração Contingente usada para valorar diferentes estados de qualidade ambiental e a 

Modelação de Escolhas aplicada para medir as preferências dos indivíduos por diferentes 

atributos (Madureira, 2001). Através desta técnica podemos conhecer os atributos que os 

indivíduos atribuem maior relevância e qual a sua disposição a pagar para conservar os 

atributos numa determinada área e em que níveis. 

Salientam-se as principais vantagens de recorrer à Modelação de Escolhas: 

• O indivíduo pode fazer várias escolhas em vez de apenas uma, permitindo identificar 

como os beneficiários dos serviços irão comportar-se face às diferentes opções de 

escolha; 

• O entrevistado tem a possibilidade de não escolher nenhuma opção de escolha nova, 

podendo optar pelo estado inicial (cenário base sem projeto); 

• De cada entrevista realizada são recolhidas várias informações individuais de base 

qualitativa e quantitativa, estas últimas serão posteriormente usadas em modelação 

estatística; 

A principal limitação das técnicas de preferências declaradas é o comportamento hipotético, 

podendo o comportamento do indivíduo na sua escolha ser incongruente com o 

comportamento real, caso a situação se materializasse. 

A secção seguinte permite conhecer em que consiste e como é construído o método de 

modelação de escolhas, método de preferência declarada usado no âmbito de aplicação deste 

estudo. 
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3.3. MODELAÇÃO DE ESCOLHAS  

Atualmente são diversos os estudos na literatura com aplicação da Modelação de Escolhas, 

Choice Modelling (CM), para obter estimativas do valor dos SE (ver por exemplo, Barkmann 

et al. 2008; Brey et al. 2007; Glenk, 2011; Kenter et al. 2011; Madureira et al. 2013b; Mavsar 

et al. 2013; Shoyama et al. 2013).  

O termo Modelação de Escolhas engloba uma variedade de técnicas de preferência declarada, 

estas adotam uma abordagem semelhante para valorar bens sem mercado (Bateman et al., 

2002). O termo inclui as seguintes técnicas: Choice Experiments, Contingent Ranking, 

Contingent Rating e Paired Comparisons. Entre as diferentes técnicas destaca-se a primeira, 

Experiências de Escolha (Choice Experiments), os indivíduos escolhem a sua alternativa de 

escolha preferida num conjunto de escolhas que lhe são apresentadas em relação a um nível 

base, em condições de cenário hipotético, cada opção é definida por um conjunto de atributos 

nos quais o preço está incluído.  

Segundo Hanley et al. (2002)  a Modelação de Escolhas é uma família de metodologias para 

modelar preferências de bens, onde os bens ou serviços são descritos através das suas 

características (atributos) e dos níveis que os caracterizam. Eftec (2006) dá como exemplo um 

lago, este pode ser descrito em termos da sua qualidade ecológica, qualidade química da água, 

número e tipo de espécies que compõe o habitat, e assim sucessivamente. Outro exemplo 

apresentado por Bateman et al. (2002) é a floresta descrita em termos de diversidade de 

espécies, estrutura etária e infraestruturas de recreação. 

A Modelação de Escolhas é um método que se baseia nas preferências declaradas pelos 

indivíduos em mercados hipotéticos através de questionários delineados cuidadosamente, 

sendo apresentadas várias descrições alternativas combinadas num conjunto de escolhas 

(choice sets), em que cada conjunto de escolhas é composto por várias alternativas de escolha 

(choice alternatives). Estes elementos que constituem os cartões de escolha (choice card) e 

fazem parte do desenho experimental (experimental design): 
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Fonte: Construção própria 

No desenho experimental a preocupação principal é a criação de um conjunto de escolhas 

eficiente, isto é, como combinar os níveis dos atributos em diferentes alternativas de escolha. 

Para obter as preferências dos inquiridos devem ser apresentadas todas as combinações 

possíveis dos níveis dos atributos. É desenvolvido em duas etapas:  

1. A obtenção das combinações de atributos e seus níveis 

2. A combinação desses atributos e níveis no conjunto de escolhas.  

Como é possível obter muitas combinações dos níveis de atributos para as alternativas de 

escolha são geralmente usadas técnicas estatísticas como o desenho fatorial ou outras para 

selecionar um subconjunto de todas as combinações possíveis. 

Outra tarefa fundamental, anterior à seleção de subconjuntos de escolha é a definição das 

alternativas de escolha, ou seja, a seleção dos atributos e dos seus níveis. 

O número de níveis para os atributos depende: 

� Do número de níveis necessários para explicar o cenário hipotético; 

� Do tamanho que o conjunto de escolhas pode assumir (relacionado com o número de 

entrevistas que é possível fazer-se); 

� A necessidade de especificar os efeitos não-lineares dos atributos. 

Experiental Design 
Choice Experiments 

 

Elaboração de choice sets, cada conjunto de escolhas 
apresentado aos inquiridos é um choice set.  
  

 

Cada choice set é composto por um conjunto de choice alternatives. Cada 
alternativa de escolha é uma combinação diferente dos níveis dos atributos. 

  

Figura 2. Elementos que constituem o cartão de escolha e fazem parte do 
Experimental Design 
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Devem ser apresentadas aos inquiridos um número de alternativas suficientes de modo a que 

estas estatisticamente tenham impacto nos níveis de atributos das escolhas feitas. 

Normalmente a alternativa de escolha que corresponde ao nível base (estado inicial) é 

geralmente designado por status quo ou business-as-usual alternative (BAU) e corresponde 

ao cenário base, que pode ser o nível de partida do projeto. Esta alternativa tem de ser incluída 

no conjunto de escolhas pois é fundamental para se puderem obter a DAP pelos atributos em 

consistência com a teoria económica (Bateman et al. 2002).  

As alternativas de escolha são diferenciadas pelos atributos e níveis que posicionam as 

diferentes alternativas de escolha das quais o inquirido é convidado a escolher qual a sua 

alternativa preferida daquele conjunto de escolhas. O conjunto de atributos inclui ambos os 

atributos, monetários e não monetários, sendo o preço um dos atributos, o que permite obter 

indiretamente a disposição a pagar (DAP). As escolhas dos atributos implicam trade-offs 

entre as diferentes alternativas incluídas num conjunto de escolha.  

As etapas de aplicação de um exercício de CM encontram-se descritas sumariamente no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5. Etapas de um exercício de modelação de escolhas 

Fonte: Adaptado de Hanley et al. (2002). 

 

Etapa Descrição 

Seleção dos atributos Identificação dos atributos relevantes do bem ou serviço a ser valorado. 

Escolha dos níveis para os 
atributos 

Os níveis devem ser realistas. 
A revisão bibliográfica, consulta de peritos e os grupos focais são algumas 
das formas apropriadas de selecionar os níveis dos atributos. 

Desenho experimental  Combinação dos níveis de atributos num número de cenários alternativos 
para ser apresentado aos inquiridos. 

Construção dos conjuntos de 
escolhas (Choice sets) 

Os cenários identificados no desenho das escolhas são agrupados em 
conjuntos de escolhas a serem apresentados aos inquiridos. 

Avaliação das preferências Escolha do método de sondagem para medir as preferências. 

Tratamento dos dados Ex: Usando um modelo de escolhas probabilístico, regressão pelo Método 
dos Mínimos Quadrados ou por Máxima Verosimilhança 
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Tal como foi inicialmente referido, o método apresenta diferentes abordagens de revelação do 

valor, estas encontram-se descritas no Quadro 6. Estas abordagens têm uma aplicação recente 

em questões ambientais, sendo oriundas de estudos de mercado e investigação relacionadas 

com o setor dos transportes (por exemplo Bhat, 1998). Hanley et al. (2002) apresentam um 

levantamento de estudos na literatura que recorrem ao CM com aplicações ambientais. 

Quadro 6. Opções de abordagem do Método Choice Modelling 

Abordagem Descrição 
Estimativas de bem-

estar consistentes com 
a teoria económica? 

Choice Experiments ou 

Contingent Choice 
Escolha entre duas alternativas ou mais e 
o status quo ou BAU Sim 

Contingent Ranking Ordenar uma série de alternativas Depende* 

Contingent Rating 
Pontuar cenários alternativos numa 
escala de 1-10 Duvidoso 

Paired Comparasions 
Pontuar pares de cenários numa escala 
semelhante Duvidoso 

*Para interpretar os resultados em termos de bem-estar económico, uma das opções deve ser sempre atualmente realizável 

Fonte: Bateman et al. (2002) 

 

Neste estudo optou-se pelas Experiências de Escolha (Choice Experiments), pois de acordo 

com Bateman et al. (2002) esta produz estimativas consistentes para o bem-estar dos 

indivíduos pelas seguintes razões: a) a metodologia obriga os entrevistados a realizar os 

trade-offs entre os diferentes níveis de atributos e os respetivos custos; b) os entrevistados 

podem optar pela opção do status quo, em que não há uma variação na situação atual e que 

simultaneamente não impõe custos adicionais ao entrevistado; c) os resultados podem ser 

representados através de modelos econométricos que suportam a teoria de escolha 

probabilística. 

Embora possam ser usados outros modelos uma maneira simples de avaliar os resultados é 

usar o modelo Multinominal Logit (MNL) em que a probabilidade de escolher uma alternativa 

é modelada como uma função de atributos e considerando as características socioeconómicas 

dos inquiridos. 
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4. BENEFÍCIOS ECONÓMICOS DA PROVISÃO DE SE NO 
PNSE PARA A POPULAÇÃO LOCAL 

O Parque Natural da Serra da Estela é a área de estudo deste trabalho. Tratando-se de uma 

área protegida de alto valor natural esta área fornece inúmeros SE importantes para o bem-

estar humano. Esta área foi escolhida no âmbito do projeto SAVE onde este estudo se 

encontra enquadrado, daí que tenha sido também a sua área de estudo. 

Este capítulo inicia-se com uma breve caraterização da área e da população inquirida para a 

obtenção dos benefícios económicos providos pelo fornecimento de SE. Nos subcapítulos 

subsequentes é explicada a aplicação das Experiências de Escolha, desde a seleção e definição 

dos SE que foram incluídos nas alternativas de escolha, a construção do questionário, a 

seleção da amostra e administração do inquérito. É também feita uma caraterização da 

população inquirida para a obtenção dos benefícios económicos providos pelo fornecimento 

de SE. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DA 
ESTRELA 

O Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) está localizado na região centro do país, engloba 

6 concelhos (Celorico da Beira, Manteigas, Seia, Covilhã, Gouveia e Guarda) como podemos 

observar na Figura 3 e, atualmente ocupa uma área de 88.850 hectares.  
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Figura 3. Enquadramento geográfico do PNSE 

A topografia da Serra da Estrela, onde se insere o PNSE, denuncia uma origem tectónica, com 

testemunhos geomorfológicos da glaciação (os vales em U, blocos graníticos erráticos, as 

lagoas, os covões), em contraste com os traços morfológicos essencialmente graníticos das 

áreas não glaciadas e alguns afloramentos de xisto. A diversidade de rochas que aí afloram, a 

biodiversidade e as marcas da influência humana na evolução das paisagens concedem à Serra 

da Estrela um valor único (Martins e Silveira, 2008). É nela que se localiza o ponto mais 

elevado de Portugal continental, atingindo na Torre 1993 m de altitude. A Torre é um local 

simbólico da serra e é um importante ponto de atracão de muitos visitantes e turistas. A 

atração deste local deve-se sobretudo à queda de neve que se faz sentir nos meses de Inverno, 

uma vez que próximo da Torre localiza-se a estância de ski (Figura 4).  
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Figura 4. Estância de ski localizada próxima à Torre 
 

O clima possuiu influências mediterrâneas e atlânticas, apresentando deste modo dois climas 

convergentes. O tipo de clima mediterrâneo é dominante na vertente sul da Serra e o do tipo 

atlântico domina na vertente noroeste (Ribeiro, 1998). O Planalto Central apresenta 

características de um clima mediterrâneo com verões quentes e secos e precipitações 

abundantes no semestre frio podendo atingir valores superiores a 2500 mm nas montanhas 

mais altas, a precipitação média anual varia entre os 2000 a 2500 mm (Vieira, 2004). Dada a 

sua importância e elevada diversidade genética este está considerado pelo conselho da Europa 

como reserva Biogenética. 

O clima único da Serra é parte integrante da paisagem, ambos são fatores que fazem com que 

a Serra seja um local muito procurado para atividades de recreio e lazer. Para além da procura 

no inverno, devido às condições meteorológicas e beleza natural da Serra, o PNSE é também 

visitado no verão, proporcionando outro tipo de atividades. O PN possibilita dum conjunto 

variado de atividades, desde desportos de montanha, caminhadas, caça, pesca desportiva, 

observação de fauna e flora, entre muitas outras. Esta diversidade de oferta confere-lhe ainda 
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uma maior atração, deste modo, é fundamental que o PN ofereça também infraestruturas de 

recreio e lazer de qualidade que permitam a atração e permanência dos visitantes. 

A situação geográfica do PNSE aliada ao caráter único das zonas mais elevadas da serra 

origina um isolamento reprodutor de espécies de fauna e flora proporcionando uma 

diversidade de habitats, sendo alguns exclusivos, como é o caso dos urzais. Merecem também 

especial referência os cervunais, habitat prioritário no PNSE (Figura 5). Os cervunais são 

pastagens de zonas frias, relativamente pobres em espécies, dominadas pelo cervum (Nardus 

Stricta L.)(Cristina e Sales, 2007). Estes enrelvamentos de cervum são comuns no PNSE e são 

utilizados como zonas de pastagem, contudo, têm sido sujeitos à pressão do fogo, este último 

pode ter um papel completamente destrutivo (Cristina e Sales, 2007). Destacam-se ainda as 

turfeiras, outro habitat prioritário no PNSE. Estas prestam uma diversidade de serviços como 

regulação do ciclo da água, fornecimento de água e formação do solo. Estas ocorrem apenas 

de forma fragmentária no PNSE, sobretudo nas margens das lagoas e em depressões com 

algum nível de humidade (Marques, 2006).  

 

Figura 5. Cervunal do Covão Boieiro localizado em Loriga, PNSE 
 

Fonte: José Conde, CISE 

O PNSE apresenta também uma elevada riqueza hidrológica, sendo a água um elemento 

representativo da Serra, nele encontram-se três das principais nascentes hidrográficas de 
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Portugal (Mondego, Zêzere e Alva). Dos diversos recursos hídricos existentes no PN, 

destacam-se dois dos mais importantes rios nacionais, o Mondego e o Zêzere. Ambos nascem 

na Serra da Estrela, seguindo o Mondego para norte, desaguando junto à Figueira da Foz e o 

Zêzere para sul confluindo com o Tejo. Os outros cursos fluviais de menor vulto são afluentes 

destes dois rios, é exemplo o rio Alva, afluente do Mondego cuja nascente se situa no Planalto 

Central. O PNSE também dispõe de uma variedade de lagoas muito particulares e atrativas 

para recreio e lazer, um exemplo é a Lagoa Comprida. Os recursos hídricos do PNSE têm um 

papel fundamental no abastecimento de água à população residente na área do PN mas 

também na área exterior, são exemplos desta última a população de Lisboa e Coimbra que 

beneficiam deste serviço. 

A diversidade de vegetação que se encontra no PNSE é de particular interesse, não só pelos 

endemismos existentes mas também por ser um dos locais do país onde se pode encontrar 

espécies adaptadas à neve e ao gelo (Martins, 2006). A variabilidade climática e diversidade 

orográfica características da Serra são um contributo fundamental para a sua riqueza florística. 

A Serra da Estrela é a “majestosa montanha que alberga um valioso coberto vegetal, 

constituído a “jóia da coroa” do património ecológico do interior de Portugal” (Jansen, 2002). 

Jansen, (2002) agrupa a vegetação da Serra da Estrela em três andares: basal, intermédio e 

superior, esta divisão já tinha sido anteriormente proposta por Pinto da Silva e Teles, (1999). 

No nível basal, entre os 400 e 900 m, em zonas mais húmidas predominam bosques 

dominados por sobreiros (Quercus suber L.); em condições de humidade mais baixas, domina 

a azinheira (Quercus rotundifolia Lam.) (Martins, 2006). Na parte oeste prevalecem as 

florestas de carvalhos de folha caduca, sobretudo carvalhos roble (Quercus robur). Aí, solos 

mais húmidos sustentavam bosques de freixos (Fraxinus angustifolia) e, nos vales aluviais, 

encontram-se os amieiros (Alnus glutinosa) junto às margens dos cursos de água (Van Der 

Knaap e Van Leeuwen, 1995).  

No segundo nível, intermédio, entre os 900 e 1600 m de altitude, a vegetação natural 

dominante seria constituída por espécies de folha caduca, com preponderância de populações 

mistas de azinheiras e carvalho negral (Quercus pyrenaica). Existindo ainda em zonas com 

maior intensidade de precipitação vidoeiros (Betula celtiberica), teixos (Taxus baccata) e 

azevinhos (Ilex aquifolium). Nos solos mais húmidos aparecerem bosques de freixos e 

galerias de amieiros nas margens dos cursos de água (Van Der Knaap e Van Leeuwen, 1995). 

Relativamente aos matos, estendem-se por grande parte dos andares intermédios e superior 
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(entre os 1600 e 1900m), ocupando uma área significativa do maciço. Consideram-se como 

matos o agrupamento de formações vegetais de porte arbustivo: os giestais, os urzais e os 

piornais (Martins, 2006). 

A Serra acolhe uma considerável diversidade faunística que engloba mamíferos, aves, répteis 

e anfíbios, espécies piscícolas e invertebrados. A salamandra-lusitânica (Chioglossa 

lusitanica), a toupeira de água (Galemys pyrenaicus), a cegonha negra (Ciconia nigra), a 

águia cobreira (Circaetus gallicus) e o bufo real (Bubo bubo), são apenas alguns dos 

exemplos da grande diversidade de espécies existentes (Almeida, 2007). 

Todas estas características mencionadas fazem do PNSE um “albergue” de variados 

ecossistemas responsáveis por fornecer importantes serviços de ecossistema (SE) para o bem-

estar humano. Esta área protegida de montanha produz SE essenciais para a Humanidade, 

para além dos serviços de aprovisionamento entre os quais se destacam o leite, o queijo, a lã, 

a carne, a madeira, os cogumelos, a caça, a pesca, entre outros, o PN apresenta uma elevada 

riqueza de serviços de regulação e culturais embora sejam visíveis fragilidades, sobretudo no 

que se refere aos serviços de resiliência ao fogo e controlo de erosão devido à vulnerabilidade 

desta área a incêndios florestais. A perda de capacidade destes serviços reflete-se noutros 

serviços ecológicos como é exemplo a disponibilidade e qualidade de água. A paisagem é 

profundamente afetada pelos incêndios de grande escala perdendo grande parte das suas 

características e consequentemente a perda de qualidade de espaços para recreio e lazer. Os 

recorrentes incêndios causam uma crescente dificuldade em garantir o fornecimento dos SE 

que o PN presta, dificultando o nível de conservação da natureza e da biodiversidade.  

Para além dos incêndios outros fatores como o declínio das atividades tradicionais ligadas ao 

uso do solo são fatores ameaçadores à perda de disponibilidade de SE e conservação da 

natureza e biodiversidade. O PNSE foi caracterizado ao longo dos tempos pela predominância 

do sistema agro-silvo-pastoril. Este sistema caraterístico do PN é um sistema humanizado e 

faz com que este tenha sido influenciado ao longo dos tempos por atividades económicas 

como a agricultura, floresta e pecuária. O sistema agro-silvo-pastoril tradicional (Figura 6), 

que combinam estas três componentes de atividade, têm sido profundamente alterado devido 

sobretudo aos incêndios que se fazem sentir e as dinâmicas sociodemográficas, 

principalmente o declínio e envelhecimento da população e consequente abandono das terras. 
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Figura 6. Vale da Ribeira de Loriga com zonas de pastagem, áreas de cultivo e espaços florestais 
 

Fonte: CISE (http://www.cise.pt/) 
 
Apesar do declínio das atividades económicas motivado pelo envelhecimento da população 

e pelo declínio populacional, a agricultura, a exploração florestal e a pastorícia continuam a 

ser representativas na região apesar do declínio e problemas do setor primário com 

consequente rutura no sistema agro-silvo-pastoril. Estas atividades que compõem os 

sistemas tradicionais da Serra inserem-se numa região com um elevado risco de incêndio 

florestal ameaçando o seu rendimento. A expansão da área de matos é evidente no PNSE, 

esta é alimentada pelos recorrentes incêndios, empobrecendo a capacidade dos 

ecossistemas de resiliência ao fogo assim como o fornecimento de outros SE como o 

controlo da erosão e o sequestro de carbono. Por consequência dos fatores já mencionados, 

a paisagem do PN tem sido fortemente alterada. Reverter esta situação é fundamental para 

requalificar a paisagem bem como proporcionar o fornecimento de uma variedade de 

serviços de ecossistema que se encontram ameaçados proporcionando um aumento de 

bem-estar humano. 



APLICAÇÃO AO CASO DE ESTUDO 

 

-44- 
 

4.2. VALORAÇÃO ECONÓMICA DOS SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA 
NO PNSE 

A estimativa dos benefícios económicos providos pelos serviços de ecossistema (SE) no 

PNSE foi motivada por um trabalho efetuado previamente ao projeto de investigação, SAVE 

“Valorização de Serviços Ambientais de Agroecossistemas em Áreas Protegidas de 

Montanha”, de obtenção de estimativas para os benefícios económicos de serviços ecológicos 

e de mais qualidade de oferta de recreio, nomeadamente infraestruturas de recreio e lazer, 

associado a um projeto de requalificação da paisagem no PNSE. O projeto PRADSE “Projeto 

de Requalificação de Áreas Degradadas da Serra da Estrela” foi promovido por uma 

associação que atua na área do parque, Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela 

(URZE), e tem como principal objetivo a requalificação da paisagem tradicional do sistema 

agro-silvo-pastoril de modo a recuperar a paisagem degradada pelos incêndios e defender o 

território através da sua prevenção. O projeto pretende recuperar uma parte significativa da 

área degradada do PN, como podemos observar na Figura 7 (cerca de 30% do total da área 

degradada do parque, aproximadamente 18.000 ha), o mapa A é um mapa de ocupação do 

solo com a área degradada e o mapa B o mapa com a área recuperada pelo projeto de 

requalificação da paisagem. A recuperação desta área degradada é fundamental para repor a 

resiliência a incêndios florestais em grande escala e garantir o fornecimento dos SE. 

 

Figura 7. Mapas de ocupação do solo com a área degradada no PNSE (A) e área recuperada com 
o projeto de requalificação da paisagem (B) 

 
Fonte: URZE, 2011 
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A implementação deste projeto de requalificação da paisagem para além de fornecer maior 

resiliência ao fogo, permite em simultâneo melhorar a capacidade de fornecimento de outros 

SE, nomeadamente o controle da erosão, a regulação do ciclo da água e a qualidade da 

paisagem. Permitiria, pois a devolução à Serra do seu mosaico caraterístico da paisagem 

tradicional resultado dos agroecossistemas agro-silvo-pastoris: uma paisagem 

compartimentada com pastagens, áreas de cultivo e áreas florestais.  

No entanto, a implementação deste projeto é dificultada porque exige custos avultados de 

investimento, para além de ter um retorno de médio-longo prazo. A estas dificuldades 

acrescem a baixa produtividade florestal desta área por comparação com outras áreas do país. 

Por conseguinte, obter e reconhecer os benefícios económicos fornecidos pelos bens públicos 

gerados pelo projeto é um passo crucial para demonstrar o valor total do projeto. Estes 

deverão revelar-se essenciais para ultrapassar as limitações da avaliação custo-benefício 

apenas com base nos custos e benefícios privados, ou seja, os que podem ser calculados com 

base em preços de mercado. 

Os bens com mercado resultantes do projeto incluem diversos produtos como o leite, a carne, 

o queijo, a lã, os cogumelos e a madeira. Mas, os benefícios fornecidos pelo projeto vão muito 

além dos serviços de aprovisionamento, destacam-se os serviços de regulação e culturais. A 

qualidade e disponibilidade de água, a regulação hídrica, o sequestro de carbono, a resiliência 

ao fogo, a regulação da erosão e a qualidade dos espaços e infraestruturas para recreio e lazer 

são alguns dos muitos SE cuja provisão pode ser significativamente incrementada no PNSE 

através da implementação deste projeto de requalificação das áreas ardidas. 

No decorrer da aplicação empírica para obtenção do valor económico atribuído pelos 

indivíduos aos SE considerados relevantes no projeto de requalificação da paisagem no PN 

houve a preocupação de envolver a população local e da área urbana envolvente, assim como, 

os restantes stakeholders locais. O envolvimento da população local nas diferentes fases do 

estudo é um passo fundamental para entender as necessidades da população e permitiu elevar 

o seu conhecimento e valorização do projeto. Os stakeholders locais são fundamentais para se 

conseguir o reconhecimento da prestação dos serviços providos pelos ecossistemas existentes 

no Parque. 

Os procedimentos para a obtenção dos benefícios económicos fornecidos pelos SE 

considerados relevantes foram de base quantitativa e qualitativa (Figura 8): 
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Figura 8. Procedimentos metodológicos para obtenção dos benefícios económicos fornecidos 
pelos SE 

 

4.2.1. SELEÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SE 

A seleção dos SE para obtenção dos benefícios económicos providos pelos SE fornecidos à 

população residente no PNSE e área urbana envolvente englobou análises qualitativas e 

quantitativas. Contudo, a principal cuidado no estudo incidiu em delinear a especificação os 

SE selecionados como relevantes a incluir na obtenção do valor económico dos benefícios 

sem mercado resultantes do projeto de requalificação da paisagem anteriormente apresentado. 

Em estudos de valoração de SE é extremamente importante perceber quais os serviços a 

considerar e como os especificar. Recorreram-se a diferentes elementos para responder a estas 

questões. Tal como referido anteriormente, este estudo beneficiou do trabalho previamente 

desenvolvido no projeto para selecionar os SE considerados importantes e, também 

beneficiou dos elementos de construção do inquérito administrado para outras populações 

beneficiárias do acréscimo de SE fornecidos pela paisagem requalificada inquiridas pelo 

projeto SAVE: a população de visitantes do PN e a população de áreas urbanas beneficiadas 

pelos serviços de hidrológicos da Serra ao nível do abastecimento urbano de água exterior ao 

Parque.  

A construção dos questionários administrados nestes inquéritos apoiou-se em estudos 

qualitativos, nomeadamente grupos focais que auxiliaram na seleção dos atributos a incluir 

nas Experiências de Escolha. Estes foram realizados com: (a) técnicos de conservação da 

natureza e floresta e outros agentes locais e (b) turistas e visitantes do PNSE. Os resultados 

destes grupos focais podem ser observados em Madureira et al. (2013b).  
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O primeiro foi conduzido pela equipa do projeto, os participantes selecionados foram 

identificados no trabalho exploratório desenvolvido anteriormente no âmbito do projeto 

SAVE. Realizaram-se dois grupos focais, um na vertente poente da Serra da Estrela, em Seia, 

e o outro, na vertente nascente, em Manteigas. Os stakeholders locais envolvidos englobaram 

para além de técnicos representantes de associações que atuam na área do Parque e sua 

envolvente (florestais, agrícolas e de desenvolvimento regional), empresários no setor do 

turismo de natureza, técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC), engenheiros florestais dos quadros do PNSE. 

Os grupos focais realizados junto dos turistas e visitantes do PNSE foram realizados nas 

cidades do Porto e Lisboa, administrados também por uma empresa especializada em estudos 

de mercado e realização de inquéritos.  

A seleção dos SE valorados foi fruto de uma abordagem transdisciplinar que podemos 

observar numa das publicações do projeto apresentada em Madureira et al. (2013b), esta 

abordagem resultou:  

(a) Do “reconhecimento do território”, obtidos a partir de dados cartográficas e estatísticos e 

da informação bibliográfica, em paralelo com observações in situ apoiada pelo 

conhecimento de técnicos do parque e outros agentes locais;  

(b) Da integração das representações, saberes e experiências dos agentes e atores locais;  

(c) E o conhecimento científico e técnico obtido na consulta a peritos sobre os diversos SE. 

Procurou-se que a seleção final dos SE escolhidos como relevantes para incluir no 

questionário de valoração considera-se os resultados dos grupos focais, os objetivos dos 

promotores do projeto, dos técnicos e dos stakeholders locais.  

A lista final de SE incluída no estudo Choice Modelling (CM) foi selecionada respondendo 

principalmente aos três aspetos seguintes: 

• A sua relevância para os beneficiários. 

• A especificação clara e compreensível da variação no serviço. 

• Exigências do desenho do método. 
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 As exigências do método prendem-se sobretudo com limitar o número de atributos a serem 

valorados. A lista final considerada englobou os seguintes SE: infiltração água da chuva 

(serviço disponibilidade e qualidade de água), resiliência ao fogo, sequestro de carbono e 

recreação (oferta de infraestruturas de recreio e lazer). 

Deste modo, a especificação e seleção dos SE como atributos transmitidos nos cenários de 

escolha do estudo CM construiu-se sobre duas preocupações. A primeira em garantir que os 

atributos fossem significativos e relevantes para os beneficiários e em seguida que 

garantissem a ligação entre os atributos e o projeto de requalificação, a fonte responsável pelo 

nível de provisão destes serviços e finalmente, o objeto de valoração implícito.  

O Quadro 6 apresenta a descrição dos atributos e a forma em que foram expressos aos 

entrevistados.  

 

Quadro 6. Serviços ecológicos e de recreação fornecidos pelo projeto de requalificação da 
paisagem no PNSE 

 

Atributos Descrição 

Sequestro de 
Carbono 

As plantações de árvores pelo projeto permitem compensar as emissões de CO2 de uma 
cidade com 50.000 habitantes ou 100.000 habitantes (foram considerados no projeto duas 
opções em termos de extensão e área de pastagem). 

Infiltração da 
água da chuva 

Uma boa cobertura do solo pela floresta do PNSE vai permitir uma melhor a infiltração da 
água da chuva e purificação da água pelas raízes, aumentando a qualidade das águas 
superficiais (exemplo de rios e lagoas) e águas subterrâneas (aquíferos). Além disso como 
o solo este protegido evita a erosão e arrastamento de solo pela água da chuva para os 
cursos de água e barragens. 

Resiliência ao 
fogo 

O projeto combina um mosaico de bosques e pastagens muito mais resistente ao fogo em 
comparação ao coberto de matos, reduzindo o risco de incêndio, de alto para moderado ou 
baixo (dependendo da opção do projeto).  
 

Infraestruturas 
de recreio e lazer 

 
O projeto proporciona mais áreas e infraestruturas de recreio e lazer, tais como trilhos, 
parques de merendas, parques de campismo e melhorias nas áreas de atividade de neve 
(ski e snowboard). 
 

Preço 

Para que seja possível implementar o projeto todos os beneficiários/consumidores 
portugueses teriam de pagar uma eco-taxa que incidirá sobre a fatura da água durante um 
ano. O dinheiro desta ecotaxa será canalizado para um fundo, o fundo Salvar a Serra da 
Estrela, que será gerido por uma entidade independente e fiscalizado pelo Tribunal de 
Contas. 

 
Fonte: Madureira et al. (2013a) 
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O Quadro 6 evidencia que o projeto é apresentado em dois níveis alternativos, com maior ou 

menor aumento da área afeta a bosques e a pastagens e a oferta ou não de infraestruturas de 

recreio e lazer. Evidencia também que os entrevistados teriam um custo para beneficiar do 

projeto.  

São os trade-offs entre os atributos não-monetários e os custos (preço) que permitem recolher 

informações sobre o bem-estar (valor) que os beneficiários ganham (ou não), escolhendo 

diferentes combinações de atributos em diferentes níveis de prestação do serviço (basicamente 

opções de projetos alternativos em termos dos benefícios fornecidos). 

 

4.2.2. SELEÇÃO DA POPULAÇÃO A INQUIRIR E SUA CARATERIZAÇÃO 

A delimitação da população a inquirir (população de estudo) a partir das populações alvo, 

população residente no PNSE e na área urbana envolvente, foi realizada de modo a obter uma 

amostra representativa dessas populações. Este tipo de amostras é importante para representar 

posteriormente a agregação das estimativas dos benefícios obtidos através do projeto de 

requalificação da paisagem. A dimensão da população alvo é apresentada no Quadro 7. 

 
Quadro 7. Dimensão da população alvo 

 

Freguesias urbanas dos 
concelhos do PNSE 

População 
Residente 

Dimensão Média 
dos agregados 

domésticos 

Número de agregados 
domésticos 

Gouveia (São Julião) 1622 2,46 659 
Gouveia (São Pedro) 1850 2,27 815 
Seia 6342 2,55 2487 
Celorico (Santa Maria) 895 2,4 373 
Celorico (São Pedro) 1383 2,61 530 
Guarda (São Vicente) 11679 2,55 4580 
Guarda (Sé) 6958 2,57 2707 
Manteigas (Santa Maria) 1418 2,44 581 
Manteigas (São Pedro) 1446 2,4 603 
Covilhã (Conceição) 7175 2,34 3066 
Covilhã (Santa Maria) 3220 2,16 1491 
Covilhã (São Martinho) 4165 2,31 1803 
Covilhã (São Pedro) 2225 2,42 919 
Total 50378  20614 

 

Fonte: Construção própria com base em dados do INE, 2011 
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A seleção da população alvo a inquirir e da técnica de seleção da amostra são aspetos cruciais 

que se devem ter em consideração quando se pretende que a amostra seja representativa. A 

amostra é considerada representativa quando as características se assemelham o máximo 

possível à população alvo, ou seja a população sobre quem desejamos obter informação.  

Foi construída uma amostra estratificada, para as características idade e género, sendo depois 

o entrevistado selecionado aleatoriamente através da técnica de itinerário aleatório. Esta 

técnica consiste em definir vários pontos de partida para os vários entrevistadores e depois 

cada um segue um itinerário em que alterna, por exemplo, entre ruas à esquerda e à direita, 

selecionando os inquiridos pelo número de porta, em intervalos pré-definidos, por exemplo de 

três em três, dependendo do número de entrevistas que se pretende obter e da densidade de 

residências. Para prédios e outros tipos de habitações são também definidas regras para 

seleção do andar (ou andares) e das portas a selecionar em cada andar (Madureira et al., 

2013b).   

O entrevistado era um dos responsáveis pela gestão das despesas do agregado doméstico, que 

foi entrevistado no respetivo domicílio por intermédio de entrevistas pessoais administradas 

por uma empresa especializada1. Os pontos de amostragem foram as freguesias urbanas dos 

concelhos de Seia, Manteigas e Covilhã. 

A definição da amostra da população a inquirir foi feita com base em dados obtidos no 

Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao ano de 2011, foi feito o levantamento dos 

seguintes dados para cada freguesia urbana dos três concelhos: população residente; dimensão 

média do agregado doméstico e número de agregados domésticos. Foi através destes dados 

que se definiu o número de inquéritos a administrar em cada freguesia como podemos 

observar no Quadro 8. A Covilhã apresenta quatro freguesias urbanas contudo os inquéritos 

só foram administrados nas duas freguesias com área mais próxima do PNSE. 

 

                                                      
 
1
  Empresa GEMEO (Gabinete de Estudos de Mercado e Opinião) associada ao IPAM – The Marketing School 
(Instituto Português de Administração de Marketing). 
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Quadro 8. Seleção do número de questionários realizados em cada freguesia 

Freguesias População 
residente 

Dimensão 
média do 
agregado 
doméstico 

Número de 
agregados 
domésticos 

Número de questionários 
realizados 

Seia 6342 2,55 2487 91 
Manteigas (Santa Maria) 1418 2,44 581 74 
Manteigas (São Pedro) 1446 2,4 603 57 
Covilhã (Conceição) 7175 2,34 3066 112 

Covilhã (São Martinho) 4165 2,31 1803 66 
Total 20546  8540 400 

 

Fonte: Construção própria com base em dados do INE, 2011 

Tal como a maioria das áreas protegidas portuguesas, o PNSE têm vindo a sofrer um forte 

declínio populacional. Com base em dados do Instituto nacional de Estatística (INE) 

analisamos alguns dados sociodemográficos para a população onde foram ministrados os 

inquéritos de valoração.  

No período de dez anos (2001-2011) a taxa de variação da população é negativa em todas as 

freguesias urbanas como verificamos na Figura 9. O decréscimo populacional é evidenciado 

desde meados do século passado, verificando atualmente um decréscimo contínuo da 

população. 

 

Figura 9. Taxa de variação da população residente de 2001-2011 (%) na população local 
considerada para inquirição 

Fonte: Construção própria com base em dados do INE, 2011 

Na Figura 10 é apresentada a idade média da população por local de residência. Esta varia 

entre os 42 e os 49 anos. O envelhecimento populacional e o abandono do PNSE são mais 
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acentuados que acontece na área urbana envolvente como seria de se esperar. Além disso, 

como se tratam de freguesias urbanas a idade média da população não representa o 

envelhecimento populacional patente na área do PNSE. 

 

Figura 10. Idade Média da população residente em 2011 

Fonte: Construção própria com base em dados do INE, 2011 

 
A Figura 11 mostra a percentagem da população amostrada com ensino superior completo por 

local de residência. Verifica-se que as freguesias urbanas da Covilhã são as que apresentam 

maior nível de instrução, como seria de esperar pois trata-se de uma área urbana de maior 

dimensão onde existe uma instituição de ensino superior, a Universidade da Beira Interior. 

 

 
 

Figura 11. Proporção da população residente com ensino superior completo (%) em 2011. 

Fonte: Construção própria com base em dados do INE, 2011 
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O subcapítulo seguinte apresenta o método usado para a obtenção dos benefícios económicos 

fornecidos pelos SE contemplados para a avaliação de bens sem mercado do projeto PRADSE 

aos principais beneficiários. Este aborda em seguida como foi desenhado e implementado o 

inquérito de valoração administrado à população residente no PN e na área urbana envolvente. 

 

4.2.3. MÉTODO,DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO DO INQUÉRITO 

A Modelação de Escolhas foi o método de valoração de preferência declarada utilizado neste 

estudo. Este é um método baseado em mercados hipotéticos que recorre a questionários 

elaborados cuidadosamente para obter os valores da DAP individual para adquirir, por 

exemplo, um aumento ou uma diminuição no nível de provisão dos SE. Um exemplo claro é a 

diminuição do risco de incêndio de elevado para moderado. O método de modelação de 

escolhas descreve um conjunto de atributos monetários e não monetários. Em que cada 

conjunto de escolhas (choice set) são apresentadas aos entrevistados várias alternativas de 

escolha (choice alternative), neste estudo foram apresentadas três, incluindo o nível base. Os 

indivíduos são convidados a escolher a alternativa preferida no conjunto de escolhas. O 

método foi anteriormente descrito na secção 3.3. 

 Em qualquer estudo de modelação de escolhas existem duas etapas distintas. A primeira 

relaciona-se com a conceção do inquérito e a sua subsequente implementação com vista à 

recolha de dados. A segunda etapa refere-se à análise dos dados recolhidos no inquérito. 

Na etapa de conceção do questionário é necessário definir os atributos e os níveis que estes 

tomam e especificar o modelo utilizado durante a fase de estimativa dos dados. Neste estudo 

foram considerados cinco atributos, anteriormente descritos no Quadro 9, e foram 

apresentados em diferentes níveis, de acordo com as duas alternativas do projeto de 

requalificação da paisagem.  

Os atributos e níveis de cada SE encontram-se no Quadro 9, os níveis para o atributo preço 

foram construídos por base em inquéritos piloto realizado no projeto SAVE para outro 

universo de beneficiários (população visitantes e população residente na área urbana de 

Coimbra).  
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Quadro 9. Atributos e níveis usados nos cartões de escolha 
 

* BAU: níveis que descrevem a alternativa do nível base (não é implementado o projeto) 

Fonte: Adaptado de Madureira et al. (2013b) 

 

Quem beneficia e quem paga os serviços desses atributos? É questão pertinente em valoração, 

que no caso em estudo foi já respondida aquando a identificação dos principais beneficiários. 

Qual o esquema de pagamento a utilizar? O inquérito piloto foi útil para comparar veículos de 

pagamento alternativos evidenciados pelos grupos focais: uma taxa para todos os 

contribuintes, uma eco-taxa na fatura da eletricidade, um imposto turístico a ser pago pelos 

visitantes, uma eco-taxa a ser paga na conta da água pelas áreas que beneficiam do 

abastecimento de água a partir do PNSE. O veículo de pagamento usado foi uma ecotaxa 

sobre a conta da água, assim como os respetivos valores foram definidos com base na 

informação recolhidas nos grupos focais e nos inquéritos piloto realizados junto das 

populações beneficiárias. A ecotaxa seria paga mensalmente na fatura da água durante o 

período de um ano e o dinheiro desta ecotaxa será canalizado para um fundo, o fundo Salvar a 

Serra da Estrela, que será gerido por uma entidade independente e fiscalizado pelo Tribunal 

de Contas. 

Os grupos focais (focus group) são métodos usados na fase inicial do processo de valoração e 

produzem informação qualitativa importante sobre o conhecimento, usos e atitudes dos 

indivíduos, neste caso da população local, sobre os SE, que são depois fundamentais na 

construção dos cenários de escolha e dos questionários. Estas reuniões de discussão têm-se 

desenvolvido numa ferramenta de estudos de mercado, envolvem pequenos grupos que se 

reúnem em torno de uma discussão sobre um tema específico conduzido por um moderador e 

Atributos Níveis 

Risco de Incêndio Baixo, moderado, elevado* 

Infiltração da água da chuva no solo 35%; 25%; <10% de infiltração* 

Sequestro CO2 
Equivalente à emissão de uma cidade de 

100.000; 50.000 habitantes; Zero * 

Infraestruturas de recreio e lazer Sim; Não* 

Preço 
0,5; 1,5; 2,5 Euros por mês /agregado 

doméstico; 0* 
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registado por um relator e observador. Este formato permite descobrir as posições que as 

pessoas têm sobre determinado tema e explorar como os participantes interagem quando se 

relaciona um conjunto de questões, como por exemplo o debate sobre questões ambientais 

complexas e seus trade-offs (Eftec, 2006).  

Como já foi referido, realizaram-se dois grupos focais junto da população local e área urbana 

envolvente, um em Seia e outro na Covilhã, estes serviram como apoio para a construção do 

questionário e pretenderam ser representativos de toda a população residente no Parque e área 

envolvente. Uma vez que estas são cidades com elevado número da população residente no 

PN, foi a partir deste princípio que se selecionou Seia, com grande área pertencente ao parque 

e Covilhã, uma cidade mais limítrofe. Os focus group foram realizados pela empresa 

especializada em estudos de mercado que aplicou os inquéritos.  

Os elementos qualitativos colhidos nos grupos focais permitiram também comunicar às 

populações a importância do projeto e a compreensão do conceito dos SE e sua valoração 

económica.   

Os focus group realizados à população residente no PNSE e área urbana envolvente foram 

orientados em 5 secções, como podemos observar no guião apresentado no Anexo I: a 

primeira referente à situação do PNSE, a sua evolução nos últimos anos e as perspetivas de 

futuro desenvolvimento; a segunda relativa aos incêndios e a formas de recuperação desta 

área degradada; a terceira na identificação dos benefícios de recuperação da paisagem; a 

quarta relacionada com questões de gratuidade dos benefícios e a última com formas de 

financiamento do projeto de recuperação da área degradada.  

Esta estruturação do focus group permitiu recolher elementos úteis para estruturar o inquérito 

de valoração. Destes elementos destacam-se o veículo de pagamento para financiamento do 

projeto de recuperação da área degradada, tendo em consideração alguma informação prévia 

sobre a disposição a pagar (DAP) por uma alteração no nível de provisão dos atributos 

ambientais. Pretendeu-se com este formato de discussão permitir que os participantes 

expressassem as suas opiniões e promover-se a interação entre os participantes de modo a 

criar-se uma dinâmica de discussão entre os indivíduos sobre as várias respostas que cada um 

apresentou ou sugeriu, assim como a discussão de aspetos oportunos introduzidos pelos 

participantes na discussão do tema. 
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Com recurso a um Experimental Design eficiente (Hensher e Rose, 2005) foram selecionados 

um total de 20 conjuntos de escolhas, que foram divididos por quatro questionários, criam-se 

assim 4 versões do questionário. Em cada questionário eram solicitadas cinco escolhas a cada 

inquirido.  

A tarefa do entrevistado nas Experiência de Escolhas do questionário empregue neste estudo 

consistia em escolher a sua alternativa de escolha preferida dentre um total de três alternativas 

onde a alternativa correspondente ao BAU (estado inicial) está sempre incluída.  

A Figura 12 apresenta um exemplo de um conjunto de escolhas (Choice set) usado no 

questionário, representa um exemplo dos cinco cartões de escolha usados numa das quatro 

versões do questionário administrado aos beneficiários.  

O cartão de escolhas evidencia que foram incluídos dois “cenários com projeto” e um 

“cenário sem projeto”, este último correspondente o nível inicial sem implementação do 

projeto. Nos “cenários com projeto” os atributos são apresentados em diferentes níveis de 

oferta.  

 
Figura 12. Exemplo de um conjunto de escolhas usado no questionário. 

Fonte: Madureira  et al. (2013b) 
 

Deste modo, na implementação do inquérito por questionário é solicitado aos inquiridos que 

escolham as alternativas preferidas para provisão dos serviços selecionados tendo em conta o 

custo que teriam para poder beneficiar destes. 
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O questionário administrado à população residente no PNSE e na área urbana envolvente foi 

adaptado de questionários elaborados no âmbito do projeto SAVE administrados 

anteriormente a outros grupos de beneficiários, os visitantes do PN e a população urbana de 

Coimbra, estes últimos por beneficiarem do abastecimento de água proveniente da bacia 

hidrográfica do PNSE. O questionário inclui a descrição dos SE a serem valorados no projeto 

de requalificação da paisagem, bem como o conjunto de escolhas propostas ao indivíduo 

construídas em mercado hipotético (Figura 12). 

O questionário elaborado para inquirição da população residente no PNSE e na área urbana 

envolvente é composto por cinco conjuntos de perguntas, cujo conteúdo se apresenta, 

resumidamente, de seguida (cf. pode ser observado em detalhe no Anexo II):  

• O primeiro grupo apresenta um conjunto de questões destinadas a obter informações 

relativas à familiaridade e experiência que os inquiridos com o PNSE. 

•  O segundo é composto pelas experiências de escolha (Anexo III). 

• O terceiro conjunto de perguntas apresenta questões que foram incluídas para verificar a 

importância dos diferentes atributos nas escolhas individuais e obter a opinião sobre uma 

série de questões altitudinais que permitem identificar “respostas de protesto”2 e outras 

atitudes relevantes em relação ao projeto, os atributos e o esquema de pagamento.  

• O quarto grupo inclui questões socioeconómicas.  

• O quinto conjunto de perguntas foi usado para registar comentários dos entrevistados, 

bem como dados da entrevista e a avaliação que o entrevistador faz do entrevistado. 

A recolha de dados foi realizada em Setembro de 2013.Os inquéritos foram então realizados 

nas freguesias urbanas de Seia e Manteigas (próximas do PNSE) e nas freguesias urbanas de 

Covilhã (população urbana mais distante do PNSE). Os entrevistadores selecionaram 

aleatoriamente os entrevistados, foram realizados 400 inquéritos com uma duração média de 

20 minutos.  

 

                                                      
 
2
  As respostas de protesto correspondem a escolhas sistemáticas de alternativas sem projeto (ou status quo), 
motivadas por razões que incluem a rejeição relativa ao veículo de pagamento, o facto de acharem o projeto 
pouco realista ou desconfiança relativa à sua concretização. 
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4.2.4 .MODELAÇÃO DE ESCOLHAS ATRAVÉS DE MODELOS DE ESCOLHA 
DISCRETA: MODELO LOGÍSTICO MULTINOMIAL 

Modelos econométricos como o Multinomial Logit Model (MNL) permitem obter a DAP 

individual com dados recolhidos em questionário usando o método de valoração CM. O 

modelo MNL é um modelo probabilístico de escolha discreta e foi utilizado neste estudo para 

obter as estimativas do valor económico dos SE por ser um dos modelos mais simples de 

escolha discreta e um dos mais utilizados para este tipo de análises. O modelo na prática mede 

diferenças de utilidade através de probabilidades de um indivíduo escolher uma alternativa de 

escolha em relação a outra. 

O MNL calcula uma variável contínua diferente para cada escolha, e estas variáveis são como 

índices de avaliação de cada indivíduo para cada escolha: quanto maior for o índice, maior a 

probabilidade de que o indivíduo escolha essa alternativa. Assim para cada escolha j e 

indivíduo i, é apresentada a seguinte função de utilidade: 

Uij = βjXi+ Űij 

Onde βjXi é o produto interno de preditores e os seus coeficientes de escolha j e todo o Űij, são 

independentes entre as alternativas e distribuem-se identicamente para todas elas com base na 

distribuição do valor extremo. Os preditores são fixos em todas as escolhas mas os 

coeficientes da escolha variam.  

Variáveis independentes como a idade, o género, e o rendimento dos inquiridos ajustam-se 

bem nesta descrição. As variáveis usadas neste caso de estudo foram a idade, a freguesia onde 

foi realizada a entrevista e se o inquirido possui ou não um grau de ensino superior.  

A outra componente aleatória, Űij, que é específica a cada indivíduo, e a cada alternativa de 

escolha, não é observável. O MNL, regra geral, conduz à estimação de um vetor de 

parâmetros βj1, βj2, …, βjk para cada uma das alternativas consideradas, isto porque os efeitos 

dos atributos decisionais k=1, …, k= n, assumem-se como específicos de cada uma das 

alternativas de escolha (alternative-specific) (Madureira, 2001).  

A estimação do modelo é obtida iterativamente usando o método da Máxima 

Verossimilhança. Os argumentos da função verossimilhança incluem, neste caso, os 

parâmetros das variáveis explicativas nas componentes que determinam a utilidade 
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(coeficientes dos atributos). Define-se um conjunto de J variáveis dummys: dij=1 se yi=j e 0 

caso contrário. As variáveis dummys são aquelas que são compostas apenas por duas opções 

de acontecimentos, como por exemplo “sim” ou “não”. 

Os principais motivos de atração pelo MNL é a simplicidade em modelar escolhas discretas 

entre várias alternativas e a sua facilidade computacional de estimação dos dados. A principal 

limitação é a necessidade de assumir a Independência das Alternativas Irrelevantes (IIA) na 

modelação da probabilidade de escolha de cada alternativa. IIA estabelece o quociente entre a 

probabilidade de uma determinada alternativa e a de outra não ser influenciada pela presença 

de outras alternativas no conjunto de escolhas, limitando a aplicação em situações que as 

alternativas de escolha, ou pelo menos uma delas não são independentes entre si (Madureira, 

2001). A sujeição dos modelos MNL ao axioma IIA é uma consequência de se assumir na sua 

especificação que os elementos da componente aleatória εji se distribuem de forma idêntica e 

independente. Assim, a modelação das escolhas com base no MNL, quando estas não se 

adaptam à propriedade IIA, tal como conduzir a enviesamentos nas estimativas dos 

parâmetros da função utilidade. Estes enviesamentos repercutem-se na validade e precisão das 

estimativas para a disposição a pagar, quando a modelação das preferências é utilizada para 

valorar alternativas ou os respetivos atributos (Madureira, 2001). 

O modelo MNL é uma generalização do modelo Logit Binomial. É muitas vezes utilizado 

para analisar variáveis de respostas não ordenadas (nominal) ou seja, cada categoria é única 

em relação em comparação com outras categorias.  

 

  





 

-61- 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O capítulo apresenta os resultados da disposição a pagar (DAP) marginal obtido a partir da 

estimativa do Modelo Multinominal Logit (MNL) e os respetivos intervalos de confiança para 

os diferentes atributos recolhidos no inquérito realizado à população residente no PNSE e na 

área urbana envolvente. Também faz uma análise de outros dados recolhidos pelo inquérito, 

nomeadamente a caracterização socioeconómica dos inquiridos e das perceções e atitudes 

relativas ao projeto de requalificação da paisagem. São também apresentados alguns 

resultados dos grupos focais realizados em Seia e na Covilhã. 

A inserção e análise estatística dos dados do inquérito foi realizada recorrendo ao software 

aplicativo SPSS Statistics 20, a análise descritiva dos dados foi realizada em Microsoft Excel 

2010, o ficheiro de dados do Excel2010 foi depois utilizado para leitura de dados pelo 

software econométrico NLOGIT 4.0. 

O perfil socioeconómico dos inquiridos é descrito no quadro seguinte com base nas variáveis 

idade, rendimento e género (Quadro 10): 

Quadro 10. Caraterísticas socioeconómicas da população inquirida 

 
Características socioeconómicas Número/percentagem 

Idade Média 50 Anos 

Rendimento Médio Mensal do Agregado 600 Euros 

Sexo 50 % Masculino e 50% 
Feminino 

 

Note-se, no entanto, que a taxa de não respostas à pergunta relativa ao rendimento é elevada, de 

46%, tal como é usual acontecer nos inquéritos realizados através de entrevistas administradas 

nos domicílios dos entrevistados. 

Relativamente ao grau de instrução, como podemos observar na Figura 13, os inquiridos 

apresentam um baixo grau de qualificação. Apenas 19% completou o grau de ensino superior, 

3%, o ensino médio, 30% conclui o ensino secundário e 50% possui apenas o ensino básico. 
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Figura 13. Grau de escolaridade dos inquiridos 

Fonte: Construção própria 

Os inquéritos permitiram observar as perceções e atitudes dos inquiridos relativamente ao 

projeto de requalificação da paisagem. Na Figura 14 são apresentadas as opiniões relativas a 

uma série de questões relativas ao projeto. Estas questões podem ser observadas no 

questionário, que se encontra no Anexo II, e foram agrupadas numa escala: Concordo 

Totalmente (CT); Concordo (C); Não Concordo (NC) / Nem Discordo (ND); Discordo (D) e 

Discordo Totalmente (DT). 

Dentre os resultados destacam-se que a maioria dos inquiridos acredita que vai beneficiar do 

projeto, assim como os visitantes também irão beneficiar. Contudo, aproximadamente 70% 

considera que já pagam impostos suficientes, este facto talvez se explique pelo ao 

agravamento da crise económica em Portugal e, em particular, do substancial agravamento 

fiscal sofrido pelas famílias entre 2011 e 2013, influenciando deste modo uma redução de 

valor atribuído aos SE. 
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Figura 14. Perceções e atitudes dos inquiridos em relação ao projeto de requalificação da 
paisagem  

Fonte: Construção própria 

 

Os inquiridos também foram questionados sobre a importância dos atributos considerados no 

exercício de valoração. A classificação do grau de importância era Muito Importante, 

Importante, Nada Importante, Pouco Importante e Indiferente. Há questão se a redução do 

risco de incêndio era importante 95 % consideraram Muito Importante e 5% Importante, 

coincidindo com o atributo a que os inquiridos apresentam maior disposição a pagar como 

podemos verificar na Figura 15. 
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Figura 15. Classificação pelos inquiridos da importância da redução do risco de incêndio 

Fonte: Construção própria 

 
 
Contudo, apesar de 82 % dos inquiridos considerarem que é muito importante a infiltração da 

água da chuva este é o atributo a que atribuem menor DAP como vamos poder observar 

abaixo nos resultados obtidos pelo modelo. 

 

 

Figura 16. Classificação pelos inquiridos da importância da infiltração da água da chuva 

Fonte: Construção própria 
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Como já foi referido os grupos focais foram elementos importantes para obter informação 

qualitativa útil para complementar a informação obtida pelos questionários. Nos grupos focais 

administrados à população residente no PNSE e área urbana envolvente, nomeadamente em 

Seia e na Covilhã, os participantes atribuíram elevada importância à resiliência ao fogo, 

sequestro de carbono, infiltração da água da chuva, recreação, o controle da erosão e a 

conservação da natureza e biodiversidade. Atribuíram menor importância à necessidade de 

aumentar a disponibilidade e variedade de recursos silvestres (cogumelos, plantas, caça, entre 

outros). 

Foi também solicitada aos participantes dos grupos focais a identificação dos potenciais 

beneficiários do projeto de requalificação, esta identificação esteve muito próxima da seleção 

final como podemos verificar no Quadro 11. 

 
Quadro 11. Potenciais beneficiários do projeto de requalificação da paisagem 

Fonte: Construção própria 

 

Os consumidores de água potável que beneficiam indiretamente deste serviço fornecido pela 

bacia hidrográfica alimentada pelo PNSE são a população de Coimbra e Lisboa que se 

autoabastecem deste serviço (EPAL, 2010; Jansen, et al., 2013). 

Potenciais Beneficiários do projeto e fornecimento dos SE 

Identificação Final Grupos Focais 

População Residente e área urbana envolvente � 

Visitantes � 

População em geral � 

Empresas públicas/Privadas que beneficiam dos SE � 

Proprietários dos terrenos  

Consumidores de água potável que beneficiam indiretamente deste serviço  
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Os resultados obtidos com a aplicação do modelo MNL são apresentados abaixo no Quadro 

12 : 

 
Quadro 12 Estimativas do modelo MNL para a população residente no PNSE e área urbana 

envolvente 

Variáveis explicativas Coeficientes 

Sequestro Carbono (CO2) 0,00699* 
(0, 039) 

Infiltração da água da chuva (WATER) 0,0624* 
(0,0154) 

Redução do risco de incêndio (PREV) 0,739*** 
(0,198) 

Infraestruturas de recreio e lazer (RECREIO) 0,8193*** 
(0,151) 

Preço -0,582*** 
(0,535) 

Localidade x WATER -0,0198* 
(0,0313) 

Localidade x RECREIO -0,239** 
(0,0601) 

Ensino Superior x PREV 0,144** 
(0,0762) 

IdadexCO2 -0,000122* 
(0,774) 

Idade x PREV -0,00841* 
(0,00374) 

Idade x WATER -0,000543* 
(0,000247) 

Log likelihood function -1954,901 
No. Obs 2000 

  
Nota: Os erros padrão estão entre parênteses. ***,**,* indicam a significância de respetivamente 1%, 
5% ou 10%. 
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O Quadro 13 apresenta as estimativas pontuais para os valores marginais dos atributos, a DAP 

marginal individual mensal e anual para um determinado nível de atributo, e os respetivos 

intervalos de confiança, obtidos através do modelo para a população beneficiária.  

Os intervalos de confiança permitem aferir a fiabilidade das estimativas, são uma estratégia 

útil quando as estimativas são usadas na avaliação de projetos. Os valores obtidos para a 

disposição a pagar (DAP) são por agregado doméstico, durante um ano para assegurar uma 

melhoria no fornecimento dos SE com a implementação do projeto de requalificação da 

paisagem no PNSE. 

 

Quadro 13. Estimativas para o valor marginal dos atributos 
 

Atributos Valor marginal (mensal) Valor marginal (anual) 

Sequestro de carbono  
0,016€ 

(7,82; 0,05) 

0,2€ 

(93,8; 0,6) 

Infiltração da água das chuvas  
-0,025€ 

(-0,007; -0,042) 

-0,3€ 

(-0,09; -0,5) 

Redução do risco de incêndio  
0,6€ 

(0,86; 0,33) 

7,2€ 

(10,3; 4,0) 

Infraestruturas de recreio e lazer  
0,4€ 

(0,6; 0,2) 

5,0€ 

(7,4; 2,7) 

Os valores inseridos nos parênteses correspondem aos intervalos de confiança para as estimativas de DAP 
marginal para um nível de 95% de confiança. 
 

Fonte: Construção própria a partir de dados do modelo NLogit 

O atributo pelo qual que os inquiridos estão dispostos a pagar mais é a redução do risco de 

incêndio como podemos observar no Quadro 13. Este coincide com a classificação do SE 

mais relevante considerado pela população residente e na área urbana envolvente nas 

discussões realizadas no âmbito dos grupos focais. Seguidamente encontram-se as 

infraestruturas de recreio e lazer, estas não foram consideradas tão importantes nos grupos 

focais embora fossem evidenciadas sobretudo no grupo de discussão realizado na Covilhã. 
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Podemos concluir com a análise aos resultados do modelo que, no caso da população 

residente no Parque e na sua área urbana envolvente, a idade influencia negativamente o valor 

atribuído ao sequestro de carbono, à resiliência ao fogo e à infiltração da água da chuva 

(melhoria da qualidade da água). Os indivíduos com nível de instrução mais elevado atribuem 

maior valor ao serviço de resiliência ao fogo. Por outro lado, a localização externa ao Parque 

influência negativamente a DAP pelo SE infiltração da água (disponibilidade e qualidade da 

água).  

O acréscimo no serviço de qualidade da água por via do aumento da infiltração da água da 

chuva associado ao coberto vegetal proporcionado pelo projeto de requalificação apresenta 

um valor baixo relativamente aos outros serviços. No caso dos residentes no PN e na área 

urbana envolvente o valor marginal surge com sinal negativo. Em média, a DAP marginal na 

amostra vem negativa por influência das interações negativas deste atributo com a idade dos 

inquiridos e a sua residência na Covilhã (Madureira et al,2013b). 

De acordo com Madureira et al. (2013b) a especificação do serviço “qualidade da água” como 

serviço intermédio “infiltração da água e purificação”, embora se tenha comunicado aos 

inquiridos os benefícios daí resultantes, poderá tê-los levado a desvalorizar este SE 

comparativamente aos outros que foram especificados como serviço final, como foi o caso do 

recreio e da resiliência ao fogo. Outra explicação possível prende-se com facto de o 

abastecimento de água ser um serviço caro no PN, e por isso os beneficiários pagam um valor 

elevado em comparação ao resto do país o pode ter contribuído para a rejeição em pagar mais 

por este serviço. 

A Figura 17 representa espacialmente para as áreas ardidas no PNSE o valor relativo do 

Benefício Económico Total (BET) para cada SE apurado, considerando a disposição a pagar 

individual e extrapolando o valor para toda a população residente nos seis concelhos do 

PNSE. Estes valores são obtidos pelo produto do valor marginal individual anual e o número 

de famílias residentes nos seis concelhos do PNSE, com base nos dados do INE referentes ao 

ano de 2011. No caso em estudo, população residente no PN e área urbana envolvente 

considerou-se um total de 58.939 agregados familiares. 
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Figura 17. Benefício económico total anual dos SE para a população residente no PNSE e área 
urbana envolvente 

Fonte: Adaptado de Madureira et al. (2013b) 

A combinação dos resultados apresentados demostra claramente que o serviço de ecossistema 

mais valorizado pela população residente e envolvente é a resiliência ao fogo, devendo ser 

este o aspeto central de gestão territorial e demostrando a importância que a implementação 

do projeto terá neste aspeto para a população local. Seguidamente a este está a melhoria nas 

infraestruturas de recreio e lazer, afirmando esta também como uma necessidade do PN para 

atrair mais visitantes. 

Os resultados realçam os benefícios que a população local obterá com a implementação do 

projeto e demostra a sensibilidade que a população demostra na importância do fornecimento 

dos SE e a importância da colaboração que os stakeholders locais têm na especificação dos 

SE.



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

-70- 
 



 

-71- 
 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estimativa dos benefícios económicos fornecidos pelos serviços de ecossistema (SE) 

selecionados como relevantes no projeto de requalificação da paisagem no Parque Natural da 

Serra da Estrela recorrendo a métodos de valoração de preferência declarada demostrou-se ser 

uma ferramenta útil no apoio à avaliação de políticas de gestões dos ecossistemas, e 

simultaneamente, da conservação da natureza e biodiversidade na medida em que vão de 

encontro às necessidades da população local e do território. Os resultados dos grupos focais 

demonstram que os serviços que os beneficiários atribuem maior importância é a resiliência 

ao fogo, este coincide com o serviço que os beneficiários atribuíram maior disposição a pagar, 

ou seja, maior valor, realçando a importância deste tipo de abordagens para reconhecer a 

importância dos SE e seu valor económico. A implementação de um projeto de requalificação 

das áreas ardidas mostrou-se um elemento muito importante para os beneficiários e para a 

gestão do território, estes foram capazes de entender os benefícios proporcionados com a 

implementação do projeto. 

O estudo feito a uma escala local permite obter informações que numa escala mais alargada 

não seria possível, permitindo novo conhecimento sobre os serviços de ecossistema e os seus 

benefícios económicos. 

A inclusão da população residente no PNSE e área urbana envolvente em todas as etapas de 

desenvolvimento do estudo mostrou-se ser um aspeto crucial para especificar e validar os SE, 

validar os seus potenciais beneficiários e o esquema de pagamento a implementar na 

administração do questionário, acrescentando conhecimento que por vezes os dados 

quantitativos não permitem obter. Deste modo, foi possível atender as necessidades locais, 

para além das finalidades dos promotores do projeto e outros stakeholders locais. 

Através dos resultados produzidos pelo modelo estatístico podemos concluir que a população 

residente no PN e área urbana envolvente reconhece a importância e está disposta a contribuir 

para a redução do risco de incêndio e no melhoramento de infraestruturas de recreio e lazer. 

A informação qualitativa (grupos focais) foi muito importante para validar e complementar a 

informação obtida nos questionários e também permitiu elevar o conhecimento e importância 

do projeto. A população inquirida no PNSE e área urbana envolvente demostrou maior 



CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

-72- 
 

disponibilidade a pagar (DAP) pelo serviço de resiliência ao fogo, este foi também 

considerado o serviço identificado como mais relevante nos grupos focais. Este facto 

demostra o conhecimento que os locais têm sobre a problemática dos incêndios florestais que 

tem desgastado uma considerável área nos últimos anos, justificando a relevância de 

implementação deste projeto. O atributo que seguidamente os inquiridos apresentam maior 

DAP individual é relativo às infraestruturas de recreio e lazer, reconhecendo a relevância do 

projeto no melhoramento da paisagem e atracão de visitantes, desenvolvendo 

simultaneamente a economia local. 

Contudo, o atributo infiltração da água da chuva é o que apresenta um valor mais baixo 

relativamente aos outros serviços, possivelmente por ser tratado como um serviço 

intermediário, que se reflete no serviço final da qualidade da água para abastecimento, 

contudo continua uma questão em aberto uma vez que não foi explorada. Através dos 

questionários percebemos que aproximadamente 85% dos inquiridos considera que vai 

beneficiar do projeto de requalificação da paisagem, embora apenas 37% possa de momento 

pagar a ecotaxa na fatura da água durante um ano, apesar de 42% considerar que esta é uma 

boa opção de financiamento do projeto. O facto de o país de momento atravessar uma crise 

económica com um agravamento fiscal desde 2011 pode influenciar uma redução do valor 

atribuído aos SE, aproximadamente 70% dos inquiridos considera que já paga impostos 

suficientes. No entanto a informação produzida é particularmente útil para os promotores do 

projeto justificarem o seu financiamento, os beneficiários consideram o projeto muito 

relevante e a maioria acredita que este será concretizado. 

A principal limitação destes procedimentos metodológicos é ter por base mercados 

hipotéticos, correndo o risco dos inquiridos poderem não se comportar como se estivesse no 

mercado real e do método exigir uma limitação do número de atributos a serem valorados.  

Podemos concluir que a importância de obter informações sobre os benefícios económicos 

dos serviços ecológicos fornecidos pelos ecossistemas é atualmente reconhecida pelos 

stakeholders locais. Esta informação obtida através de métodos de valoração de SE sem 

mercado fornece uma ferramenta de suporte ao desenho e avaliação do projeto de 

requalificação da paisagem no PNSE. Os métodos de valoração sem mercado mostram-se 

úteis para ajudar a comunicar os benefícios destes projetos quando estão envolvidos serviços 

ecológicos e de recreio importantes, frequentes em casos de áreas protegidas como o PNSE. O 
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valor dos benefícios económicos que não podem ser obtidos diretamente no mercado são 

fundamentais para acrescentar na justificação da necessidade de investimento nestas áreas. 

É clara a existência de uma interação de dependência entre os ecossistemas naturais e os 

sistemas económicos, tornando estes últimos dependentes dos recursos naturais que suportam 

a vida. A valoração económica dos SE contribui de forma decisiva para uma gestão 

sustentável e eficiente dos ecossistemas e fornecimento de bens e serviços em áreas 

protegidas, permitindo saber quais as necessidades e prioridades de gestão do território. Este 

também é um método interessante para justificar a necessidade de investimento nestas áreas 

menos produtivas a nível de produção florestal, o fornecimento de uma diversidade de SE 

fundamentais à conservação da natureza e biodiversidade bem como o contributo para o bem-

estar humano deverá justificar o investimento. É crucial que o ser humano desenvolva uma 

consciencialização da importância do fornecimento dos SE para o seu bem-estar e que 

contribua ativamente para assegurar o seu fornecimento.  
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ANEXO I 

 

Guião dos Focus Group realizados à população residente no PNSE e área urbana envolvente 

 

Introdução: Vamos pedir a vossa colaboração para um estudo que está a ser feito pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, em que precisam de saber a opinião dos residentes no Parque 

Natural da Serra da Estrela e área circundante sobre a situação do Parque e um projecto para 

recuperar as áreas ardidas e degradadas devido aos incêndios. 

Parte 1: Situação do PNSE, sua evolução nos últimos anos e perspectivas futuras 

1. Apresentar o mapa com a área do PNSE [MAPA1] 

1.1 Em sua opinião, o que explica que esta área esteja classificada como área protegida? 

1.2 Acha vantajoso viver numa área protegida, ou próximo dela, no caso o PNSE? [Aprofundar motivos] 

1.3 Como caracteriza a evolução da área incluída no PNSE nos últimos 10 anos? 

1.4 E como vê o futuro desta área nos próximos 10 anos? 

2 Diga-me quais são, em sua opinião, os problemas com que se defrontam actualmente o PNSE e os seus 

habitantes? Registe por favor na Ficha 1 [Ficha 1]? 

2.1 Identificar os problemas na Ficha 1 

2.2 Ordene por favor os problemas que referiu por ordem de gravidade, ao mais grave atribui o número 1 

e depois 2 ao segundo mais grave, e assim por diante… 

2.3 Discutir identificação individual dos problemas e tentar obter uma identificação colectiva (que reúna 

o acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível aprofundar causas das 

divergências] 

3 E vê soluções para esses problemas? Se sim descreva-as de forma sumária na Ficha 1 [Ficha 1]? 

3.1 Descrever as soluções na Ficha 1 

3.2 Discutir a descrição individual das soluções para os problemas antes considerados pelo grupo como 

os mais importantes e tentar identificar a solução/soluções mais plausíveis para o colectivo (que 

reúna o acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível aprofundar causas das 

divergências] 

Parte 2: Questão dos incêndios e solução proposta para recuperação das áreas degradadas do PNSE 

4 Na opinião de alguns especialistas os incêndios são um dos principais problemas do PNSE. Concorda 

com esta opinião? Dar espaço para discussão [dependendo do grau de discussão deste problema no 

tópico anterior] 

4.1 Uma solução proposta por estes especialistas é a recuperação das áreas ardidas e degradadas do 

Parque, plantando-se floresta resistente ao fogo (carvalhos, castanheiros, e outras espécies locais) 

combinada com a instalação ou recuperação de áreas de pastagens, de modo a repor a paisagem 

tradicional de mosaico característica da Serra da Estrela [FOTO 1]. Que lhe parece esta solução? 

[tentar obter opiniões concretas] 
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4.2 Colocar no quadro os adjectivos usados para qualificar a solução e pedir ao grupo que escolha os 3 

que melhor definem a solução da reflorestação com bosques e pastagens. 

 

 

Parte 3: Benefícios da recuperação da paisagem do PNSE 

5 Na opinião de alguns especialistas a dificuldade em conseguir pôr em prática esse projecto de 

recuperação das áreas ardidas e degradadas é o facto de grande parte dos benefícios dele resultantes não 

serem reconhecidos. Os benefícios destacados pelos especialistas são apresentados na ficha 2.  

5.1 Em sua opinião, a lista de benefícios apresentada pelos técnicos e especialistas está correcta? 

[Estimular discussão no sentido de se perceber se os benefícios listados fazem sentido para os 

participantes ou não e porquê] 

5.2 Que importância atribui a cada um dos benefícios apresentados pelos especialistas, registe por favor 

na ficha 2 utilizando a escala, “nenhuma, pouca, bastante, muita importância”? 

5.3 Discutir ordenação individual dos benefícios e tentar obter uma ordenação colectiva (que reúna o 

acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível aprofundar causas das 

divergências] 

5.4 E qual o principal benefício acha que pode retirar para si de cada um dos benefícios apresentados 

pelos especialistas? 

5.5 Estimular discussão no grupo em torno dos benefícios que cada um vê para si e concordância ou 

discordância dos outros membros do grupo 

Parte 4: Gratuidade dos benefícios ambientais e de recreio e lazer 

6 Na opinião dos especialistas estes benefícios não são reconhecidos porque as pessoas, embora 

beneficiem deles, não pagam por isso. Tal torna difícil levar adiante este tipo de projectos, pois não há 

quem pague pelos benefícios. 

6.1 Concorda com a opinião dos especialistas? [Estimular discussão no sentido de se perceber as razões 

porque concordam ou não os participantes] 

6.2 E acha que se devia pagar pelo usufruto destes benefícios? [rever motivos na ficha 3] 

6.3 Se sim, como se poderia pagar por eles? Registe por favor na Ficha 3 uma forma de pagar por cada 

um dos benefícios. [Participantes podem referir uma forma de pagamento global pelo conjunto 

dos benefícios ou parte deles] 

6.4 Discutir identificação das formas de pagamento identificadas e tentar obter uma identificação 

colectiva (que reúna o acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível 

aprofundar causas das divergências] 

7 E quem deve pagar? Acham que deveriam pagar por usufruir dos benefícios resultantes deste projecto 

de recuperação das áreas degradadas do Parque Natural da Serra da Estrela? Dar espaço para discussão 

[dependendo do grau de discussão deste assunto no tópico anterior] 

7.1 Quem são os principais beneficiários de cada um dos benefícios que temos vindo a discutir? 

Identificar por favor na ficha 4  

7.2 Discutir identificação dos beneficiários identificados e tentar obter uma identificação colectiva (que 

reúna o acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível aprofundar causas das 

divergências] 

Parte 5: Financiamento do projecto de recuperação das áreas degradadas do PNSE 
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8 A grande dificuldade, de acordo com os especialistas, em concretizar o projecto de recuperação das 

áreas ardidas e degradadas do Parque Natural da Serra da Estrela é que pelo facto de maior parte dos 

seus benefícios não serem pagos, os proprietários dos terrenos não podem suportar os custos, e é difícil 

encontrar quem apoie (Estado, grande empresas, por exemplo) porque não sabe bem quanto valem os 

benefícios para as pessoas. 

8.1 Para se saber valor dos benefícios do projecto é preciso saber quanto é que as pessoas que 

beneficiam estariam dispostas a pagar para usufruir deles (mesmo que não venham a pagar, o 

objectivo não é pagarem é saber quanto valem estes benefícios para vós em termos do que estavam 

dispostos a sacrificar para os ter). Considerando a forma de pagamento para cada benefício mais 

votada anteriormente, quanto é que estaria disposto a pagar no máximo, responda por favor na Ficha 

5 [a 2ª coluna tem de ser preenchida pelo relator antes de ser dada aos participantes, tem de 

ficar claro quanto tempo e qual a periodicidade dos pagamentos] 

8.2 Discutir montante atribuídos por cada um e tentar obter um montante consensual para o colectivo 

(que reúna o acordo da maior parte dos elementos do grupo) [não sendo possível aprofundar causas 

das divergências] 

 

Agradecer, pedir comentário sobre a discussão para cada um dos participantes. 

 

 



Nome do participante: _____________________________________________________

Ficha 1

Principais problemas que Parque Natural da Serra da Estrela e
os seus habitantes enfrentam actualmente 

Ordenar por
ordem de
gravidade

Solução/Soluções que vê para resolver ou pelo menos
atenuar esse problema



Nome do participante: _____________________________________________________

Ficha 2

Benefícios da recuperação das áreas degradadas do Parque
Natural da Serra da Estrela através da plantação de bosques e da

recuperação das pastagens

Importância que atribui
a estes benefícios

Descrever principal benefício que vê para si 

Reduzir o risco de incêndio, sobretudo dos grandes incêndios

Proteger o solo da erosão

Aumentar a infiltração da água da chuva no solo e nos lençóis 
freáticos, o aumenta a disponibilidade e qualidade de água nos rios,
ribeiros, nascentes, etc. 

Melhorar o aspecto da paisagem

A absorção de gases com efeito de estufa pelas árvores (enquanto 
crescem e que fica depois retido nelas quando são já árvores 
adultas)

Tornar o Parque mais atractivo para turistas e visitantes

Aumentar a disponibilidade e variedade de recursos silvestres 
(cogumelos, plantas, caça, etc.)

Aumentar a área de pastagens para que novos criadores de gado se 
instalem na região

Conservar a natureza e a biodiversidade para as gerações futuras

Importância: Nenhuma (N); Pouca (P); Bastante (B); Muita (M) 



Nome do participante: _____________________________________________________

Ficha 3

Benefícios da recuperação das áreas degradadas do Parque
Natural da Serra da Estrela através da plantação de bosques e da

recuperação das pastagens

Como pagar pelo usufruto de cada um destes benefícios?

Reduzir o risco de incêndio, sobretudo dos grandes incêndios

Proteger o solo da erosão

Aumentar a infiltração da água da chuva no solo e nos lençóis 
freáticos, o aumenta a disponibilidade e qualidade de água nos rios,
ribeiros, nascentes, etc. 

Melhorar o aspecto da paisagem

A absorção de gases com efeito de estufa pelas árvores (enquanto 
crescem e que fica depois retido nelas quando são já árvores 
adultas)

Tornar o Parque mais atractivo para turistas e visitantes

Aumentar a disponibilidade e variedade de recursos silvestres 
(cogumelos, plantas, caça, etc.)

Aumentar a área de pastagens para que novos criadores de gado se 
instalem na região

Conservar a natureza e a biodiversidade para as gerações futuras



Nome do participante: _____________________________________________________

Ficha 4

Benefícios da recuperação das áreas degradadas do Parque
Natural da Serra da Estrela através da plantação de bosques e da

recuperação das pastagens

Quem são os grandes beneficiários?

Reduzir o risco de incêndio, sobretudo dos grandes incêndios

Proteger o solo da erosão

Aumentar a infiltração da água da chuva no solo e nos lençóis 
freáticos, o aumenta a disponibilidade e qualidade de água nos rios,
ribeiros, nascentes, etc. 

Melhorar o aspecto da paisagem

A absorção de gases com efeito de estufa pelas árvores (enquanto 
crescem e que fica depois retido nelas quando são já árvores 
adultas)

Tornar o Parque mais atractivo para turistas e visitantes

Aumentar a disponibilidade e variedade de recursos silvestres 
(cogumelos, plantas, caça, etc.)

Aumentar a área de pastagens para que novos criadores de gado se 
instalem na região

Conservar a natureza e a biodiversidade para as gerações futuras



Nome do participante: _____________________________________________________

Ficha 5

Benefícios da recuperação das áreas degradadas do Parque
Natural da Serra da Estrela através da plantação de bosques e

da recuperação das pastagens

Forma de pagamento Montante que estaria
disposto a pagar no máximo

Reduzir o risco de incêndio, sobretudo dos grandes incêndios

Proteger o solo da erosão

Aumentar a infiltração da água da chuva no solo e nos lençóis 
freáticos, o aumenta a disponibilidade e qualidade de água nos
rios, ribeiros, nascentes, etc. 
Melhorar o aspecto da paisagem

A absorção de gases com efeito de estufa pelas árvores 
(enquanto crescem e que fica depois retido nelas quando são 
já árvores adultas)
Tornar o Parque mais atractivo para turistas e visitantes

Aumentar a disponibilidade e variedade de recursos silvestres 
(cogumelos, plantas, caça, etc.)
Aumentar a área de pastagens para que novos criadores de 
gado se instalem na região
Conservar a natureza e a biodiversidade para as gerações 
futuras
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ANEXO II  

Questionário de valoração realizado à população residente no PNSE e área urbana 

envolvente  

Num_____  Início ____:_____     

Em primeiro lugar, vou fazer-lhe algumas perguntas para sabermos qual é a sua ligação à 

Serra da Estrela e se costuma usar esta área para recreio e lazer. 

 

Nesta entrevista vamos falar da área do Parque Natural da Serra da Estrela, que pode ver 

neste mapa. 

MOSTRAR MAPA 1 

[PARTE I- EXPERIÊNCIA E FAMILIARIDADE] 

1. Nasceu numa localidade situada no Parque Natural da Serra da Estrela?  
SIM 1 

NÃO 0 

NÃO SABE 8 

NR 9 

2. Há quantos anos reside de forma continuada aqui na área da Serra ou sua área 

envolvente (pode ter sido em diferentes localidades do PNSE ou na sua envolvente)  
SIM 1 

NÃO 0 

NÃO SABE 8 

NR 9 

3. No último ano (2012), quantas vezes efectuou deslocações na Serra da Estrela para 

recreio e lazer  
Nenhuma 0 SALTA P/ PARTE II  

>0, Quantas?  

NÃO SABE 8 

NR 9 

4. Quando efectuou a sua deslocação mais recente à Serra da Estrela por motivos de 

recreio ou lazer? 
Mês, ano Ano: Mês: 

NÃO SABE 8 

NR 9 

5. Indique p.f. quais as três principais actividades que realizou nessa sua deslocação à 

Serra da Estrela [MOSTRAR CARTÃO A] [ASSINALAR NO MÁXIMO 3 

OPÇÕES)] 
Caminhar  

Passear de carro  

Praticar desportos de montanha e aventura  

Observar a paisagem  

Actividades na neve  

Observar a natureza  

Respirar o ar puro  

Relaxar  

Outros. Quais? ____________________  

NÃO SABE 8 

NR 9 

 

[PARTE II - VALORAÇÃO] 

Como talvez já se tenha apercebido, a área de floresta no Parque Natural da Serra da Estrela 

tem vindo progressivamente a desaparecer devido à ocorrência de grandes incêndios ao 

longo dos últimos anos. Está-se agora a estudar a reflorestação da Serra mas de maneira a 

prevenir os grandes incêndios. Pretende-se recuperar cerca de 20.000 hectares de área 

degradada (dois terços da área degradada da Serra), através da plantação de floresta e de 

pastagens. Pode ver neste mapa as áreas que serão recuperadas pelo projecto. [MOSTRAR 

O MAPA 1] Estas áreas foram seleccionadas de modo a prevenir a propagação de grandes 

incêndios. 

O projecto irá recuperar a paisagem tradicional da Serra da Estrela, que era um mosaico 

(uma mistura) de bosques e de pastagens, muito mais resistente ao fogo que a actual 

paisagem dominada pelo mato.  

A implementação do projecto de reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela só é 

possível através da criação de um fundo financeiro, que permita disponibilizar o dinheiro 

necessário para o investimento na plantação da floresta e das pastagens e também para 

apoiar a sua manutenção ao longo do tempo. Em função do dinheiro disponível poderão 

plantar-se mais ou menos bosques e pastagens e pagar os incentivos para que os criadores 

de gado utilizem as pastagens.  

A presença dos animais é essencial para assegurar a manutenção das pastagens; E elas serão 

o principal travão à propagação dos incêndios pela Serra fora, evitando os grandes 

incêndios que acabam ao longo do tempo por degradar o solo e a paisagem de forma 

irreversível. Mas os criadores só virão com o gado para a Serra se forem compensados 

pelos custos adicionais que isso implica para eles. 

A recuperação das áreas ardidas apresenta custos elevados, mas vai ter vários efeitos 

positivos ao longo do tempo, destacando-se (MOSTRAR CARTÃO B), 

- a redução do risco de incêndio; 

- o aumento da qualidade da água, das águas superficiais (exemplo de rios e lagoas) e das 

águas subterrâneas (os lençóis de água) porque a água da chuva se infiltra melhor e é 
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purificada pelas raízes das árvores; Além disso como o solo está protegido evita-se a erosão 

e o arrastamento do solo pela água da chuva para os cursos de água e barragens. 

- a absorção de dióxido de carbono CO2 (gás responsável pelo aquecimento global) e a 

redução da poluição;  

- uma maior disponibilidade de áreas para recreio e lazer (caminhar, fazer piqueniques, 

actividades na neve, etc.) 

No entanto, não é possível aos proprietários florestais suportarem todo o custo deste 

projecto, tendo em conta que a floresta que se vai plantar é pouco rentável para produção de 

madeira e que é por isso orientada para a conservação do solo, da água, da paisagem e da 

biodiversidade. Isto significa que os principais beneficiários vão ser as pessoas em geral, 

designadamente as populações que beneficiam indirectamente dos serviços ecológicos 

da Serra da Estrela, como a disponibilidade e qualidade da água para consumo, a 

conservação da biodiversidade e qualidade do ar e do clima. Em síntese todos os 

beneficiários dos serviços ecológicos e dos que visitam a Serra para recreio e lazer. 

Todos estes serviços são gratuitos para quem os usufrui directa ou indirectamente.   

Por isso, para viabilizar este projecto de reflorestação de dois terços de toda esta área 

degradada, precisa-se da contribuição de todos os beneficiários.  

Porque todas as pessoas beneficiam com os serviços ambientais proporcionados pelo 

projecto, a contribuição que é pedida é uma ecotaxa que incidirá sobre a sua factura 

da água durante um ano. A ecotaxa será aplicada em todas as cidades que beneficiam de 

água proveniente da Serra da Estrela. O dinheiro desta ecotaxa será canalizado para um 

fundo, o fundo Salvar a Serra da Estrela, que será gerido por uma entidade independente e 

fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Além disso, todas receitas e gastos do fundo, bem 

como as actividades realizadas com o dinheiro estarão disponíveis para consulta do público 

numa página de Internet que será criada para divulgar o projecto. 

6 a 10.Agora vou pedir-lhe que compare duas alternativas diferentes para o projecto de 

reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela (a opção A e a opção B) com a situação 

actual [MOSTRAR COMBINAÇÃO]. As duas alternativas para o projecto apresentam 

custos diferentes consoante o número de árvores plantadas, a área de pastagem e terem ou 

não infra-estruturas para recreio e lazer. Mais árvores e mais áreas de pastagens produzem 

mais efeitos positivos no ambiente (maior quantidade de serviços ambientais); as infra-

estruturas para recreio e lazer proporcionam mais oportunidades de recreio e lazer aqui na 

Serra da Estrela. [MOSTRAR COMBINAÇÃO E EXPLICAR O SIGNIFICADO DE CADA 

ATRIBUTO E DE CADA NÍVEL];  

EXPLICAÇÃO DOS ATRIBUTOS 

A floresta absorve o dióxido de carbono o que permite a anular as emissões poluentes de 

uma cidade entre 50.000 (Ex. Guarda) a 100.000 (ex. Coimbra). 

A floresta aumenta a infiltração de água da chuva no solo e depois a água é purificada pela 

filtração feita pelas raízes das árvores, melhora a qualidade da água dos rios, albufeiras e 

nascentes; Além disso o solo está protegido e não há arrastamento de terras para as águas. 

O projecto reduz o risco do incêndio relativamente à situação actual; pode reduzir até ao 

nível “baixo” ou “moderado”. 

O projecto pode disponibilizar infraestruturas de recreio e lazer: trilhos, parques de 

merendas, parques de campismo e melhoria das condições da estância de ski. 

Para viabilizar o projecto teria de pagar uma ecotaxa incluída na sua factura da água durante 

um ano (aplicada a todos consumidores das cidades que beneficiam de água proveniente da 

Serra da Estrela). 

Comparando a opção A, a opção B e a situação actual, Qual é a sua alternativa 

preferida?  

Tenha em conta que a escolha de qualquer um dos projectos de reflorestação terá 

custos para si. Pense no que poderia comprar com dinheiro que vai sacrificar para 

assegurar a recuperação da Serra da Estrela. 

 

[NÃO ESQUECER DE REGISTAR AS ESCOLHAS DO INQUIRIDO, TENHA ATENÇÃO À 

VERSÃO DO QUESTIONÁRIO] 

 Opção A Opção B Situação actual 

P6 (Mostrar combinação 1)    

P7 (Mostrar combinação 2)    

P8 (Mostrar combinação 3)    

P9 (Mostrar combinação 4)    

P10 (Mostrar combinação 5)    

 

11.Nas suas escolhas diga-me como ponderou os vários atributos, de acordo com a seguinte 

escala: MUITO IMPORTANTE (1), IMPORTANTE (2), INDIFERENTE (3), POUCO 

IMPORTANTE (4), NADA IMPORTANTE (5) (MOSTRAR CARTÃO C),  
 

1 2 3 4 5 

1 A absorção do CO2 pela floresta      

2 A infiltração e purificação da água pela floresta      

3 A redução do risco de incêndio      

4 A disponibilidade de infra-estruturas para recreio e lazer      

5 O dinheiro pedido através da ecotaxa      

12. Agora queria que me desse a sua opinião, de acordo com a seguinte escala: DISCORDO 

TOTALMENTE (1), DISCORDO (2), NEM CONCORDO NEM DISCORDO (3), 

CONCORDO (4), CONCORDO TOTALMENTE (5) (MOSTRAR CARTÃO D), sobre 
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algumas afirmações que lhe vou ler relativas ao projecto de reflorestação da Serra da Estrela 

e ao dinheiro que lhe foi pedido para assegurar a sua concretização: 
  1 2 3 4 5 
1 Os valores pedidos são aceitáveis      
2 Neste momento posso pagar o valor pedido      
3 Já pago impostos suficientes para que o projecto seja concretizado      
4 A ecotaxa incluída na factura da água é uma boa opção para recolher a 

contribuição dos beneficiários do projecto  
     

5 Acredito que o dinheiro do fundo será bem aplicado      
6 Os visitantes da Serra da Estrela deviam pagar mais do que os que não 

costumam visitar 
     

7 Acredito que o projecto, havendo o dinheiro necessário, será 
concretizado 

     

8 Acredito que os resultados deste inquérito vão ser levados em conta 
pelas entidades responsáveis pelo Parque Natural da Serra da Estrela 

     

9 Eu irei beneficiar do projecto tal como todos os portugueses      
10 O projecto de reflorestação é muito benéfico para a minha qualidade de 

vida  
     

11 Eu como residente na área da Serra da Estrela irei beneficiar muito da 
qualidade da água, porque a maior parte da água do abastecimento 

público provém da Serra da Estrela 

     

12 O projecto de reflorestação é muito benéfico para os visitantes da Serra      
13 O projecto de reflorestação é muito benéfico para assegurar a 

conservação da natureza e da paisagem tradicional da Serra da Estrela  
     

 

[PARTE IV-CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS] 

Para terminar vou fazer-lhe algumas perguntas sobre o Sr/Sra e o seu agregado doméstico. 

Recordo-lhe que as suas respostas são anónimas e que toda a informação que nos der será 

tratada de forma estatística e confidencial. 

 

13. Diga-me, p.f, qual é a sua idade? 

Idade em anos  

NR 9 

 

14. Que grau de instrução completou? 

Primária 1 

Preparatória (antº 2º / actual 6º) 2 

9º ANO (ANTIGO 5º) 3 

11º ANO (ANTIGO 7º)  4 

12º ANO  5 

Cursos Médios/Bacharelato 6 

Licenciatura 7 

Mestrado/Doutoramento  8 

NÃO SABE  10 

NR 11 

 

15. Quantas pessoas do seu agregado doméstico têm: 

Até 16 anos  

Mais de 16 anos  

NR 9 

 

 

16. Qual é a sua situação laboral? Trabalha por conta de outrem… (LER OPÇÕES)  

Trabalha por conta de outrem 1 

Trabalha por conta própria 2 

Desempregado 3 

Reformado  4 

Doméstica  5 SALTA P/ PERGUNTA 17 

Estudante 6 SALTA P/ PERGUNTA 17 

NR 11 

 

17. Qual é/era a sua actividade profissional? (DETALHAR)   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

18. Diga-me, por favor, qual dos escalões corresponde melhor ao RENDIMENTO 

LÍQUIDO MENSAL DO SEU AGREGADO DOMÉSTICO [MOSTRAR CARTÃO E].  

Até 600 € 1 

Entre 601 e 1000 € 2 

Entre 1001 e 2000 € 3 

Entre 2001 e 3000 € 4 

Entre 3001 e 5000 € 5 

Mais de 5000 € 6 

NÃO SABE  10 

NR 11 

19. Diga-me qual o concelho e a freguesia onde reside habitualmente 

Concelho  

Freguesia  

NÃO SABE 8 

NR 9 
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Muito obrigado por ter colaborado!! 

 

 

INFORMAÇÃO A REGISTAR PELO ENTREVISTADOR 

20.Sexo do entrevistado  

Feminino  (1) 

Masculino  (2) 

21. Acha que o grau de compreensão das perguntas por parte do entrevistado é: 

Elevado   (3) 

Médio   (2) 

Baixo    (1) 

22. Acha que a atitude do inquirido em relação à entrevista é: 

Empenhada   (3) 

Indiferente   (2) 

Contrariada   (1) 

Data __/__/2013      Hora Fim __:__  

Local de realização da entrevista _____________________________________________ 

 

Nome do Entrevistador(a)___________________________________________________ 

 

Comentários e Sugestões: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



ANEXO III 

 
Cartões de Escolha (Versão 4) 



ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

Absorção de 
Dióxido de Carbono 

100.000 habitantes 50.000 habitantes 

 

Infiltração da água 
da chuva  
(Aumenta a Qualidade da 
água) 

Cerca de 25% Cerca de 25% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Baixo Moderado Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Não Sim Não 

Preço 

2,5 0,5 

D 1 



ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

Absorção de 
Dióxido de Carbono 

100.000 habitantes 50.000 habitantes 

 

Infiltração da água 
da chuva  
(Aumenta a Qualidade da 
água) 

Cerca de 35% Cerca de 25% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Baixo Baixo Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Não Sim Não 

Preço 

0,5 1,5 

D 2 



ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

Absorção de 
Dióxido de Carbono 

50.000 habitantes 100.000 habitantes 

 

Infiltração da água 
da chuva  
(Aumenta a Qualidade da 
água) 

Cerca de 35% Cerca de 35% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Moderado Baixo Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Sim Não Não 

Preço 

0,5 2,5 

E 3 



ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

Absorção de 
Dióxido de Carbono 

100.000 habitantes 100.000 habitantes 

 

Infiltração da água 
da chuva  
(Aumenta a Qualidade da 
água) 

Cerca de 35% Cerca de 35% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Baixo Moderado Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Não Sim Não 

Preço 

1,5 0,5 

D 3 



ATRIBUTOS OPÇÃO A OPÇÃO B 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

Absorção de 
Dióxido de Carbono 

50.000 habitantes 100.000 habitantes 

 

Infiltração da água 
da chuva  
(Aumenta a Qualidade da 
água) 

Cerca de 25% Cerca de 25% Cerca de 10% 

 

Risco de Incêndio 

Moderado Baixo Elevado 

Infraestruturas de 
Recreio e Lazer 

Sim Não Não 

Preço 

0,5 0,5 

D 4 
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