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A Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação nos Países 
Afectados por Seca Grave e ou 
Desertificação, particularmente em África 
(UNCCD), decorrendo, como as 
Convenções gémeas das alterações 
Climáticas e da Biodiversidade, de uma 
das recomendações do Programa de Acção 
para o Desenvolvimento Sustentável - 
Acção 21 - da Conferência das Nações 
Unidas para o Ambiente e para o 
Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, entre 3 e 14 de Junho de 1992, 
foi aprovada em 17 de Junho de 1994 e 
ratificada por Portugal em 1 de Abril de 
1996. Também a União Europeia aprovou 
a Convenção, através da Decisão do 

Conselho n.º 98/216/CE, de 9 de Março de 
1998. Ora, de acordo com a UNCCD, a 
“Desertificação” corresponde à 
degradação da terra, nas zonas áridas, 
semi-áridas e sub-húmidas secas, em 
resultado da influência de vários factores, 
incluindo as variabilidades climática e as 
actividades humanas.  
  
Reconhecem-se assim e desde logo as 
amplas e profundas ligações entre 
desertificação e as mudanças climáticas, 
ambas associadas também aos processos 
de conservação da biodiversidade em todo 
o Mundo, designadamente aos relativos 
aos ecossistemas florestais (Figura 1). 

 
 
 

 
 

 
Figura 1 
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Figura 2 

 
 

 

Por outro lado, os vectores principais da 
desertificação são à escala global: 
 

• As Questões Climáticas, pois o 
Índice de Aridez define pela 
Convenção o limiar das áreas 
suscetíveis à desertificação; 

• A Degradação dos Solos, 
influenciando no essencial a sua 
perda de produtividade; 

• A Seca, como factor acentuador e 
indicador de tendências regionais 
e locais; 

• O Despovoamento humano, 
pelas suas profundas relações de 
causa e efeito com a 
desertificação;  

• A Pobreza, como indicador 
socioeconómico relevante do 
exacerbar e acentuar da 
desertificação.  
 

Correspondendo a um fenómeno com 
grande expressão mundial e particular 
relevo na região mediterrânica (Figura 2), 
a susceptibilidade à desertificação tem 
tendencialmente crescido em Portugal 
Continental, afectando 36% do território 
no período 1960/90, área que se ampliou 

no período 1970/2000 e que representa já 
62% no período 1970 / 2010 (Figuras 3 e 
4), o que antecipa algumas das projecções 
do IPCC e do SIAM português para o 
índice de aridez. 
 

 

 
 

Figura 3 
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Figura 4 

 
 

Figura 5 
  
  

Particulares indicadores das relações 
comuns e interdependências entre os 3 
processos das Convenções do Rio são os 
relativos ao carbono total nos solos com 
diferentes tipos de ocupação, contexto em 
que as florestas têm particular relevo 
(Figura 5 e Tabela 1), bem como os que 

associam os estados de vitalidade das 
principais formações florestais autóctones, 
designadamente os montados (Quercus 
suber e Quercus rotundifolia) e os 
zimbrais (Juniperus sp.), entre outras 
estruturas xerofílicas, às condições de 
aridez (Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 

 
 

Tabela 1. Armazenamento médio de Carbono Total nos solos Portugueses  
por diferentes tipos dominantes de ocupação (Gg C.kha-1.y-1) 

  

   Solos 0-40 cm - 1995-2005 

Pinhal bravo  118 

Sobreiro  54 

Eucalipto  68 

Azinheira  58 

Carvalhos  98 

Outras folhosas  86 

Pinhal manso  38 

Outras coníferas  77 

Cultivos anuais de sequeiro  38 

Cultivos irrigados  54 

Vinhas  40 

Olivais  55 

Outras culturas permanentes  42 

Matos e matagais  91 
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Figura 6 
 

 
Figura 7 

 
 

 

 
 

Figura 8. Montados de Azinho da Contenda 
(Moura) 10Nov2010  

  

 

 
 

Figura 10. Zimbrais de Mogadouro - Douro 
Internacional 

 
 

Figura 9. Montados de Sobro em Portel, 16 de 
Junho de 2011  

  

  

 
 

Figura 11. Arborizações mistas de Pm e Sb em 
Alcoutim, LR 2006 
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Adoptando os princípios da Estratégia 
Decenal 2008/2018 da UNCCD, a proposta 
de Programa de Acção Nacional de 
Combate à Desertificação (PANCD) para 
Portugal no período 2011 – 2013 foi 
elaborada a partir de Janeiro de 2010, 
através do que tem sido um amplo 
processo participativo, envolvendo mais 
de meio milhar de entidades, 
representando quase duas centenas de 
instituições, públicas, associativas e 
privadas, locais, regionais e nacionais, 
também ibéricas. 
  
Neste âmbito se incluíram as contribuições 
das participações nos trabalhos específicos 
das Comissões Nacional e Regionais do 
PANCD e no alargado ciclo de seminários e 
workshops, sob o tema geral de “Casos de 
Sucesso no Combate à Desertificação”, 
realizados do Norte ao Sul das áreas 
afectadas, abarcando as soluções 
adoptadas e a discussão dos principais 
sindromas, processos e sistemas que 
estão na origem ou resultam da 
desertificação, designadamente a 
degradação dos solos, a seca, o abandono 
rural e o despovoamento.  
  
O novo PANCD adopta assim um conjunto 
de objectivos estratégicos, 
designadamente: 
 

1. Promover a melhoria das 
condições de vida das 
populações das áreas 
susceptíveis; 

2. Promover a gestão sustentável 
dos ecossistemas das áreas 
susceptíveis e a recuperação 
das áreas afectadas  

3. Gerar benefícios globais e 
potenciar sinergias com os 
processos das alterações 
climáticas e da biodiversidade 
nas áreas susceptíveis  

4. Recentrar a governação e 
mobilizar recursos para a 
implementação do PANCD e da 
Convenção de Combate à 
Desertificação no geral. 
 

As questões relativas às necessárias 
sinergias entre as 3 convenções são 
especificamente tratadas no âmbito do 
terceiro objectivo estratégico. 
  
Assim, no referente ao objectivo específico 
“Conservar e promover a 
biodiversidade das zonas áridas e 
sub-húmidas secas” assinalam-se como 
acções a desenvolver: 
 

1. Identificar e reconhecer os 
habitats naturais e as espécies da 
flora e da fauna classificadas 
características dos sistemas áridos 
e sub-húmidos secos em Portugal;  

2. Reduzir as pressões diretas sobre 
a biodiversidade característica e 
promover o seu uso sustentável;  

3. Melhorar a situação da 
biodiversidade através da defesa 
dos ecossistemas, espécies e 
diversidade genética;  

4. Envolver a população na 
integração territorial da 
biodiversidade característica e nas 
ações para resolver as causas da 
sua perda;  

5. Avaliar os impactes na 
desertificação, degradação dos 
solos e seca das medidas da 
Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade.  
 

Quanto ao objectivo específico “Promover 
a mitigação e a adaptação às 
alterações climáticas ”, propõe-se no 
PANCD desenvolver o seguinte conjunto 
de intervenções estratégicas: 
 

1. Promover a mitigação, incluindo 
(i) Atividades que contribuam para 
reduzir emissões e aumentar 
sumidouros (e.g. Gestão dos 
efluentes da pecuária através da 
valorização energética; Aumento 
do sequestro de carbono no solo 
agrícola, por sementeira direta e 
instalação de pastagens 
biodiversas; Manter as existências 
e aumento das novas áreas 
florestadas; Aumento do 
sequestro de carbono da floresta 
existente); (ii) Conhecer e reduzir 
as emissões e promover o 
sequestro de cada atividade de 
âmbito rural; (iii) Conhecer e 
desenvolver as tecnologias, as 
práticas e os processos que 
permitam reduzir emissões ou 
aumentar o sequestro;  

2. Promover a adaptação, incluindo o 
desenvolvimento de atividades 
que melhorem a resiliência dos 
sistemas agrícolas e florestais a 
um clima diferente do atual, 
designadamente o conhecimento 
(i) das espécies e cultivos 
adaptados; (ii) da relação entre as 
atividades e a sua exposição a 
efeitos climáticos; (iii) das 
tecnologias, práticas e processos 
que aumentem a resiliência;  
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3. Avaliar os impactes na 
desertificação, degradação dos 
solos e seca das medidas de 
Mitigação e Adaptação às 
Alterações Climáticas. 
 

Correspondendo a um tempo de particular 
apuro no desenvolvimento dos indicadores 
de desertificação, estudos recentes para 
suporte da revisão do PANCD sobre a 
qualidade dos solos do Continente (Figura 
7), reportados aos anos de 2000 a 2010, 
evidenciam que são 18% os solos das 
terras secas portuguesas em estado de 
degradados ou muito degradados, ou seja 
aqueles que se podem considerar de fato 
afetados por desertificação, embora de tal 
conjunto apenas 1,69% se continuaram 
tendencialmente a degradar no período 
em referência. Mas, por outro lado, são 
cerca de 70% os nossos solos nas 
condições secas que podem ser 
considerados em estado produtivo ou 
maduro, ou seja têm capacidade produtiva 
média ou boa, sendo que a mesma foi 
recuperada ou melhorada em cerca 22% 
entre 2000 e 2010 neste conjunto. Os 
restantes solos mantêm um estado 
estacionário ou flutuante.  
  
A meu ver, o detalhe e a qualidade da 
informação que hoje dispomos permite 
estabelecer, em ambiente aberto à 
participação de todos os interessados, 
representem o sector público ou os 
privados, as áreas prioritárias de 
intervenção do novo PANCD, mas também 
áreas essenciais para a mitigação e 
adaptação às alterações climáticas, 
acrescentando a ambas a necessária 
problemática e condicionantes da 
conservação dos relevantes valores 
naturais regionais – raridades e 
endemismos característicos de habitats, 
fauna e flora.  
  
Por oposição a responsabilidades formais e 
intenções institucionais até hoje nunca ou 
mal consubstanciadas entre nós, julgo que 
estão agora criadas as condições para, 
pela primeira vez em Portugal, estabelecer 
uma clara tónica na necessária 
convergência na ação alargada das 
instituições e instrumentos das 3 
Convenções do Rio. Intervenções 
conjugadas que certos projetos locais vêm 
antecipando e prosseguindo já de forma 
exemplar, como são os casos dos da Liga 
para a Proteção da Natureza em Castro 
Verde ou da Associação de Defesa do 
Património de Mértola no Monte do Vento.   
  
Neste contexto, para além de responder 
aos magnos problemas da subsistência 

alimentar e da procura de outros recursos 
da terra que o mercado já valoriza e paga, 
como os produtos florestais, os 
emergentes e valorizáveis bens comuns 
do Mundo Rural – solo, água, 
biodiversidade, paisagens e culturas - e os 
serviços do ecossistema que eles 
potenciam podem vir a assumir uma 
posição de relevo na revitalização das 
áreas deprimidas e despovoadas do 
interior, voltando a atrair pela sua 
dignidade e significância social novos 
agentes e população, o que coloca, assim, 
uma série de novos e interessantes 
desafios aos decisores e gestores rurais, 
com vista a transformar em oportunidades 
de desenvolvimento e de bem-estar as 
sombrias ameaças que caracterizam o 
tempo que corre. 
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