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Resumo 
  
O reconhecimento da importância dos serviços ecossistêmicos tornou a 
conservação da biodiversidade uma necessidade. As cidades são continuidade 
de ecossistemas naturais e o principal ecossistema humano. A valorização da 
ecologia urbana e seus serviços ecossistêmicos promovem o planejamento e a 
gestão urbana sustentável. A Convenção da Diversidade Biológica atua como 
um instrumento político-legal de âmbito internacional sobre a gestão da 
biodiversidade. Na 9ª Reunião das Partes, Nagoya, 2010, a Convenção 
aprovou o índice de biodiversidade para as cidades (City Biodiversity Index). O 
momento foi oportuno para que Lisboa adotasse o desafio de aumentar em 
20% a biodiversidade da cidade até o ano de 2020, utilizando e adaptando o 
índice de biodiversidade para as cidades como um primeiro passo para aferir 
esta meta. A ideia foi identificar e aplicar indicadores de biodiversidade urbana 
eficazes para retratar a condição da biodiversidade em Lisboa, e fomentar a 
criação de um banco de dados para monitorização da biodiversidade e para 
apoiar a investigação. O índice desenvolvido mostrou-se capaz de descrever os 
principais aspectos da biodiversidade local. Constatou-se ainda que existem 
perspectivas de melhoria da condição actual da biodiversidade, dados os 
esforços acerca deste tema pelo setor público e privado de Lisboa. 
  
Abstract 
  
The recognition of the importance of ecosystem services biodiversity 
conservation became a necessity. Cities are the continuity of natural 
ecosystems and primary human ecosystem. The appreciation of urban ecology 
and their ecosystem services promote sustainable urban planning and 
management. The Convention on Biological Diversity acts as a political 
instrument of international law on the management of biodiversity. At the 9th 
Meeting of the Parties, Nagoya, 2010, the Convention adopted a biodiversity 
index for cities (City Biodiversity Index). The moment was ripe for Lisbon to 
adopt the challenge of increasing the biodiversity of the city in 20% until the 
year 2020, and to use and adapt the City Biodiversity Index as a first step 
towards assessing this goal. The idea was to identify and implement effective 
urban biodiversity indicators to portray the condition of biodiversity in Lisbon, 
and foster the creation of a database for monitoring and implementation of 
biodiversity-level research. The index that was developed is able to describe 
the main aspects of the local biodiversity. We found that there are good 
prospects of improving the condition of biodiversity in Lisbon, considering the 
efforts in this regard already in place by public and private actors in Lisbon. 
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1. Introdução 
  
Um dos grandes desafios atuais da 
sociedade orienta-se para articular a 
gestão da biodiversidade com as 
necessidades das populações humanas. O 
significado de biodiversidade varia de 
acordo com a interpretação do autor 
(Pereira, H.M., Navarro, L.M. & Martins, 
I.S. (2012), Mace, G., Delbaere, B., 
Hanski, I., Harrison, J., Novo, F.G., 
Pereira, H.M., Watt, A. & Weiner, J. 
(2005), Magurran, A.E. (2004)). De uma 
maneira geral as definições incluem a 
composição específica, estrutura e função 
dos ecossistemas e as relações ecológicas 
que os mantêm. Segundo a Convenção da 
Diversidade Biológica a biodiversidade 
pode ser entendida como a “variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo dentre outros, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos, e os 
complexos ecológicos de que fazem parte. 
Compreende ainda a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas” (CBD, 1992). 
  
Em 2002 as Partes da Convenção da 
Diversidade Biológica (CBD) 
comprometeram-se a reduzir o ritmo da 
perda da biodiversidade até o ano de 
2010. No entanto uma avaliação recente 
usando vários indicadores sugere que o 
objetivo não foi alcançado e a velocidade 
da perda da biodiversidade é a mais 
rápida já evidenciada, revelando que as 
políticas adotadas foram inadequadas e 
que a lacuna entre as pressões sobre a 
biodiversidade e as respostas para sua 
mitigação está cada vez maior (Butchart, 
S. H. M. et. al., 2010). Assim, as Partes 
da CBD comprometeram-se com um 
conjunto de 20 novos objetivos para o ano 
de 2020 cuja intenção é reduzir a perda 
de biodiversidade, tendo esta década sido 
nomeada a "década da biodiversidade” 
pelas Nações Unidas para marcar esse 
compromisso (CBD – Decisão X/2, 2010). 
  
Metade da população mundial encontra-se 
atualmente vivendo em centros urbanos e 
a perspectiva é de que até o ano de 2030 
essa população duplique (UNFPA, 2007), 
sendo que a relação entre a 
biodiversidade e ser humano passa hoje 
principalmente pelo o que acontece nas 
cidades. 
A urbanização da paisagem fragmentou o 
ambiente natural gradualmente, alterando 
por completo o aspecto da paisagem e 
seus processos ecológicos para dar lugar 
ao espaço urbano. 

O ambiente urbano restringe seu espaço à 
biodiversidade mais tolerante e adaptada 
às condições adversas da cidade. No 
entanto, a biodiversidade que ocorre na 
cidade, em particular os espaços verdes 
das cidades, providenciam um conjunto 
essencial de serviços ecossistêmicos às 
populações humanas (Pereira et. al., 
2009) tais como a regulação do clima 
local, a infiltração das águas pluviais e a 
proteção de cheias, a purificação do ar, e 
o recreio. O realismo está na 
conscientização de que não se pode 
recriar o ambiente urbano desde o “marco 
zero”, mas sim reinventa-lo a partir da 
identificação, implementação e 
conservação de estruturas verdes já 
existentes que possam oferecer suporte 
aos processos naturais e ecológicos. 
  
Conscientes da importância da 
biodiversidade urbana e dos processos 
locais de decisão as Partes da CDB 
adotaram um Plano de Ação para a 
Biodiversidade relativo aos Governos 
Subnacionais, Cidades e outras 
Autoridades Locais (CBD – Decisão X/22, 
2010). Este plano encoraja as cidades a 
adotar o Índice de Singapura de 
Biodiversidade nas Cidades (City 
Biodiversity Index, CBI) como forma de 
aferir sob o estado da biodiversidade e 
progressos na dua gestão. 
  
A metodologia do CBI foi formulada pelo 
Conselho Nacional de Parques de 
Singapura (NParks), em cooperação com 
cientistas e técnicos de outras 
universidades. O CBI reúne indicadores 
em três categorias: biodiversidade na 
cidade, serviços ecossistêmicos e 
governância. Os indicadores podem ser 
adequados à realidade em questão, para 
que quando aplicados possam responder 
às principais incógnitas sobre a condição 
da biodiversidade. 
  
O City Biodiversity Index foi testado 
primeiramente por Curitiba, Bruxelas, 
Edmonton, Tallinn, Montpellier, Frankfurt, 
Bandung, Nagoya, Waitakere, Singapura, 
Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Phunket, 
Londres e Lisboa. 
 
2. Caso de Estudo: Lisboa 
  
Durante o ano de 2010, Ano Internacional 
da Biodiversidade, o município de Lisboa 
resolveu lançar o desafio de aumentar em 
20% a biodiversidade na cidade até o ano 
de 2020. A autarquia também decidiu 
ratificar a Agenda 21 objetivando o 
desenvolvimento local sustentável. O 
nosso estudo adaptou e aplicou o CBI à 
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cidade de Lisboa com o objetivo de aferir 
a condição atual da biodiversidade na 
cidade e monitorizar progressos até 2020. 
Este estudo foi desenvolvido no contexto 
de um Grupo de Missão, com 
representantes e especialistas de 
diferentes entidades: a Câmara Municipal 
de Lisboa (CML), a Agência Municipal para 
a Energia e o Ambiente (Lisboa E-Nova), o 
Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ICNB) e a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 
Durante esse processo, o próprio exercício 
de adaptação e aplicação do CBI obriga os 
diferentes atores a discutir questões 
como: Que biodiversidade deve ser 
fomentada na cidade? Qual o papel da 
biodiversidade na cidade? Quais as 
medidas que podem ser tomadas para 
aumentar a biodiversidade na cidade? 
  
A adaptação do CBI a Lisboa objetivou 
escolher subindicadores capazes de refletir 
os serviços ecossistêmicos e as mudanças 
na biodiversidade de um modo geral, ao 
invés dos altos e baixos de espécies e 
grupos de espécies em particular (Strien, 
Duuren, Foppen and Soldaat, 2009). 
Houve ainda necessidade de desenvolver 
e aplicar subindicadores de biodiversidade 
adequados para monitorar tendências da 
condição dos espaços verdes (Dale and 
Beyeler, 2001), uma vez que a cidade é 
bastante compacta e já não tem espaços 
completamente naturais. 
  
Lisboa é a capital de Portugal e 
desenvolveu-se ao lado do braço de mar 
Atlântico nomeado Estuário do Tejo. O 

Concelho tem 84km² de área e se 
encontra sob influência tanto da Eurásia 
como da África. Em razão da sua 
localização e proximidade de áreas com 
grande biodiversidade, como a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo, abriga uma 
biodiversidade notável no contexto 
europeu. 
  
A população de Lisboa corresponde a 554 
227 habitantes (INE, 2011). Atualmente 
na Cidade é possível observar inúmeras 
espécies nativas e exóticas distribuídas de 
acordo com sua tolerância, capacidade de 
adaptação e disponibilidade de água entre 
parques, matos, matas, prados, quintas, 
jardins botânicos, olivais, hortas e 
pomares. As aves são um dos grupos mais 
conspícuos presentes nas cidades, pois 
muitas espécies possuem alta tolerância à 
ambientes urbanos. 
 
3. Metodologia 
  
A adaptação do CBI de Singapura 
respeitou a divisão do Índice nos seus três 
macro indicadores – Biodiversidade na 
Cidade, Serviços Ecossistêmicos e de 
Governança e Desempenho. Alguns dos 23 
indicadores do CBI foram modificados e 
por vezes decompostos em vários 
subindicadores (Tabela I, II e III). O 
cálculo dos valores desses indicadores 
utilizou uma metodologia diferenciada, 
variando desde entrevistas, questionários, 
pesquisas até elaboração cartográfica 
através de um Sistema de Informação 
Geográfica

 
 

Tabela I. Quadro comparativo do Macroindicador de “Biodiversidade na Cidade” entre a 
Proposta de Singapura e a para Lisboa 

  
Biodiversidade na Cidade 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta para Lisboa 

1 
Proporção de áreas naturais na cidade Proporção de áreas naturais, 

seminaturais e naturalizadas na cidade 

2 
Medidas de Conectividade e corredores 
ecológicos contentores da fragmentação 

Proporção de áreas conectadas e 
estimativa dos corredores verdes mínimo 
e máximo 

3 
Biodiversidade nativa em áreas 
construídas na cidade (espécies de aves) 

Biodiversidade nativa em áreas 
construídas na cidade (espécies de aves) 

4 – 8 Número de espécies nativas Número de espécies nativas e protegidas 
9 Proporção de áreas naturais Protegidas Proporção de áreas protegidas 
10 Proporção de espécies exóticas invasoras Proporção de espécies exóticas invasoras 

 

 
O indicador 1 do CBI, através do qual se 
procura aferir a dimensão das áreas 
naturais na cidade teve o objetivo 

alargado para incluir também a presença 
de áreas seminaturais e naturalizadas. 
Consideraram-se áreas naturais as áreas 
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cujo aspecto de conservação da paisagem 
e ecossistema se encontram mais próximo 
do que seriam originalmente. 
Identificaram-se duas categorias de áreas 
naturalizadas: áreas naturalizadas por 
abandono (e.g. prados ruderais) ou por 
gestão (e.g. algumas áreas do Parque 
Florestal de Monsanto). As áreas 
seminaturais englobaram os parques 
periurbanos, espaços verdes ribeirinhos, 
agricultura e hortas, árvores em 
alinhamento e os espaços verdes, hortas 
abandonadas, logradouros, e outras áreas 
permeáveis. 
  
O indicador 2 estima o grau de 
conectividade das áreas verdes da cidade. 
O cálculo foi feito considerando todos os 
fragmentos verdes acima de 100m². Em 
seguida foram projetados os buffers da 
área de influência desses fragmentos 
utilizando dois níveis de conectividade: 
conectividade mínima com 10m para 
vegetação e 5m para árvores em 
alinhamento; e conectividade máxima 
com 20m para vegetação e 5m para 
árvores em alinhamento. Assim todos os 
fragmentos separados por distâncias 
inferiores aos buffers foram considerados 
conectados. A dimensão dos fragmentos a 
serem contabilizados foi a sugerida pelo 
guideline do CBI i. A área de influência 
para a vegetação foi uma adaptação da 
metodologia utilizada para indicar carência 
de áreas verdes em Lisboa (DMPU, 2009). 

  
O indicador 3 corresponde à diversidade 
de aves nativas em áreas edificadas. 
Listou-se a ocorrência apenas para aves 
residentes, invernantes, estivais e 
introduzidas. 
  
Para calcular os indicadores 4 a 8, o 
número de espécies nativas na cidade, 
optou-se por escolher grupos taxonômicos 
com grande visibilidade cultural e 
importância para os serviços 
ecossistémicos, e que tivessem dados 
disponíveis. Incluíram-se as plantas 
vasculares, líquens, fungos, borboletas, 
aves, mamíferos, répteis e anfíbios, e 
ainda peixes e macroinvertebrados 
registrados no Estuário do Tejo. 
  
O indicador 9 corresponde no CBI à 
proporção de áreas naturais protegidas na 
cidade, tendo sido alargado para incluir a 
proporção de áreas com algum estatuto 
de proteção dentro do perímetro do 
Concelho. 
  
O indicador 10 é relativo à proporção de 
espécies exóticas invasoras. Decidiu-se 
examinar e cartografar unicamente os 
registos referentes às espécies exóticas 
invasivas de plantas vasculares. 
  
O segundo macro indicador refere-se aos 
serviços ecossistêmicos. 

 
Tabela II. Quadro comparativo do Macro indicador de “Serviços Ecossistêmicos” entre a Proposta de 

Singapura e a para Lisboa 
 

Serviços Ecossistémicos 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta para Lisboa 

11 
Regulação da quantidade de água Regulação da quantidade e a qualidade 

da água do Estuário do Tejo 

12 

Regulação climática: armazenamento de 
carbono e efeito de arrefecimento 
através da vegetação 

Regulação climática: estimativa do 
armazenamento de carbono, qualidade 
do ar e identificação das zonas 
arborizadas na cidade 

13- 14 

Serviços educacionais e recreativos: 
proporção entre as áreas naturais e 
protegidas e o número de habitantes, 
número de visitas anuais educativo 
ambientais em áreas naturais e 
protegidas por estudantes até os 16 
anos 

Serviços educacionais e recreativos: 
proporção entre as áreas naturais, 
seminaturais, naturalizadas e 
protegidas e o número de habitantes, 
calcular a proximidade das áreas 
verdes da população, número de visitas 
anuais educativo ambientais em áreas 
naturais, seminaturais, naturalizadas e 
protegidas por estudantes até os 16 
anos 

 

 
A regulação da quantidade de água, 
indicador 11, foi aferida pela proporção de 
áreas permeáveis. As áreas permeáveis 

são essenciais para a infiltração das águas 
pluviais, minimizando os picos de 
escoamento superficial em situações de 
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precipitação intensa. Incluiu-se também 
examinar a qualidade da água no Estuário 
do Tejo. 
  
O indicador 12 é relativo a regulação 
climática por meio de uma estimativa do 
armazenamento de carbono realizado pela 
vegetação local. Acrescentou-se os 
subindicadores referentes a identificação 
das áreas arborizadas e a verificação da 
qualidade do ar local. 
  
Para os indicadores 13 e 14, 
correspondendo aos serviços culturais e 
de recreio dos ecossistemas, foi calculado 
um conjunto de subindicadores, I 

proporção entre o tamanho da população 
e a quantidade de áreas verdes; II 
distribuição e proximidade das áreas 
verdes em relação às áreas 
demograficamente populosas, III 
frequência de uso das áreas verdes por 
visitantes com objetivo de promover a 
educação ambiental informal. 
  
Por fim o terceiro macro indicador refere-
se aos aspectos de Governança e 
Desempenho com relação à 
biodiversidade. Este conjunto de 
indicadores tem como finalidade aferir a 
gestão pública e privada sob a 
biodiversidade local. 

 
Tabela III. Quadro comparativo do Macro indicador de “Governança e Gestão” entre a Proposta de 

Singapura e a para Lisboa 
 

Governança e Gestão 

Indicadores 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta de Singapura 
Índice de Biodiversidade na Cidade 

proposta para Lisboa 

15 
Orçamento destinado para a 
biodiversidade 

Orçamento destinado para a 
biodiversidade 

16 
Número de projetos de biodiversidade 
implementados anualmente pela cidade 

Número de projetos de biodiversidade 
implementados anualmente pela cidade 

17 

Leis, regulamentos e políticas públicas – 
existência de um Plano de ação e 
estratégia local para a biodiversidade 
(LBSAP) 

Leis, regulamentos e políticas públicas 
– existência de um Plano de ação e 
estratégia local para a biodiversidade 
(LBSAP), e leis/políticas direcionadas 
para a biodiversidade 

18 – 19 Capacidade institucional Capacidade Institucional 
20 – 21 Participações e parcerias Participações e parcerias formalizadas 

22 - 23 

Educação e Conscientização – verificar a 
inclusão da biodiversidade na educação 
formal e numero de ações e eventos 
promovidos anualmente pela cidade 

Educação e Conscientização – verificar 
a inclusão da biodiversidade na 
educação formal e numero de ações e 
eventos promovidos anualmente pela 
cidade 

  
 
O Macro indicador de “Governança e 
Gestão” inclui o orçamento do governo 
municipal para a biodiversidade, indicador 
15; a capacidade institucional (pública e 
privada), indicadores 18 e 19, levantadas 
a partir da lista de Instituições da 
Associação Portuguesa de Empresas de 
Tecnologia Ambientais (APEMETA) e em 
entrevista com a Câmara Municipal de 
Lisboa. Os aspectos de Educação e 
Sensibilização, indicadores 22 e 23 
seguiram o manual do CBI1, tendo o 
procedimento para a recolha de dados 
consistido em pesquisas na internet e em 
documentos escritos bem como 
entrevistas. 
  
O indicador 16 corresponde ao número de 
projetos de biodiversidade implementados 
na cidade anualmente, tendo sido 
interpretado restritivamente para listar os 

projetos efetivamente relacionados com a 
biodiversidade nativa na cidade ou a 
educação ambiental para a biodiversidade. 
  
O indicador 17 corresponde às normas, 
regulamentos e políticas públicas para a 
biodiversidade. 
  
O indicador 20 diz respeito ao nível de 
participação pública em processos de 
decisão sobre biodiversidade. O indicador 
21 mede o número de parcerias, entre 
entidades públicas e entidades privadas 
relativas à biodiversidade. As entidades 
foram levantadas no contexto dos 
indicadores 18 e 19. Foi depois feita uma 
pesquisa via correio eletrônico para cada 
uma das entidades. As mensagens 
enviadas explicavam o teor da pesquisa, e 
questionavam quanto à existência de 
parcerias com outras instituições em prol 
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da biodiversidade e sobre o nível de 
participação pública nos processos de 
decisão relativos à biodiversidade. 
  
Os indicadores 22 e 23 medem a inclusão 
da biodiversidade no ensino formal e o 
número de ações e eventos sobre 
biodiversidade realizados anualmente pela 
autarquia. Estes indicadores foram 
calculados com base em entrevistas 
respectivamente com a Direção Geral de 
Inovação e de Desenvolvimento Curricular 
e a Câmara Municipal de Lisboa. 
 

4. Resultados 
  
O Concelho é constituído por 42% de 
áreas naturais, naturalizadas e 
seminaturais (Fig. I). As áreas foram 
definidas de acordo com o nível de 
conservação e de influência antrópica 
(Tabela IV). A média de conectividade 
entre essas áreas é de 94%, sendo a 
conectividade mínima de 3079ha e 
acrescida da área de influência igual a 
3806ha, enquanto a conectividade 
máxima de 3374,3ha e acrescida da área 
de influência igual a 5505ha (Fig. II). 

 

 
 

Figura I. Classificação das áreas urbanas de Lisboa 

 

 
  

Figura II. Área de conectividade mínima 
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Tabela IV. Classificação dos Ecossistemas dentro das categorias quanto a ser natural. 
  
CLASSES Áreas incluídas na classificação 

Área 
(ha) 

Natural Locaçal e sapal 33,19 

Naturalizadas 

Por Abandono 

Espaços Verdes ribeirinhos 0,2501 

Prados ruderais e áreas seminaturais 932,034 

Por Gestão Prados ruderais e áreas seminaturais 920,82 

Seminaturais 

Prados ruderais e áreas seminaturais 

1512,5 

Prados naturais 

Parque Periurbano 

Espaços Verdes ribeirinhos 

Agricultura e Hortas 

Arvores em Alinhamento 

Espaços Verdes (espaços verdes potenciais, de 
proteção as vias, de vizinhança, locais, parques 
periurbanos, agricultura, povoamentos e eucaliptais 
(mistos, esparsos), hortas abandonadas, logradouros, 
áreas impermeabilizadas) 

 
 
As aves presentes em áreas antropizadas 
correspondem a 32 espécies. A verificação 
incluiu áreas seminaturais, de 
alinhamento arbóreo, prados ruderais e do 
aeroporto. 

O número de espécies nativas, protegidas 
e as exóticas invasoras para os grupos 
analisados está descrito na Tabela V. 

 
Tabela V. Quadro comparativo entre o número de espécies exóticas invasoras, nativas e 

protegidas presentes no Concelho de Lisboa 
  
Espécies Exóticas Invasoras Nativas Protegidas 

Plantas Vasculares 32 232 8 

Aves 4 128 33 

Borboletas - 46 - 

Mamíferos 0 19 8 

Anfíbios 0 12 2 

Répteis 1 16 2 

Líquens - 30 - 

Fungos - 233 - 

Peixes 4 45 20 

Macroinvertebrados - 257 taxa - 

  
 
As zonas com estatuto de proteção 
consistem em 12% da cidade, embora 
existam processos de avaliação para 
nomear outras áreas como protegidas. 
Estas áreas têm diferentes estatutos de 
proteção incluindo Fitomonumentos, 
Geomonumentos e Perímetros Florestais. 

  
O Concelho é constituído de 38% de áreas 
permeáveis. A qualidade da água da Bacia 
Hidrográfica do Estuário do Tejo é 
atualmente considerada como razoável 
(SNIRH, 2011). 
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A qualidade do ar no concelho encontra-se 
abaixo dos limites previstos por lei para o 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e 
para as PM10 (Planos e Programas para a 
melhoria da qualidade do ar na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, 2009). A presença 
dos dióxidos de enxofre e azoto são 
decorrentes principalmente da queima de 
combustíveis fósseis das atividades 
automobilísticas e industriais, e, as PDM 
10 são advindas principalmente das 
correntes de ar do Norte da África. 
Verificou-se que 18% do concelho 
encontram-se ao abrigo de copado de 
alinhamento. A estimativa de 
armazenamento de carbono pela 
vegetação é de 5900t CO²/ano, sendo o 
resultado reflexo principalmente da 
presença do Parque Florestal de 
Monsanto. 
  
Existem 64m² de áreas verdes por 
habitante em Lisboa, embora essas 
estejam distribuídas assimetricamente 
pelo território, o que significa que apenas 
32% da população não sofre com carência 
de áreas verdes. Para o resultado da 
contabilização do uso das áreas verdes 
para recreação e educação ambiental 
informal não foi possível obter valores 
fiáveis porque a maioria das áreas verdes 
são espaços públicos e não fazem esse 
tipo de controle. 
  
Em 2010 o orçamento público para 
administração de temas relacionados com 
a biodiversidade foi de aproximadamente 
49M€. O orçamento incluiu oito programas 
e projetos de conservação da 
biodiversidade urbana (valorização de 
espécies autóctones, recuperação de 
espécies selvagens, requalificação das 
áreas verdes, uso sustentável da água, 
hortas urbanas, corredores para 
transportes suaves associados a espaços 
verdes, educação e sensibilização 
ambiental, monitorização da ictiofauna). 
Foram contabilizadas sete regulamentos 
públicos sobre a biodiversidade (Proteção 
à Biodiversidade Local e de Áreas 
Importantes para os Serviços 
Ecossistêmicos, Prevenção do Ruído para 
a tranquilidade da População Humana e da 
Biodiversidade, Qualidade do Ar, Proteção 
da Paisagem, Estratégia para a 
Biodiversidade de Lisboa, e, Estratégia 
Energética Ambiental para Lisboa). 
  
Existem quatro Instituições 
governamentais, e, segundo a Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologia 
Ambientais (APEMETA), 65 Instituições 
particulares que trabalham na área da 
biodiversidade. Dessas apenas 48% têm 

parcerias e participações, embora 45% 
das instituições não tenham respondido à 
pesquisa. A participação do cidadão na 
tomada de decisão do poder local e 
regional é garantida por lei. 
  
Por fim verificou-se que a biodiversidade 
se encontra incluída no ensino básico, 
primeiro e segundo ciclo, seja como tema 
transversal inerente à formação para a 
cidadania e desenvolvimento sustentável, 
ou como tema de projetos desenvolvidos 
anualmente. 
  
O número de ações e eventos anuais 
realizados pela autarquia para a 
biodiversidade em 2010 foi de 881, 
resultando em uma média de investimento 
de 2,4 eventos por dia. 
 
5. Discussão 
  
Lisboa como uma das cidades antigas do 
continente Europeu teve o 
desenvolvimento da urbanização de 
maneira espontânea e não planeada 
(Schürmann,1999), o que tornou a cidade 
única em paisagem, mas por outro lado 
acentuou a problemática para a sua 
gestão. O concelho possui lacunas na 
distribuição das áreas verdes pelo seu 
território. Existe a perspectiva do aumento 
de conectividade entre essas zonas verdes 
através do desenvolvimento de vários 
corredores verdes e da ligação de áreas 
atualmente isoladas (PDM, 2010). São 
também importantes projetos que 
preveem o plantio de espécies nativas e a 
requalificação de áreas verdes, o controle 
de exóticas, a criação de novas áreas 
verdes. 
  
A introdução de espécies exóticas em 
Lisboa, muitas originárias de colónias do 
Império Português, faz parte da tradição 
cultural da cidade. No entanto, é hoje 
claro que mesmo num contexto cultural e 
construído como é uma cidade, a ênfase 
deve ser dada às espécies nativas que 
permitem uma maior conectividade com o 
contexto ecológico envolvente. Para mais, 
hoje há uma grande preocupação com as 
espécies exóticas que se tornam invasoras 
e uma futura reaplicação do CBI poderá 
aferir progressos feitos nessa matéria em 
Lisboa. Da mesma forma, a localização 
geográfica de Lisboa permite antever que 
a biodiversidade local aumentará 
naturalmente desde que as zonas verdes 
sejam reestruturadas em número e 
tamanho, bem como em complexidade 
ecológica, particularmente através do uso 
de espécies nativas nos projetos 
paisagísticos dos espaços verdes. 
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A relação entre a estrutura e composição 
dos ecossistemas e os serviços que eles 
prestam, particularmente os serviços de 
regulação e culturais, é uma área de 
investigação ativa. Os indicadores 
apresentados aqui são ainda estimativas 
muito cruas desses serviços, e alguns 
estão mais relacionados com a qualidade 
ambiental (e.g. qualidade da água) do que 
com os serviços prestados pela 
biodiversidade da cidade. No futuro a 
utilização de modelos poderá contribuir 
para melhor aferir a importância dos 
serviços dos ecossistemas na cidade, mas 
os dados que recolhemos aqui indicam já 
que essa importância é significativa. 
  
A participação democrática e a inclusão da 
biodiversidade no sistema educativo 
fomentam a cidadania sustentável. A atual 
crise econômica portuguesa propicia um 
momento oportuno para a administração 
pública desenvolver e fortalecer alianças 
com instituições privadas, para o 
financiamento de programas, projetos e 
ações relativos à biodiversidade. A 
otimização do uso dos recursos naturais e 
a educação para a sustentabilidade podem 
colaborar na redução de gastos públicos e 
viabilizar soluções criativas para abordar 
as problemáticas ambientais existentes. A 
administração local poderá ter um papel 
chave nesse processo, como preconizado 
pelo Plano de Ação para Governos Locais 
da CDB (CBD – Decisão X/22, 2010). 
  
A aplicação do CBI a Lisboa permitiu criar 
um primeiro retrato da biodiversidade na 
cidade, fomentando a recolha e análise de 
dados relevantes. 
  
Devido às adaptações realizadas para 
melhor enquadramento local do CBI os 
resultados não são diretamente 
comparáveis aos de outras cidades. No 
entanto é possível comparar progressos 
ao longo dos próximos anos entre cidades 
que adotaram o CBI, bem como fazer 
comparações qualitativas do ponto de 
partida das diferentes cidades. 
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