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Conteúdos

• O OND como instrumento de Monitorização da

Desertificação em Portugal;

• A Convenção das Nações Unidas para o Combate à

Desertificação e a sua aplicação em Portugal;

• O Programa de Ação Nacional de Combate à

Desertificação, necessária avaliação e revisão;

• Compromissos Internacionais;

• Considerações finais.



Estabelece o quadro jurídico que

Envolve e compromete a comunidade

Internacional no Combate à Degradação

dos solos e à Desertificação.

É o único acordo Internacional

juridicamente vinculativo sobre as

matérias da terra (solo), promovendo a

sua adequada gestão.

• Adotada em Paris a 17 de

junho de 1994

• Ratificada em abril 1996 -

Portugal

• Aprovada pela UE. Decisão do

Conselho n.º 98/216/CE, de

9 de março de 1998

• Implementada através de

Programas Nacionais -

PANCD

 RCM 69/99 de 9.07

 RCM 78/2014 de 24.12

(1.ª revisão)

(prazo máx. 10 anos -2024)

A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e a 

sua aplicação em Portugal



De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação:

“Desertificação” a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-

húmidas secas, em resultado da influência de vários fatores, incluindo as

variações climáticas e as atividades humanas.

“Degradação da terra” a redução ou perda, nas zonas áridas, semiáridas e sub-

húmidas secas, da produtividade biológica ou económica do solo. Este

fenómeno é normalmente causado pela atividade humana.



Distribuição geográfica das terras secas delimitada com base no Índice de 

Aridez.

(AI). Húmido > 0.65, subhúmidas secas 0.50 < AI ≤ 0.65, Semi-aridas 0.20 < AI ≤ 0.50, Aridas 0.05 < AI ≤ 0.20, Hyper-áridas AI < 0.05.

Fonte: TerraClimate precipitation and potential evapotranspiration (1980-2015) (Abatzoglou et al., 2018).



Índice de sensibilidade à desertificação na UE relativo a 2008 e 2017

A Nova Estratégia da UE para a

adaptação às alterações

climáticas (2021) identifica

alguns dos principais impactos

projetados na região do

Mediterrâneo:

• < precipitação anual;

• < fluxo anual dos rios;

• >risco de perda de biodiversidade;

• > risco de desertificação;

• > procura de água para a 
agricultura;

• < produtividade das colheitas;

• > risco de incêndios florestais.

Fonte: Prăvălie et al., 2017.
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(Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação | RCM 78/2014 de 24.12) 

O Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação; 

necessária avaliação e revisão.



Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
(4)

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
(21)

INDICADORES (PANCD)

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

(…)

2. Promover a gestão sustentável dos
ecossistemas das áreas suscetíveis e a
recuperação das áreas afetadas;

(…)
2.4. Controlar e recuperar áreas
degradadas.

(…)

• alterações no uso do solo por
decénio;

• avaliação da degradação do
solo.

(…)

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

(…)
3.1. Proteger e conservar o solo.

(…)
3.4 . Promover a mitigação e a
adaptação às alterações climáticas.

• tendências na precipitação
sazonal;

• áreas de pastagens melhoradas
e espontâneas;

• áreas com sementeira direta;
• áreas sujeitas a intervenções

de adaptação.

4. Promover e mobilizar recursos para
aplicar a CNUCD e o PANCD. (…) (…)



O OND como instrumento de Monitorização da Desertificação em Portugal;



1960-1990     |     1970-2000     |     1980-2010     |     2000-2010

1990-2020

?

Legenda
 

Húmido

Semiárido

Subhúmido húmido

Subhúmido seco

Classes de Aridez
1960 – 1990

%

1970 – 2000

%

1980 – 2010

%

2000 – 2010

%

Semiárido 28 24 31 45

Sub-húmido seco 8 29 28 18

Sub-húmido húmido 11 9 10 9

Húmido 53 37 33 29

Evolução do índice de aridez  - suscetibilidade à desertificação (1960 –2010), 

Portugal Continental







Indicadores exploratórios

Carta de Uso e Ocupação do Solo (2010) 
com a CAOP - NUTSIII Raia

Interseção com 
IA 80-10

Proporção de superfície das classes de aridez Semiárido e Subhúmido seco, 
por classes da COS (4 classes) e NUTSIII

-10% 10% 30% 50%

Algarve

Alentejo C.

Alto A.

Baixo Al

Beira Baixa

B.Serra Estrela

Douro

T.Trás-Montes

Semiárido

Áreas agrícolas SAF Matos Florestas



Indicadores exploratórios

Relacionar a 

perigosidade de 

incêndio florestal 

com SOC

Relacionar nova 

carta com o índice 

de aridez



Indicador 15.3.1: Proporção da superfície da terra degradada face ao total 

de área terrestre

É um indicador binário: 
degradado / não 
degradado, 

Medido através da 
combinação de três 
subindicadores:
• Ocupação do solo
• Produtividade das 

terras
• CO2 orgânico no solo



European Green Deal

Um acordo verde para uma Europa

neutra em carbono, responsável em

termos climáticos, que aposta na

economia sustentável e circular, com um

foco no restauro dos ecossistemas e

biodiversidade, e valorização do recurso

solo.

Compromissos internacionais





Política Europeia de solos, objetivos e eixos estratégicos



Estratégia Europeia de Proteção dos Solos 

A Estratégia ambiciona contribuir para a neutralidade de degradação dos solos em 2030,
cumprindo um dos propósitos principais dos ODS.

 Proteger a Fertilidade dos solos

 Reduzir a erosão e a impermeabilização

 Aumentar o teor em Matéria Orgânica

Objetivos:

 Identificar Sítios Contaminados

 Recuperar Solos Contaminados

 Definir o que constitui um “bom estado ecológico” dos solos.



Considerações finais

 Avaliação e revisão do PANCD: Objetividade e simplificação da matriz de

Indicadores e alinhamento com o Quadro Estratégico da UNCCD 2018-2030;

 Operacionalização do OND enquanto instrumento de monitorização da

Desertificação em Portugal e caminho para o Restauro das Terras.

 Apuramento do ODS 15.3.1 – META: Neutralidade da Degradação das Terras

e os 3 subindicadores.

 Harmonização com os novos instrumentos Europeus em matéria de solos:

Nova Estratégia Europeia para a Proteção dos Solos + Metas de Restauro dos

ecossistemas.



Nota:

• promover a gestão sustentável dos
ecossistemas das áreas suscetíveis, a
recuperação das áreas afetadas, e a
proteção e conservação dos solos.

• demonstrar os seus benefícios para a
biodiversidade e para a mitigação e
adaptação às alterações climáticas nas
áreas suscetíveis à desertificação.

https://www.eeagrants.gov.pt/media/4376/programa-ambiente_aviso5-combate-desertificacao.pdf

• Dotação total de cerca de 1,23 milhões;
• Projetos que contribuam para os objetivos: 2.4, 3.1 e 3.4 do PANCD;
• Três áreas Prioritárias;
• As candidaturas estão abertas até 18 de janeiro de 2022.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eeagrants.gov.pt/media/4376/programa-ambiente_aviso5-combate-desertificacao.pdf&data=04|01|Isabel.Santos@icnf.pt|82998cf89a6d4732e33d08d9890e9ee0|9fb1cbbbcfb64066951daf243f989e8d|0|0|637691518148376942|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=GuOhgXTZgavLfOdgdE5VzAAE%2BgiqzAniBbxFj8%2BYvbM%3D&reserved=0
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