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Onde estamos agora?

De acordo com a Millenium Ecosystem 
Assessment, as paisagens europeias estão 
entre as mais alteradas e fragmentadas 
do mundo, devido à longa história de 
urbanização, agricultura, gestão fluvial 
e extensos sistemas de transporte 
ferroviário e rodoviário existentes na 
Europa (Figura 1). Consequentemente, 
ocorreram importantes alterações nos 
padrões de biodiversidade e na estrutura e 
funcionamento dos ecossistemas naturais. 
Ecossistemas “saudáveis” proporcionam 
às populaçoes humanas serviços 
valiosos, como por exemplo: regulação 
de riscos ambientais, alimentos, ar puro 
e água, armazenamento de carbono ou 
polinização. Assim, os danos causados 
aos ecossistemas naturais têm sérias 
consequências no desenvolvimento das 
nossas populaçoes.

Em maio de 2011, a União Europeia adoptou 
a Estratégia de Biodiversidade para deter 
a perda de biodiversidade na Europa até 
2020. A estratégia está assente em torno 
de seis metas de apoio mútuo, uma das 
quais representa a primeira referência 
normativa relacionada com as redes de 
infra-estruturas verdes (RIV): “até 2020, os 
ecossistemas e seus serviços são mantidos 
e aprimorados através da implementação 
de infraestruturas verdes e restauração 
de pelo menos 15% dos ecossistemas 
degradados“. Para dar resposta a esta 
ambição política, a Comissão Europeia 
publicou uma nova estratégia em maio 
de 2013 para promover a utilização das 
Redes de infra-estruturas verdes em toda 
a Europa. A estratégia visa criar um quadro 
robusto, a fim de promover e facilitar a 
implementação das RIV nos instrumentos 
jurídicos, políticos e financeiros existentes.
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Figura 1. Exemplo de paisagens montanhosas.
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O que é uma rede de infra-estrutura  
azul e verde (RIAV)?

Uma RIAV pode ser amplamente definida 
como “uma rede, estrategicamente 
planeada, de ecossistemas naturais 
e seminaturais de alta qualidade que 
são desenhados e geridos de forma a 
oferecer uma ampla gama de serviços de 
ecossistema e proteger a biodiversidade 
em ambientes rurais e urbanos”. Mais 
especificamente, uma RIAV deve ser 
entendida como um instrumento de 
planeamento paisagístico cujo objetivo 
é otimizar o arranjo espacial de 
ecossistemas, habitats e práticas, em 
determinado território, para, por um lado, 
melhorar a conservação da natureza e 
da biodiversidade, e por outro, entregar 
vários serviços de ecossistema às 
populaçoes humanas. A implementação 
de RIAVs dependerá das necessidades e 
potencialidades de cada território, como 
os problemas relativos à biodiversidade, os 
serviços de ecossistema que precisam ser 
priorizados e quais os interesses das partes 
interessadas (stakeholders) que habitam 
esse território.

Uma das principais atrações para a 
implementação do RIAVs é que as suas 
componentes podem desempenhar várias 
funções na mesma área espacial. Isso 
contrasta com outros tipos de infraestruturas 
implementadas na paisagem (i.e. infra-
estruturas “cinzentas”), que normalmente 
têm apenas um único objectivo. As RIAVs 
devem promover soluções ganho-ganho 
(win-win) ou combinações de ‘pequenas 
perdas-grandes ganhos’ que proporcionam 
benefícios a uma ampla gama de stakeholders, 
bem como ao público em geral. Para 
isso, três aspectos devem ser sempre 
apresentados na definição e concepção de 
uma RIAV (Figura 2):

. Natureza azul-verde: uma RIAV deve sempre 
contemplar, quando possível, a implementação 
de soluções de base natural. Estas serão 
constituídas por ecossistemas e habitats naturais 
e seminaturais de alta qualidade de ambientes 
terrestres, ribeirinhos e aquáticos.

. Conectividade: a RIAV deve centrar-se no 
arranjo espacial dos componentes na estrutura 
de rede a fim de melhorar a biodiversidade e a 
funcionalidade.

. Multifuncionalidade: uma RIAV deve ser 
projetada e gerida de forma a oferecer uma 
ampla gama de serviços de ecossistema e 
proteger vários alvos de biodiversidade.
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Figura 2. Diagrama sobre os diferentes elementos que compõem uma rede de infra-estrutura azul-verde.

As RIAVs são compostas por diferentes 
elementos. Um primeiro conjunto de 
componentes corresponde a entidades 
físicas do território (por exemplo, florestas 
de encostas maduras, correias ciliares, 
planícies de inundação, sebes entre terras 
agrícolas, etc.), enquanto um segundo 
conjunto de componentes pode relacionar-se 
com diferentes práticas e/ou uso da terra em 
que são geridos diferentes tipos de coberto 
vegetal (por exemplo, melhores práticas de 
gestão, delimitação de áreas com o propósito 
de restabelecer a natureza selvagem, etc.).

Além disso, alguns dos componentes 
de uma RIAV serão ecossistemas e 
habitats em bom estado de conservação 
(componentes a ser conservadas), enquanto 
outros precisarão ser restaurados ou 
sujeitos a melhores práticas. 

Alguns exemplos 
de elementos IAVs

Reflorestação
Plantação de sebes 
(espécies nativas)

Conservação dos 
bosques maturos

Conservação e 
renaturalização de
áreas de matagal

Plantações florestais
(uso produtivo + boas 

práticas de gestão)

Recuperação de planícies 
aluviais (remoção de

diques e reflorestação)

Conservação de bosques + 
uso agrícola e pecuário

(boas práticas de gestão)

Restauração da
vegetação ripícola

Rede IAVs 

Elementos a conservar:

Encostas Ecossistemas
Habitats ripícolas e outras 
formações lineares

Elementos a recuperar:

Vegetação climácica
Planícies de inundação
Zonas ripícolas

Massas de água

Cursos de água

Núcleo populacional

Estrada
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