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Abstract
This book is an outcome of the project PTDC/AUR-
URB/102578/2008 – “National Ecological Network – a 
proposal of delimitation and regulation”, financed by 
the Foundation for Science and Technology (FCT), that 
has begun in March 2010 with the purpose of delimiting 
and setting out the National Ecological Network (NEN), 
in accordance with Decree-Law n.º 380/99, of 22 
September, amended by Decree-Law n.º 316/2007, of 
19 September and by Decree-Law n.º 46/2009, of 20 
February.

The main goal of this Project is to select the essential 
areas to the running of natural cycles, thereby ensuring 
an ecological management of the natural resources, 
under a sustainable development perspective, as 
described in the Brundtland Report, in 1987. For 
that purpose, a large team was gathered with all the 
scientific backgrounds that are necessary to the study 
and interpretation of the several NEN sub-systems. The 
considered sub-systems are, among others, geology/
lithology, soil, water, vegetation and climate, all of them 
spatially interpreted in relation with land morphology.

The base cartography, without which it would have been 
impossible to accomplish this project, was provided by 
several entities. In particular, the Digital Terrain Model 
(DTM) provided by INAG with a resolution of 25x25 m, 
allowed the achievement of high quality mapping.

Hence, the NEN and its various sub-systems maps can 
be considered of great utility for all those, technicians 
and entities, involved in landscape planning, 
particularly those responsible for the master plans, but 
also for education, research, management, agricultural 
production and forestry, nature conservation, cultural 
promotion and construction.

The level of accuracy of the final maps depends on the 
quality of its bases, as well as on their respective scales 
of representation. For this reason, it will always be 
possible to increase the quality of the maps, depending 
only on updates of the base cartography. A good 
example is the existing soil cartography, which was 
made at different times with different criteria, urging a 
reformulation for the whole country. Another example 
is the latest land cover map that, although it was made 
for the whole country in 2007, it’s not entirely available 
at an affordable cost, which means that its usefulness 
is being largely underachieved.

Resumo
Este livro constitui um dos produtos do Projecto 
PTDC/AUR-URB/102578/2008 – Estrutura 
Ecológica Nacional – uma proposta de delimitação 
e regulamentação, iniciado em Março de 2010, 
financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia 
(FCT), com o objectivo de delimitar e regulamentar 
a Estrutura Ecológica Nacional (EEN), prevista no 
Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro.

O objectivo principal do projecto consiste na selecção 
das áreas que, no território nacional Continental, são 
indispensáveis à manutenção do funcionamento dos 
ciclos naturais e, com isso, assegurar a perenidade 
dos recursos não renováveis e a renovabilidade 
dos recursos renováveis, numa perspectiva do 
desenvolvimento sustentável, nos termos propostos 
pelo Relatório de Brundtland, em 1987. Para este 
efeito reuniu-se uma vasta equipa que dispõe 
das formações científicas necessárias ao estudo 
e interpretação dos sub-sistemas da Estrutura 
Ecológica. Entre os sub-sistemas considerados estão 
a geologia/litologia, o solo, a água, a vegetação e o 
clima, todos eles interpretados em termos espaciais, 
na sua relação com a morfologia do terreno.

A cartografia base utilizada, sem a qual teria 
sido impossível a realização deste Projecto, foi 
disponibilizada por várias entidades. Nomeadamente, 
o Modelo Digital do Terreno (MDT), disponibilizado 
pelo INAG com uma resolução espacial de 25 m, 
permitiu a obtenção de resultados cartográficos 
com elevada qualidade e grau de detalhe.

Deste modo, a Estrutura Ecológica delimitada a nível 
Nacional, assim como a cartografia elaborada para 
cada um dos seus sub-sistemas, poderá ser da maior 
utilidade para todos os técnicos e entidades, envolvidos 
no Ordenamento do Território, particularmente ao 
nível da elaboração dos Planos de Ordenamento 
do Território, mas também das áreas do ensino, da 
investigação, da gestão, da produção agrícola e 
florestal, da conservação da natureza, da promoção 
cultural e ainda das actividades que exigem edificação. 

O nível de rigor da cartografia produzida depende 
da qualidade das bases utilizadas, bem como das 
respectivas escalas de representação. Por este 
motivo será sempre possível incrementar a qualidade
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da cartografia, quando houver melhoria das bases 
utilizadas. Como exemplo, refere-se a cartografia 
existente do solo, realizada em diferentes épocas e 
com diferentes critérios e que urge reformular, para 
o País; ou a Carta de Uso e Ocupação do Solo de 
Portugal Continental para 2007 (COS2007) que não 
está disponível no seu maior grau de detalhe, a não 
ser por um custo incomportável, o que faz com que a 
sua utilidade esteja a ser claramente subaproveitada.

Considerando a dispersão dos dados cartográficos e 
o facto da Estrutura Ecológica estar a ser delimitada 
ao nível dos Planos Directores Municipais, por 
equipas de constituição diferente e níveis técnicos 
e científicos muito díspares, este projecto propôs-
se também produzir um WebSIG, onde a cartografia 
georreferenciada, com base em critérios uniformes de 
interpretação da Paisagem, pode ser disponibilizada a 
todos os utilizadores, desde que identificados.

Considera-se assim que os resultados deste 
Projecto poderão contribuir para a elaboração 
de estudos e para o apoio à decisão política no 
domínio do desenvolvimento, numa perspectiva de 
sustentabilidade ecológica, através da delimitação de 
um instrumento unificado para todo o País - a Estrutura 
Ecológica Nacional - cartografada com uma resolução 
gráfica que permite a sua utilização até à escala do 
planeamento municipal.

Given the general dispersion of data and the fact that 
a multiple set of academic and municipal teams, with 
different scientific and technical backgrounds, are 
outlining Ecological Networks in their master plans, 
this Project also aims to implement a WebGIS platform, 
where the entire georeferenced cartography is made 
available to all users, upon a simple identification.

Therefore, this Project can contribute much beyond 
its specific results, to support policy making and the 
elaboration of studies about development, from the 
perspective of ecological sustainability and through the 
delimitation of a unified instrument to the entire country 
– the NEN – mapped with high graphical resolution, 
which allows its use to the scale of municipal planning.
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