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CAPÍTULO 8 
PANDEMIA E AMBIENTE: IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS 

Luísa Schmidt 
Investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

  

Em termos gerais, a pandemia veio revelar problemas e 
vulnerabilidades preexistentes. Desde logo, a vulnerabilidade de um 
sistema que entrou num imprudente descontrolo compulsivo, passando 
a criar mais problemas do que os que consegue resolver e deixando à 
vista vulnerabilidades ambientais, sociais, económicas, financeiras, 
laborais, territoriais, entre outras.  

Neste texto começamos por ressaltar os impactos ambientais da 
Covid-19 tendencialmente positivos ou negativos. Passamos depois às 
mudanças sociais geradas ou potenciadas por esses impactos. 
Abordamos, por fim, as políticas públicas ambientais necessárias a 
várias escalas com ênfase na escala nacional. 

  
Sobre os impactos ambientais da Covid-19 
  

No caso das vulnerabilidades ambientais ficou evidente a pressão sobre 
os recursos naturais – renováveis ou não –  que se está a exercer de 
forma insustentável. A pandemia veio reconfigurar a situação abrindo 
dinâmicas divergentes. Como constata um recente parecer do Conselho 
Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, “a experiência 
da pandemia é mista, revelando, por um lado, consequências sanitárias 
que as alterações climáticas e a intervenção desregrada na natureza não 
anteciparam, e, por outro, a desaceleração ou diminuição da 
intensidade de utilização de recursos naturais ao mesmo tempo que 
ocorre também a sua degradação” (CNADS, 2020: 3). 

Assim, os impactos ambientais da pandemia, para além de 
globalmente muito nefastos, evidenciaram aspectos que se podem 
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considerar “positivos“ em algumas dimensões, a par de outros 
claramente negativos. De forma mais concreta, podemos destacar, no 
primeiro caso, a redução substancial da poluição atmosférica e da 
poluição sonora, sobretudo nas cidades. Uma geração urbana inteira 
experienciou pela primeira vez respirar ar limpo e até em certos casos 
ver o azul do céu como aconteceu em Nova Deli e em algumas cidades 
chinesas. E experienciou também o valor do silêncio urbano em 
contraste com o ruído do tráfego aéreo e rodoviário. Tornou-se 
inevitável assumir que a sociedade civil vai continuar a querer respirar 
melhor e, por isso, requerer junto das autarquias mais espaços verdes e 
menos automóveis, ou seja, ambientes urbanos mais inteligentes e 
saudáveis. Várias cidades europeias, como Milão, Paris ou Amsterdão, 
tomaram medidas neste sentido.  

Lisboa, que é Capital Verde Europeia 2020, aponta tendencialmente 
no mesmo sentido, pois a apetência por uma cidade menos motorizada 
e mais verde já é evidente para os lisboetas. Mas não só Lisboa. Há 
quatro anos atrás, no rescaldo da saída da troika, o Primeiro Inquérito 
sobre Sustentabilidade em Portugal, realizado no âmbito do Observa 
(Observatório de Ambiente, Território e Sociedade), mostrou que 
durante a crise se, em geral, os portugueses tinham reduzido algumas 
actividades de lazer, havia duas práticas que haviam aumentado: 
passear em jardins públicos e parques naturais e, embora em menor 
grau, cultivar uma horta (Schmidt et al., 2018). Ou seja, a crise fez 
valorizar os espaços públicos verdes de usufruto gratuito que passaram 
a desempenhar um crescente papel compensatório no quotidiano dos 
cidadãos. Foi, aliás, uma prática que veio para ficar pois, em 2019, em 
pleno período de retoma, o Segundo Inquérito sobre Sustentabilidade 
em Portugal revelou que o uso e frequência de espaços públicos verdes 
expandira-se e afirmara-se como prática regular (Truninger et al., 2019). 
Hoje, no contexto pandémico, estes espaços tornaram-se ainda mais 
necessários, até à nossa própria sobrevivência, e restam poucas dúvidas 
quanto a que, num futuro próximo, a crise socio-económica vai levar-
nos a procurar cada vez mais os lazeres gratuitos, e as preocupações 
com a saúde física e mental vão fazer-nos requerer mais espaços verdes. 
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Vimos, no caso de Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto tornar-se 
num lugar de crescente fruição para os lisboetas, tal como o Corredor 
Verde para Monsanto, um projecto do arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles 
inaugurado em 2013 para benefício de todos nós (Schmidt, 2016). 

Lisboa e Porto necessitam de mais espaços verdes e livres, mas a 
situação vai muito para além dos centros das maiores cidades 
portuguesas, dado que ao nível suburbano as carências são maiores, 
pois aí multiplicaram-se os bairros construídos sem quaisquer condições 
de enquadramento e densidade, sem espaços públicos, muitas vezes 
sem árvores sequer. 

Outro aspecto positivo do ponto de vista ambiental advém de uma 
tendência que já é anterior à crise pandémica e tem a ver com uma 
maior consciencialização dos consumidores. Nos dois inquéritos 
referidos sobre Sustentabilidade, aplicados em 2016 e em 2019, 
evidenciaram-se alguns grupos já significativos de consumidores que 
tendem a ser cada vez mais criteriosos e exigentes quanto à qualidade 
e às condições de produção ambientais, e que valorizam cada vez mais 
a produção de proximidade no que respeita aos produtos alimentares 
(Graça et al., 2019). São os chamados “prosumidores“ e ‘consumidores 
éticos’ ou simplesmente advertidos e sensíveis à grave crise ambiental 
que o mundo atravessa. Trata-se de cidadãos que vivem tanto na 
cidade como no campo, mas renunciaram ao uso da maior parte dos 
plásticos, reduziram drasticamente o consumo alimentar não 
responsável nem justo, frequentam mercados biológicos ou compram 
cabazes online, e usam transportes amigáveis. Incluem-se também 
neste grupo os que já produzem a própria energia eléctrica que 
consomem.  

A agricultura de proximidade assumiu uma maior visibilidade e um 
papel mais destacado, adquirindo relevância as cadeias curtas entre 
produção e consumo – “do prado ao prato“ como propõe o Pacto 
Ecológico Europeu (Comissão Europeia, 2019). Não só pela 
racionalidade nas formas de produção como, sobretudo, pela 
necessidade evidenciada de maior autonomia alimentar no quadro 
nacional. Neste sentido, ficou também claro que o sistema de compras 
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públicas – tanto para escolas como para hospitais, lares e serviços 
públicos – terá a beneficiar se recorrer directamente à produção 
nacional, em vez de manter o sistema habitual que apenas leva em 
conta o critério do preço. Estas mudanças acarretam também uma 
maior valorização do território e das paisagens, ou seja, das Áreas 
Protegidas e dos ecossistemas naturais que são o nosso garante vital – 
da saúde pública à biodiversidade, até aos recursos básicos como água, 
solo e ar. 

  
A pandemia acentuou também vários aspectos negativos do ponto 

de vista ambiental. Desde logo, houve um abrandamento relativamente 
à recolha de resíduos urbanos – com a suspensão temporária da recolha 
porta-a-porta, e o aumento dos descartáveis de plástico com um 
destino incerto, habitualmente desadequado e ainda sem resposta 
eficaz. Este é um problema a necessitar de uma resposta urgente, que 
passa desde já pela promoção de campanhas de comunicação e 
controlo, de modo a evitar a sua transformação num problema 
ambiental de grande alcance. 

Um segundo aspecto negativo tem a ver com o agudizar de um 
problema crítico anterior, o da pobreza energética, agravado pela 
impreparação das habitações para enfrentar ondas de calor e frio. 
Analisados os índices de mortalidade causados pelo frio na União 
Europeia (UE), os dados mostram que, por absurdo, se morre menos de 
frio na Finlândia do que em Portugal (Eurostat, 2020). Parece bizarro, 
mas no fundo não é. Muitos de nós já ouvimos estrageiros do Norte e 
Centro da Europa queixarem-se do frio que passam em Portugal dentro 
de casa, apesar do sol que cá vieram procurar. No nosso país uma 
grande parte das casas são miseravelmente isoladas. Não têm 
dispositivos estruturais de climatização e, por isso, as pessoas vivem 
numa vulnerabilidade extrema ao frio, e sobretudo ao nosso frio 
húmido do Atlântico. Este facto denuncia outro: Portugal tem um índice 
de pobreza energética diametralmente oposto ao da Finlândia e um 
dos mais elevados da UE, ficando apenas atrás de dois países do ex-
leste (Horta et al., 2019). Há inúmeras doenças crónicas – sobretudo de 
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índole respiratória, cardiovascular e reumática – provocadas ou 
agravadas por este problema do mau desempenho energético das 
habitações. A mesma reflexão pode ser replicada na situação inversa 
das ondas de calor. Nem isolamentos, nem ensombramentos, nem o 
respeito por regras de orientação do edificado ou das cérceas, nem por 
tradições úteis que protegiam as casas e os espaços públicos das 
canículas, têm sido devidamente respeitados num mundo de prédios e 
loteamentos densos. Acresce que as alterações climáticas vieram 
agravar toda esta condição disseminada pelo país, que se alastra com 
uma dinâmica mais vasta do que a prevista. 

Com o aumento das carências económicas e a necessidade de 
confinamento provocado pela pandemia, o problema da impreparação 
dos edifícios que habitamos tornou-se cada vez mais premente. É, pois, 
urgente pensar a vida, as casas e os espaços públicos em termos de 
segurança térmica e da saúde pública que lhes está associada. Para isso 
conta-se também com uma dimensão importante do Pacto Ecológico 
Europeu e respectivo Fundo de Transição Justa, através de um pacote 
financeiro especificamente dedicado para investimentos a realizar na 
eficiência energética dos edifícios, na criação de comunidades 
energéticas, na micro geração de electricidade e nas redes inteligentes 
(vide também o PNEC 2030, em Ministério do Ambiente e da Transição 
Energética (2020)). Tudo para melhorar o conforto térmico, a qualidade 
do ar e a saúde pública, reduzindo as referidas bolsas de pobreza 
energética que nos indignam e envergonham no quadro europeu.  

  
Impactos ambientais e mudanças sociais 
  

Se estes impactos – positivos e negativos – serão geradores de 
mudanças sociais efectivas, ainda é prematuro afirmar. Mas há 
mudanças na área do ambiente que serão inevitáveis, dado que a crise 
pandémica também veio chamar a atenção para a possibilidade de 
outros colapsos que continuam ameaçadores, como é o caso das crises 
da biodiversidade e das alterações climáticas.  
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A crise da biodiversidade tem sido particularmente referida, pois 
muitos cientistas relacionam este vírus com causas zoonóticas, ou seja, 
com a excessiva intervenção humana nas florestas tropicais e na 
devastação de ecossistemas e da vida selvagem, alertando para outras 
pandemias que lhe poderão suceder se continuar este processo de 
destruição ambiental. O mais recente relatório Living Planet Report 
(WWF, 2020) vem tornar clara a situação dramática das perdas de 
biodiversidade global: entre 1970 e 2016 as populações de mamíferos, 
aves, peixes, répteis e anfíbios sofreram um declínio de 68%, sendo 
que, nas águas doces, o decréscimo atingiu 84%. Acresce que os 
oceanos encontram-se profundamente poluídos e cerca de 85% das 
zonas húmidas interiores e costeiras foram perdidas. Mais grave ainda, o 
declínio de 94% nas populações animais verificado na América Latina e 
Caraíbas é muito maior do que em qualquer outra região.   

Por seu lado, as alterações climáticas, que continuam com os seus 
impactos a vários níveis, podem gerar outros colapsos – desde a subida 
do nível do mar, aos eventos extremos, às ondas de calor e frio, bem 
como o potencial surgimento de vectores geradores de doenças, 
passando pelas secas prolongadas e incêndios. Tudo fenómenos 
geradores do aumento do número de refugiados ambientais e 
climáticos obrigados a abandonar países e regiões ambientalmente – e 
muitas vezes politicamente – destruídos. Num relatório do Instituto para 
Economia e Paz de Sydney (2019), as previsões para 2050 apontam para 
mais de mil milhões de migrantes por motivos ambientais, onde se 
destaca as que resultam em escassez de água.  

Reflectindo mudanças sociais importantes, tornam-se cada vez mais 
notórios novos movimentos cívicos ambientais chamando a atenção 
para os problemas da insustentabilidade do sistema em que vivemos. 
Parecendo por vezes modestos e às vezes defensivos, estes 
movimentos cívicos têm-se instalado e multiplicado de forma 
progressiva e diversificada. É o caso dos chamados “movimentos de 
transição“ que integram em geometrias muito variáveis experiências 
que passam pela permacultura, transição energética, conservação da 
biodiversidade e paisagem, mas também por projectos como as       
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eco-aldeias, as comunidades em rede dentro de áreas protegidas 
dedicadas à conservação do património natural e cultural, ou até os 
designados “novos rurais“, dedicados a produções biológicas e à 
recuperação de espaços abandonados ou improdutivos. Muitas vezes 
não constituem organizações, não estão juridicamente formatados, nem 
têm ambições políticas institucionais. São pessoas que decidiram, 
individual ou colectivamente, mudar de vida e fundar a sua existência às 
avessas das insustentabilidades.  

Estas experiências têm em comum a vontade de construir um 
modelo de vida em harmonia com a Natureza e, na sua maior parte, 
encontram-se ligadas em rede e integradas em projectos conjuntos de 
escala maior, como é o caso do Ecolise (European Network for 
Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability), ou do 
movimento das chamadas ecoaldeias – a Global Ecovillage Network 
que, aliás, já conta com 26 casos em Portugal.  

Refiram-se também os recentes movimentos sociais de jovens 
ambientalistas, sobretudo os inspirados pelas rupturas trazidas pelas 
alterações climáticas. O mais visível actualmente é sem dúvida o da 
Greve Climática – Fridays for the Future – um movimento juvenil que 
ganhou corpo sob a inspiração de Greta Thunberg, mas que 
evidentemente nunca teria existido nem expandido a este ponto se a 
preocupação climática não estivesse já latente entre esta nova camada 
juvenil. A consciência destes jovens adolescentes, entre o final do 
secundário e o início do universitário, hábeis nas redes sociais e de 
informação que a web faculta, conseguiu estruturar um importante 
movimento que já hoje desafia os poderes políticos e institucionais a 
todos os níveis.  

Este movimento da greve pelo clima é, aliás, dos fenómenos 
políticos mais curiosos e interessantes a que se assistiu ultimamente. 
Mas não é o único. Outros movimentos têm surgido, alguns mais 
radicais, posicionando-se contra o sistema da insustentabilidade global 
no uso e abuso de recursos finitos ou poluentes. É o caso do Extinction 
Rebellion, que surgiu em Inglaterra em 2018 e já se expandiu a outros 
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países europeus. Manifestam-se através da desobediência civil contra as 
políticas e actividades ambientalmente danosas. 

Há ainda à escala internacional o movimento Blockadia – sobretudo 
constituído por comunidades resistentes ao extractivismo. E há o 
Climate Justice Action (criado pós a COP 21), o Climate Reality Project 
(criado por Al Gore) e o 350.org (liderado por Bill McKibben desde 
2009) que lutam, numa base não violenta, contra as alterações 
climáticas e por uma transição energética limpa e justa. Todos estes 
movimentos sociais viram realçada a sua importância com a crise 
pandémica. 

Ainda não sabemos as consequências desta tragédia, mas, em 
termos do que são as práticas sociais instaladas, haverá certamente 
mudanças sociais que se vão reflectir também no ambiente. Desde 
logo, as novas rotinas de distanciamento e das limitações à 
concentração social estão a alterar a nossa relação com o consumo, 
bem como as deslocações e as viagens. Tudo indica que, nos próximos 
anos, haverá menos viagens aéreas, mais teletrabalho e, por isso, 
menos deslocações diárias, bem como alterações na produção e nos 
consumos – iremos consumir de forma diferente, produzir mais 
alimentos e outros bens a uma escala mais próxima porque precisamos 
de maior segurança e de investir em soluções da economia circular para 
poupar recursos (Sarkis et al., 2020).   

  
Políticas públicas renovadas   
  

Para ancorar todo este potencial de mudança serão necessárias 
políticas públicas inovadoras e efectivas na área do ambiente a diversas 
escalas: do global ao local. À escala europeia temos o já referido Pacto 
Ecológico Europeu que inclui um programa de políticas públicas para 
uma transição justa organizadas em 10 acções principais: desde a acção 
climática e energia limpa, à mobilidade e construção sustentáveis, 
passando pela conservação da biodiversidade e a ecologização da 
política agrícola comum, até à economia circular, financiamento e 
investimentos obrigatoriamente sustentáveis.  
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No entanto, nenhum Pacto Ecológico ou Green Deal terá verdadeiro 
sucesso se não tiver ressonância global. Ou seja, se não houver apoio 
directo à capacitação para os países mais pobres, não haverá justiça 
ambiental e, portanto, não haverá saída para a crise ambiental global 
num mundo sem fronteiras e interligado. Ninguém está imune; ninguém 
está dispensado.  

Como refere o Papa Francisco na Encíclica Laudato Si (2015), os 
problemas ambientais estão directamente ligados aos problemas das 
desigualdades, não sendo possível pensar uns sem os outros, pois o 
ciclo é vicioso: a degradação dos recursos vai de par com a degradação 
social e humana. A encíclica sublinha a dívida dos países do Norte – 
pelo uso e abuso dos recursos naturais e pelo excesso das suas 
emissões fósseis – aos países mais pobres do Sul, que já sofrem as 
consequências das alterações climáticas e que agora vêem a sua 
situação dramaticamente agravada pelos impactos da Covid-19. O 
problema da dívida – das dívidas – está hoje mais do que nunca na 
ordem do dia e tem que ser assumido. Não se trata apenas de 
reequacionar a(s) dívida(s), mas sim de a(s) pagar objectivamente com a 
transferência de conhecimento e tecnologias limpas e apropriadas; 
apoios explícitos à capacitação; assistência técnica e manutenção dos 
recursos de sobrevivência (água, floresta, recursos marinhos, etc.). Num 
mundo global e interdependente não se trata apenas de uma 
obrigação, mas de uma medida inteligente de segurança, uma espécie 
de investimento na nossa sobrevivência colectiva. O Green Deal terá 
mesmo que ser global. 

Quanto a Portugal, precisamos de mudanças decisivas. A crise 
mostrou que são necessárias políticas preventivas, cientificamente 
baseadas, para evitar novos colapsos e assim diminuir as suas 
consequências devastadoras. Entre estas destacam-se sete áreas-chave, 
a começar pela água, um recurso vital e transversal que é preciso 
monitorizar em contínuo – acautelando aquíferos e caudais, com 
especial atenção aos rios internacionais, bem como uma gestão de 
proximidade, por região hidrográfica, como prevê a Directiva Quadro 
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da Água transposta em 2005 para a Lei da Água. Implícito está também 
o combate à desertificação e seca. 

Em segundo lugar, é urgente uma política dinâmica para a 
conservação da natureza, dado que o que temos hoje é o estado 
lastimável em que se encontram as estruturas administrativas do actual 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a visível 
delapidação do nosso património de biodiversidade e paisagem, 
devido aos incêndios, à urbanização, à agricultura intensiva e a muitos 
outros abusos dos recursos naturais. É preciso inverter este processo, 
pois o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) é a base do 
metabolismo da riqueza nacional que tudo assegura – desde a 
biodiversidade, sem a qual não haverá nem agricultura, nem alimentos, 
até à qualidade da água, à saúde pública, passando pelo património 
natural e cultural. As Áreas Protegidas, que integram o SNAC, são um 
fulcro da soberania nacional e da nossa articulação territorial, 
implicando uma política pública séria que tarda a ser implementada. 

Um terceiro aspecto, bem na vizinhança de uma política que nos faz 
falta para a conservação da natureza, é a gestão das florestas, cujo 
impulso depois da tragédia dos incêndios de 2017 corre o risco de ficar 
esmorecido se não se der continuidade e reforço às iniciativas que 
foram tomadas ou anunciadas. Urge, pois, uma política florestal 
continuada que permita a gestão da floresta em Portugal e privilegie o 
ordenamento, os povoamentos mistos e o controle de espécies mais 
combustíveis, bem como a elaboração do cadastro (Castro Rego et al., 
2020). A floresta multidiversa tem de ser incentivada; a tragédia dos 
incêndios tem que ser eliminada. 

Em perigo está também a nossa linha de costa e esse é o quarto 
aspecto a sublinhar. O desordenamento do território e o caos 
administrativo na faixa litoral permitiram uma ocupação insana, 
incluindo em zonas de vulnerabilidade extrema expostas à erosão, 
subida do mar e tempestades de intensidade crescente. O país 
continua a não ver aplicar na sua linha de costa uma política pública de 
retirada e recuo, de renaturalização e, o que é mais absurdo, de 
suspensão de novas ocupações como continuam a acontecer. A linha de 
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costa deveria estar sujeita a um regime de “emergência climática“ e 
sob gestão de uma agência que integrasse funcionalmente as 93 
instituições e mais de 100 leis que intervêm actualmente sobre a gestão 
do litoral (Duarte Santos et al., 2015). 

Em seguida, a mobilidade urbana e metropolitana. As auréolas 
crescentes de residentes pendulares obrigam a um vaivém que continua 
a ser suprido sobretudo pelo automóvel particular. Agora que já foi 
dado um passo fundamental com o passe Navegante, torna-se urgente 
melhorar os equipamentos de transporte eléctrico. Para mais, essa é 
uma das prioridades do Pacto Ecológico Europeu, e o país precisa 
como de pão para a boca, ou melhor, como de ar para os pulmões, de 
aproveitar fundos e dotar-se finalmente de uma rede pública de 
comboio, de metro e de redes diversificadas de mobilidade limpa, 
reforçando seriamente o transporte colectivo bem como o transporte 
eléctrico de pessoas e mercadorias.  

Articulada à mobilidade limpa, segue-se a urgência de alterar a 
nossa condição energética, considerando princípios básicos de justiça 
social, o que passa pela já referida expansão da autonomia energética, 
das redes inteligentes à escala local, e do apoio à eficiência energética 
e isolamento térmico das habitações “sem deixar ninguém para trás”, 
como refere o Pacto Ecológico. Já o referimos, não podemos continuar 
a bater os recordes europeus da pobreza energética e, se não houver 
políticas públicas explícitas e inclusivas para a reconversão do parque 
habitacional em termos da sua eficiência energética, tudo se agravará. 
Para que isso seja eficaz é necessário chegar às pessoas e alargar o 
entendimento público da questão da energia e, por isso, tornam-se 
fundamentais novos processos de envolvimento cívico e social e uma 
cultura de ciência participativa. 

Por seu lado, a agricultura terá de garantir actividades estratégicas 
para o abastecimento interno seguro, dentro de uma política integrada 
de conservação da natureza e de uma infra-estrutura nacional que 
proteja os solos e a água, ou seja, o futuro.  

Finalmente, para um país que se habituou ao sucesso rápido do 
turismo e que acabou por ficar dele dependente, a pandemia trouxe 
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um alerta que não pode ser ignorado: o turismo industrial de massas 
em descontrole destrói mais recursos do que aqueles que vem utilizar e 
não traz rendimento nem emprego estáveis ao país.  

A grande oportunidade que temos agora baseia-se em perceber a 
importância do ambiente, da sustentabilidade e das exigências 
ambientais e sanitárias para um futuro menos vulnerável. Não se trata 
de promover o regresso a uma economia da “pedra lascada“, mas sim 
o avanço para uma modernidade com futuro. O país tem hoje boas 
condições para isso: boa ciência e tecnologia; unidades industriais 
criativas; e alguns recursos e condições positivas a começar pelo mar, 
pelo vento e pelo sol, bem como outros recursos naturais. Recordemos 
as águas, termais ou não, e o seu enorme potencial para a regeneração 
ambiental e paisagística, para a saúde e para um turismo sustentável. 

Em suma, para que os impactos desta pandemia se possam tornar 
uma grande oportunidade para corrigir deficiências crónicas do país, é 
preciso olhar de frente para alguns obstáculos crónicos ao nosso 
desenvolvimento inteligente, acima de tudo a educação e as 
desigualdades sociais. É a partir da correcção destes obstáculos que 
poderemos transformar a pandemia e as suas crises num começo novo 
para um futuro mais equilibrado, sustentável e até mais produtivo. 
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