
Anàlisi d’estratègies ecosistèmiques
Recopilatori de dades d’implantació i impactes socioeconòmics de l’aplicació de metodologies basades en els 

Serveis Ecosistèmics a la vall d’Alcântara



Capítol i estratègia natural
Des del porpi Concelho de Lisboa, s’han proposat alternatives al model de ciutat que 
s’havia seguit emprant des dels anys 60 del segle passat. Centrant-nos en el nostre 
àmbit, podem classificar diferents estratègies utilitzades com a contràries al full de 
ruta que s’està seguint arreu d’Europa per a solucionar part dels problemes que les 
aglomeracions urbanes representen.

Serveis Ecosistèmics
Plantejar estratègies de caràcter “ecològic” en una o diferents zones de la capital d’un 
país no està en lluita amb el desenvolupament humà o econòmic del territori, només 
comporta diferents actituds o maneres de fer envers situacions que hem anat solu-
cionat sobre la marxa de maneres poc respectuoses amb l’entorn.

Els serveis ecosistèmics són recursos o processos dels ecosistemes naturals que ben-
eficien els essers humans. De primeres podríem trobar productes com l’aigua potable 
o processos com la descomposició del rebuig orgànic. Com es veurà més endavant el 
el plànol d’intencions urbanes del projecte, l’aigua i la gestió de residus són dos vaix-
ells insignia de la vall, l’un representat pel torrent entubat (que tindrà el seu capítol) 
i l’altre representat per un deixalleria molt mal colocada dins un teixit residencial en 
alçada, que es convertirà en un punt singular del pla urbanístic proposat.

En el gràfic inferior es mostren es diferents tipus de serveis que els ecosistemes ens 
aporten tals com els Serveis de Recolzament (reciclatge de nutrients, dispersió de 
llavors, producció primària de nutrients, hàbitat per a diferents espècies i conservació 
de la diversitat gnètica), Serveis d’abastament (aliments, cultius, aigua, matèries prim-
eres, minerals, ingredients farmacèutics i industrials i energia), Serveis de Regulació 
(regulació del clima, descomposició de residus i desintoxicació, qualitat d el’aire, 
purificació de l’aigua, polinització de cultius i control de plagues i malalties) i Serveis 
culturals (inspiració, activitats d’esbarjo, turisme i descobriment científic).

Tots aquests serveis tenen una rendibilitat social, cultural, de salut o econòmica 
importants i és qüestió de trobar metodologies amb les quals es puguin aprofitar i 
incloure dins la nostra vida diària en la metròpolis.

 

Park System de Lisboa
Delimitació i connexió de les bosses d’espais 

verds proposats per a Lisboa, seguint l’estratè-
gia de corredors verds urbans

 

Gràfic 15
Anàlisi dels diferents serveis ecosistèmics ben-

eficials per a la vida humana en relació amb 
l’ecosistema pre-existent que ens envolta

 

Gràfic 14
Funcionament dels serveis ecosistèmics 

generals
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Catàleg de biodiversitat animal i vegetal
Una de les vessants més importants dels Serveis Ecosistèmics i de l’existència dels ecosistemes en general 
passa per la protecció de la diversitat genètica i de la biodiversitat. Investigant en els documents oficials del 
Concelho de Lisboa i en diferents recursos on-line (tant GIS com pàgines web) he confeccionat un catàleg de 
biodiversitat animal i vegetal i uns plànols de localització que ens serviran per a poder constatar una de les 
diferents mancances del lloc.

Primerament, cal esmentar la gran biodiversitat que presenta la ciutat de Lisboa. La proximitat al parc natural 
de Monsanto i a l’Estuário do Tejo la converteixen en una Euroregió de la biodiversitat puntera dins el con-
tinent, al nivell del Delta de l’Ebre però amb una diferència importantíssima que la fa destacar per sobre de 
la resta: la gran majoria d’euroregions són excepcionals només en un aspecte de la biodiversitat (només aus, 
només certs tipus de peixos, unes espècies d’arbustos concrets, etc.) mentre que Lisboa té representació de 
tots els grups amb una absència característica. Aquesta absència és la de qualsevol animal més gran que un 
gos.

D’altra banda, podem constatar en aquest plànol i en els gràfics de l’apartat anterior de connectivitat verda 
tant a cota 0 com mitjançant les copes, que tota aquesta biodiversitat es concentra únicament en els dos punts 
esmentats: el parc natural de Monsanto i l’Estuário do Tejo. Això encorseta aquesta virtut en el mateix calaix 
que els metres quadrats d’espai natural de Monsanto: no és gaudible per part de tota la ciutadania i, encara 
pitjor, el Park System de Lisboa no participa d’aquesta biodiversitat, raó per la qual es generen “ghettos” de 
diversitat genètica que no tenen contacte amb la resta d’espais potencialment renaturalitzables de la ciutat.

 

Catàleg animal i vegetal
Descripció de les espècies autòctones de la ciu-
tat de Lisboa

 

Gràfic 16
Paper d ela biodiversitat en el funcionament 

dels Serveis Ecosistèmics
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Beneficis humans de mantenir espais natu-
rals, naturalitzats o renaturalitzats dins les 
aglomeracions urbanes
Com s’ha comentat i s’ha pogut mostrar en els diferents anàlisis dels Serveis Eco-
sistèmics, treure profit d’aquestes estratègies és cabdal en la recerca d’un equilibri 
entre les activitats humanes més bàsiques (transport, treball, lleure) i les necessitats 
medioambientals innegociables d’un punt concret del territori (biodiversitat, conne-
citvitat) amb resultats de benefici per a totes les parts implicades (aigua, aire, ener-
gia, aliments) i proposant canvis en el paradigma econòmic dels entorns més propers 
a la proposta (activitats econòmiques derivades dels serveis ecosistèmics de Monsan-
to com l’ecoturisme, la gestió de residus, etc.)

 

Plànol de biodiversitat animal
Localització d eles diferents espècies animals 

que conformen la biodiversitat de Lisboa. S’ob-
serva l’aglomeració en les dues zones esmenta-

des.

 

Gràfic 17
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2024

 

Gràfic 17
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2030

 

Gràfic 18
Previsió de funcionament dels serveis eco-

sistèmics pel 2050

13



 

Plànol de biodiversitat vegetal
Localització de les diferents espècies vegetals 
que conformen la biodiversitat de Lisboa. S’ob-
serva l’aglomeració en el parc de Monsanto
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Comparativa quantitativa de la biodiversitat de 
Lisboa
Un cop constatada de manera absoluta aquesta biodiversitat important pel funcionament dels 
Serveis Ecosistèmics, que beneficien els ciutadans, que permeten un canvi en el paradigma de 
ciutat, activitats econòmiques i movilitat, com “clasificaria aquesta Euroregió en comparació amb 
d’altres?

Hem pres com a referència el número d’espècies diferents per càpita i s’ha reduït al ratio d’una 
espècie per cada 1000 habitants. Prenent aquesta ràtio com a base trobem que proporcionalment 
Lisboa estaria “a la mateixa lliga” d’un Madrid hipotèticament siuat al Delta de l’Ebre, una Londres 
al parc natural dels Everglades de Florida, unaSeúl construïda als prats del parc Yosemite o fins i 
tot 3 ciutats de Guangzhou (l’àrea metropolitana més poblada del món) col·locades al centre de 
l’Amazònia (la regió més biodiversa del planeta). A més a més, com a curiositat he inclòs Barcelona, 
que no arribant a aquesta ratio del 1/1000, hauria de traslladar-se a les grans Planícies dels USA per 
a poder ser comparable a la biodiversitat de Lisboa.

Això dóna un punt de partida molt positiu a la hipòtesi ecològica del projecte donat que es pot 
concloure que tenim la matèria primera suficient com per a generar estratègies basades en aquesta 
biodiversitat.

A nivell general cal comentar la importància del catàleg lisboeta, atès que el 90% de la biodiversitat 
amazònica es conforma d’invertebrats, malgrat comptar amb 200.000 espècies diferents (10% de 
les 2 milions d’espècies mundials). 

En termes absoluts, Lisboa i el seu entorn compta amb 3000 espècies mentres que la mitjana mun-
dial es situaria al voltant de les 1500 (tenint en compte que existeixen ciutats com Singapur, Jakarta, 
Ciutat del Cabo, Rio de Janeiro... que apujen substancialment aquesta mitjana).

Com a dada, Barcelona se situa superant tímidament aquesta mitjana amb 1600 espècies tot i 
comptant el parc natural de Collserola.

 

Gràfic 19
Comparativa gràfica en el si de la ràtio de 1000 

abitants per espècie urbana

 

Gràfic 20
Necessitats en la substitució del terreny imper-

meable per a l’aplicació de les estratègies ambi-
entals necessàries

 

Representació gràfica dels 
1000hab/espècie

-



 

Plànol de connectivitats ecològiques 
principals
Acceptant la vall d’Alcântara com a futur corre-
dor verd i el parc de Monsanto i l’Estuário do 
Tejo com a motors generadors de les estratè-
gies verdes, es trena un pla urbanístic per a la 
barreja d’activitats econòmiques, culturals i de 
movilitat amb els beneficis de la coexistència 
ecosistèmica dels habitants amb el seu entorn
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