
 
 
 

 
As Novas Competências das Autarquias na Delimitação da R.A.N. 

 
A Reserva Agrícola Nacional constitui apenas cerca de 4,5% do território português, sendo 

Portugal um dos países europeus em que as terras agrícolas de boa qualidade são mais escassas. A 

escassez de bons solos, e, a necessidade da sua preservação, como garantia da segurança alimentar 

nacional, foram, aliás, os principais motivos que estiveram por detrás da criação da RAN.  

 

Atestam a baixa qualidade da generalidade dos nossos terrenos agrícolas, um crónico défice 

alimentar que data de tempos imemoriais. Os dados estatísticos do século XX mostram que Portugal foi 

sempre, durante este século, um país importador de cereais. Mesmo durante a campanha do trigo, iniciada 

em 1929, ou durante a II Grande Guerra, Portugal não deixou de ser importador líquido de cereais. A 

incapacidade de produzir o suficiente para garantir o abastecimento alimentar nacional, foi causa de 

situações de fome. Ainda estão vivos muitos daqueles que, durante a primeira metade do século XX, 

quando as importações foram dificultadas, conheceram este terrível espectro.  

 

Com a acelerada urbanização da região litoral do país, realizada na década de 70 - e que continuou 

até aos dias que correm - era importante criar mecanismos de ordenamento do território que preservassem 

os solos agrícolas de primeira qualidade e os tornassem numa reserva estratégica nacional, invulnerável a 

situações conjunturais de subvalorização da produção agrícola. A integração na União Europeia e a 

dificuldade da agricultura portuguesa em ser competitiva, acelerou a desvalorização dos solos agrícolas e 

criou a apetência por envolver estes solos em actividades imobiliárias - como se houvesse escassez de 

outras alternativas mais adequadas.   

 

Todavia acontecimentos recentes vieram demonstrar a importância estratégica da RAN. Quando 

há pouco mais de um ano o mundo sofreu um choque alimentar, com os preços dos cereais, carne e leite a 

subirem para preços que ninguém previra antes; quando a fome atingiu mais de uma trintena de países, 

ficou demonstrado que os solos agrícolas mais produtivos, constituem uma reserva estratégica essencial 

para a segurança alimentar das sociedades, e, para a estabilidade social.  

 

Na sequência desta escalada de preços, um conjunto de Estados do Golfo Pérsico deficitários em 

produção alimentar (Expresso On-line, 15/08/2008), começou a comprar e a alugar milhões de hectares 

de boas terras agrícolas no estrangeiro, desde a Ásia até África, para garantir a segurança alimentar das 
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suas sociedades. Estes países mostram que aprenderam a lição. E nós, teremos tomado consciência da 

importância que constitui a preservação dos nossos melhores solos agrícolas? 

 

Uma das causas da recente turbulência nos mercados de bens alimentares, são as alterações 

climáticas. Falhas de precipitação têm prejudicado as colheitas em alguns países exportadores, como a 

Ucrânia e a Austrália. Os dados revelados pelo IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações 

Climáticas) revelam que se as temperaturas médias globais continuarem a subir, o Midwest americano, 

um dos celeiros do mundo, corre o risco de voltar a transformar-se em deserto. Se isto acontecer, as 

consequências serão inimagináveis. 

 

Por outro lado, as previsões sobre a evolução da demografia indicam que até ao ano 2050 a 

população irá crescer cerca de 40%, passando dos actuais 6500 milhões para os 9000 milhões de pessoas.  

 

A estes factores acresce uma elevada incerteza nos mercados energéticos. Até 2010 Portugal tem 

de cumprir a directiva comunitária que impõe a incorporação de 5,75% de biocombustíveis no gasóleo e 

na gasolina, sendo no entanto a evolução deste mercado ainda uma incógnita. Certo porém é que os 

depósitos de combustível dos automóveis tornaram-se também eles devoradores de cereais, e, haverá que 

contar com isso num futuro próximo. 

 

Todos estes factores tornam altamente previsíveis novas escaladas nos preços dos bens 

alimentares e, provavelmente, constituem um prenúncio da escassez futura de alguns deles. Num cenário 

em se adensam as dificuldades para o abastecimento alimentar global, a Alambi reafirma a importância da 

preservação da RAN como um recurso estratégico essencial para a segurança alimentar dos portugueses. 

Proteger os nossos melhores solos agrícolas de quaisquer projectos que possam requerer a destruição 

irreversível de quaisquer parcelas, torna-se, cada vez mais, numa necessidade imperiosa. 

 

 Nesta perspectiva, as recentes atribuições que são consagradas às Câmaras Municipais, com a 

recente publicação da nova Lei da RAN (DL 73/2009), constituem uma enorme responsabilidade para os 

autarcas. Desde que a RAN e da REN foram criadas, muitos autarcas não hesitaram em usar a figura 

jurídica do interesse público, de forma indiscriminada, para servir interesses privados, e com isso 

granjearam a imagem de não ver nestes espaços outra coisa senão condicionantes aos planos de expansão 

urbana que iam surgindo. Muitas vezes fechavam os olhos, e, as construções, surgiam ainda antes da 

desanexação, em flagrante violação da lei; outras vezes utilizavam abusivamente a figura do interesse 

público até para apadrinhar projectos que promoviam o supérfluo e o frívolo, em que não era criado 

emprego nem riqueza; quase nunca eram estudadas alternativas de localização, pois essas, sempre 



existiriam. Se as coisas já não estavam bem com a anterior lei, o que o movimento ambientalista teme, 

com a publicação da nova lei, é que o desrespeito e a violação da RAN se venha a agravar de forma 

dramática. 

A Alambi espera que os autarcas de Alenquer estejam conscientes da importância que a RAN 

representa como reserva estratégica nacional da qual depende a segurança alimentar do país, e que, no 

âmbito das suas competências, sejam capazes de resistir às pressões a que, inevitavelmente, irão ser 

submetidos.  

 
Alenquer, 11 de Maio de 2009 
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