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Eixo 1. Conservar e recuperar o património natural 

 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

1.1. Assegurar que as 
espécies e os habitats 
protegidos melhoram o seu 
estado de conservação ou 
tendência populacional 

Manter o n.º de avaliações 
positivas em 2018 aumentan-
do progressivamente o n.º de 
avaliações positivas até 2025 

 N.º de avaliações 
positivas do estado 
de conservação ou 
tendência popula-
cional obtidas para 
o período 2013-
2018 

Relatórios de 
aplicação das 
Diretivas Aves e 
Habitats (ao abrigo 
dos artigos 12º e 
17.º, respetivamen-
te) 

POSEUR, POCTE, 
PDR, PO FEAMP, 
LIFE, FCNB, PO 
Açores, PO 
Madeira 

RJ CNB, RJ RN2000, 
LBGPPSOTU/RJ IGT, 
LBOEMN, RJ AIA, RJ 
AAE, DQA, DQEM, 
DAH 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, CCDR, 
CIM, Municípios, 
CIM, ONG, 
Academia 

1.2. Programar e executar as 
intervenções prioritárias de 
recuperação de espécies 
alvo ao nível nacional 

Elaborar, até 2016, um quadro 
de referência de intervenções 
prioritárias a concretizar até 
2025 e executar 30% dessas 
intervenções 

 Taxa de execução 
do quadro de 
referência 

Quadro de refe-
rência, relatórios de 
execução de 
projetos 

POSEUR, POCTE, 
PDR, PO FEAMP, 
LIFE, FCNB, PO 
Açores, PO 
Madeira 

RJ CNB, RJ RN2000, 
ENAAC, ENF, 
PANCD  

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, CCDR, 
CIM, Municípios, 
ONG, Academia 

Executar 90% dos planos de 
ação de espécies em vigor 

 Taxa de execução 
dos planos 

Relatórios dos 
planos de ação 

POSEUR, POCTE, 
PDR, PO FEAMP, 
LIFE, FCNB, PO 
Açores, PO 
Madeira 

Planos de ação de 
espécies 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira  

APA, DGRM, CCDR, 
CIM, Municípios, 
ONG, Academia, 
autoridades 
espanholas 

Promover a execução de 
medidas de adaptação da 
biodiversidade às alterações 
climáticas e à desertificação 

 Percentagem de 
execução das 
medidas previstas 
relativas à 
biodiversidade. 

Relatórios da 
ENAAC e PNAC 

PO SEUR, POCTE, 
PDR, PO FEAMP, 
LIFE, FCNB, PO 
Açores, PO 
Madeira 

ENAAC, PANCD, Q ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, CCDR, 
DRAP, CIM, 
Municípios, ONG, 
Academia 

1.3 Intensificar e coordenar 
as iniciativas ex-situ de 
conservação de plantas 
selvagens autóctones de 
suporte a programas de 
conservação in-situ 

Desenvolver, até 2018, uma 
plataforma colaborativa com 
as iniciativas ex-situ com, pelo 
menos, 50 % de iniciativas 

 Percentagem de 
iniciativas 
integradas 

Plataforma, 
relatório 

HORIZONTE 2020, 
LIFE 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, INIAV, JB 
MUHNAC UL 

ONG, Academia, 
Museus e Jardins 
Botânicos 

Aumentar o número de 
projetos de conservação in-
situ suportados por sistemas 
ex-situ 

 Nº de projetos de 
conservação in-situ 
suportados por 
sistemas ex-situ 

Relatório HORIZONTE 2020, 
LIFE 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, INIAV, JB 
MUHNAC UL 

ONG, Academia, 
Museus e Jardins 
Botânicos 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

1.4. Reforçar a prevenção e 
controlo de espécies 
exóticas invasoras a nível 
nacional e no quadro da 
União Europeia 

Até 2018, elaborar o quadro 
de referência nacional de 
prevenção e controlo de 
espécies exóticas invasoras  

 Data de conclusão 
do quadro de 
referência 

Quadro de 
referência 

PO regionais, PO 
SEUR, LIFE, PDR 

Regulamento UE 
1143/2014, DL n.º 
565/1999, ENF, 
POSF, Planos de 
ação para a vigilân-
cia e controlo de 
espécies 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, 
DGAV, INIAV, 
DGAV, INSDRJ, 
CM, CCDR, ONGA, 
Academia 

Rever, até 2016, o quadro 
legislativo nacional relativo às 
espécies exóticas invasoras 

 Data de publicação 
do diploma 

Diploma legislativo   ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, 
DGAV, CM, CCDR, 
ONGA, Academia 

Criar um sistema de preven-
ção, de alerta precoce e de 
resposta rápida à introdução e 
disseminação de espécies 
exóticas invasoras 

 Data de 
operacionalização 
do sistema 

Registos no sistema PO SEUR, PO 
FEAMP 

(Legislação nacional 
IAS) Regulamento 
UE 1143/2014, ENF, 
DL n.º 565/1999 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, 
DGAV, CM, CCDR, 
ONGA, Academia 

1.5. Consolidar o sistema 
nacional de áreas 
classificadas e assegurar a 
sua gestão 

Criar uma rede coerente de 
áreas marinhas protegidas e 
da Rede Natura 2000, com 
uma cobertura de 400 000 
km

2
 

 Área de cobertura 
(km2) 

Cartografia e 
diplomas de criação 

POSEUR, PO 
FEAMP, LIFE 

RJ CNB, RJ RN2000, 
ENM, DQEM 

ICNF, DGRM, RA 
Açores, RA Madeira 

IPMA, Municípios, 
CIM, ONG, Acade-
mia, organizações 
sectoriais (pesca-
dores e arma-
dores) 

Constituir uma rede de 
geossítios a integrar o sistema 
nacional de áreas classificadas 
e assegurar a geoconservação 
nos instrumentos de gestão 
territorial 

 Percentagem de 
geossítios que 
integram o sistema 
nacional de áreas 
classificadas com 
normativo de 
proteção em 
instrumentos de 
gestão territorial 

Cartografia e 
regulamentação  

POSEUR RJ CNB ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

DGEG, LNEG, 
CCDR, Municípios, 
CIM, ONG, 
Academia 



ENCNB – Matriz Estratégica (Capítulo 6) 

3 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Atribuir a todos os sítios da 
Rede Natura 2000 planos de 
gestão ou instrumentos 
equivalentes  

 Percentagem de 
sítios de 
importância 
comunitária com 
planos de gestão 

Relatório e 
regulamentação 

PO SEUR, PO 
Regionais 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, CCDR, 
CIM, Municípios, 
ONG, Academia, 
organizações 
sectoriais 
(produtores, 
pescadores, 
caçadores e 
proprietários) 

Atribuir a todas as áreas 
protegidas de âmbito nacional 
planos de gestão ou 
instrumento equivalente  

 Percentagem de 
áreas protegidas 
com planos de 
gestão  

Relatório e 
regulamentação 

PO SEUR, PO 
Regionais 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, CCDR, 
CIM, Municípios, 
ONG, Academia, 
organizações 
sectoriais 
(produtores, 
caçadores, 
pescadores e 
proprietários) 

1.6. Garantir a monitorização 
continuada do estado de 
conservação dos valores 
naturais (espécies e habitats) 

Estabelecer, até 2018, e 
implementar o Programa 
Nacional de Acompanha-
mento e Monitorização 

 Percentagem de 
território alvo de 
monitorização 
sistemática de 
espécies e habitats 

Relatório de 
execução do 
programa 

PO SEUR, PO 
Regionais, PDR, 
PO FEAMP, LIFE, 
HORIZONTE 2020 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, IPMA, APA 

APA, DGRM, CCDR, 
ONG, CIM, Muni-
cípios, Academia, 
organizações 
sectoriais (produ-
tores, caçadores, 
pescadores e 
proprietários) 
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Eixo 2. Manter, recuperar e valorizar os ecossistemas e os seus serviços 

 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

2.1. Mapear os ecossistemas 
e seus serviços mais 
relevantes, e avaliar o seu 
estado no território terrestre  

Mapear e avaliar todos os 
ecossistemas e os serviços 
mais relevantes  

 Percentagem de 
ecossistemas e 
seus serviços 
mapeado e 
avaliado  

Relatórios e 
cartografia  

POSEUR, PO 
Regionais, 
HORIZONTE 2020 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades, RA 
Açores, RA Madeira 

APA, Municípios, 
CIM, ONG, 
Academia 

2.2. Definir e implementar 
ações prioritárias de 
recuperação de ecossistemas 
e dos seus serviços  

Elaborar o quadro de 
referência nacional, até 2018, 
e aumentar a área das 
intervenções de recuperação 

 Área das 
intervenções de 
recuperação 
realizadas 

Relatórios, 
cartografia e 
fotografias 

PO SEUR, PO 
regionais, LIFE 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades, RA 
Açores, RA Madeira 

APA, LNEG 
Municípios, CIM, 
ONG, Academia 

Estabelecer uma iniciativa 
colaborativa nacional para a 
conservação, a avaliação e a 
valorização dos polinizadores 

 Data de 
formalização da 
iniciativa 

Relatório  POSEUR, PDR, 
LIFE 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades, RA 
Açores, RA Madeira 

INIAV, Academia, 
ONG, organizações 
sectoriais 
(produtores) 

2.3. Evidenciar a economia 
da biodiversidade e dos 
ecossistemas, em particular 
o papel do sistema nacional 
de áreas classificadas para o 
desenvolvimento sustentável 
e qualidade de vida   

Estabelecer a nível nacional o 
valor económico dos 
principais serviços dos 
ecossistemas 

 Data de conclusão 
do estudo 

Relatórios  POSEUR RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades, RA 
Açores, RA Madeira  

APA, DGPM, 
DGRM, Municí-
pios, CIM, 
Academia, organi-
zações sectoriais 
(produtores, 
caçadores, 
pescadores e 
proprietários) 

Definir modelos de integração 
do valor dos serviços dos 
ecossistemas no âmbito da 
Conta Satélite do Ambiente e 
da implementação de um 
sistema simplificado de contas 
dos ecossistemas no Sistema 
de Contas Económicas do 
Ambiente  

 Data de conclusão 
do estudo 

Relatórios  RJ CNB, RJ RN2000  ICNF, INE, RA Açores, 
RA Madeira 

GPP, APA, DGRM, 
DGAE, MF 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Desenvolver e aprovar, até 
2018, uma metodologia e 
definir marcadores de 
despesa pública em 
biodiversidade 

 Montantes anuais 
(em euros) de 
despesa pública em 
2018-2020 

Relatórios  RJ CNB, RJ RN2000 INE, MF, ADC ICNF, RA Açores, 
RA Madeira, APA, 
DGRM 

2.4. Promover investimentos 
no capital natural, 
designadamente através do 
desenvolvimento de: 
i) Infraestruturas verdes, 
costeiras, rurais e urbanas. 
ii) Sistemas de créditos de 
biodiversidade. 
iii) Pagamentos de serviços 
dos ecossistemas. 

Mobilizar os fundos 
financeiros disponíveis para a 
execução de projetos  

 Valor de 
investimento (em 
euros) associado a 
projetos de: 
- Gestão do risco e 
combate às 
alterações 
climáticas e à 
desertificação 

- Adaptação da 
biodiversidade à 
desertificação e às 
alterações 
climáticas 

- Pagamento de 
serviços dos 
ecossistemas e 
offset de 
biodiversidade  

Relatórios  POR, LIFE, 
NCFF/LIFE, POCTE, 
POCI 

ENGIZC, ENAAC, 
PANCD 

Municípios, ONG, 
Empresas e suas 
Associações 

ICNF, LNEG, APA, 
DGRM, RA Açores, 
RA Madeira, ADC, 
Academia, Sistema 
Financeiro 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

2.5. Consolidar o contributo 
dos instrumentos fiscais para 
a conservação e utilização 
sustentável da 
biodiversidade  

Até 2016, definir as regras de 
aplicação dos benefícios sobre 
a taxa de imposto municipal 
sobre imóveis, a aplicar aos 
prédios rústicos integrados 
em áreas classificadas que 
proporcionem serviços de 
ecossistema não apropriáveis 
pelo mercado 

 Data de conclusão 
do estudo 

Relatórios  Regime de 
tributação 
ambiental, código 
do IMI (Lei 82-
b/2014 E 82-
B/2014) 

MF, Municípios,  ICNF 

Estabelecer um mecanismo de 
contabilização municipal das 
transferências da Lei das 
Finanças Locais referente à 
parcela recebida pelos 
municípios na razão direta da 
área afeta à Rede Natura 2000 
ou a áreas protegidas 

 Data de 
estabelecimento do 
mecanismo 

Relatórios  Lei das finanças 
locais, RJ CNB, RJ 
RN2000 

ICNF em parceria com 
outras entidades, RA 
Açores, RA Madeira 

Municípios, DGAL, 
Academia 

2.6. Assegurar uma aplicação 
coerente dos sistemas de 
incentivos e subsídios com 
os objetivos de conservação 
e utilização sustentável da 
biodiversidade 

Até 2018, avaliar os incentivos 
e subsídios positivos e preju-
diciais para a conservação da 
biodiversidade 

 Data de conclusão 
dos estudos 
avaliação  

Relatórios  Legislação 
ambiental e setorial 
relevante 

MF, MAOTE, MAM, 
MEI, RA Açores, RA 
Madeira 

ICNF, APA, DGRM, 
GPP, DGAE  

Adotar um plano público de 
prioridades e metas de elimi-
nação, reforma e phasing-out 
de subsídios negativos e de 
medidas de melhoria da 
aplicação de incentivos 
positivos 

 Data de adoção do 
plano pelo Governo 

Plano  Legislação 
ambiental e setorial 
relevante 

MF, MAOTE, MAM, 
MEI, RA Açores, RA 
Madeira 

ICNF, APA, DGRM, 
GPP, DGAE 

2.7. Promover e valorizar a 
integração da biodiversidade 
nas estratégias, políticas e 
cadeias de produção das 
empresas  

Aumentar, no mínimo em 
50%, o número de entidades 
aderentes à iniciativa 
“Business and Biodiversity” 

 Percentagem de 
aumento de 
aderentes 

Portal do ICNF, 
relatórios 

PO Regionais, 
POCI 

RJCNB ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, Empresas 

Municípios, CIM, 
ONG, Academia, 
Sistema financeiro 
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Eixo 3. Assegurar o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais 

 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Agricultura e Silvicultura 
3.1. Aprofundar o contributo 
da agricultura e da 
silvicultura para os objetivos 
de conservação da natureza 
e da biodiversidade. 

Assegurar, até 2016, um 
sistema de aplicação 
integrada dos apoios do PDR e 
dos pagamentos por práticas 
agrícolas benéficas para o 
clima e ambiente, em 
particular nas áreas 
classificadas 

 Data de conclusão 
do sistema 

Portais e estruturas 
de governação, 
relatórios de 
execução e 
avaliação do PDR 

PDR  ENF, RJ 
Ordenamento e 
Gestão Florestal, RJ 
RN2000, RJ IGT 

GPP, ICNF, RA 
Madeira, RA Açores, 
DRAP, AG PDR, 
organizações 
sectoriais (produtores, 
caçadores e 
proprietários) 

Municípios, CIM, 
ONG, Academia 

Todo o território de áreas 
classificadas está abrangido 
por sistemas organizados e 
abrangentes de mobilização 
dos apoios do PDR 

 Percentagem do 
território de áreas 
classificadas  

Relatórios de 
execução e 
avaliação do PDR   

PDR  ENF, RJ 
Ordenamento e 
Gestão Florestal, RJ 
RN2000, RJ IGT 

GPP, AG PDR, DRAP, 
ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, organizações 
sectoriais (produtores, 
caçadores e 
proprietários) 

Municípios, CIM, 
ONG, Academia 

Incluir os resultados de 
política alcançados pelo PDR 
em matéria de prossecução 
dos objetivos de produção de 
bens públicos ambientais e 
das metas da presente 
estratégia nas avaliações 
intercalar e final do PDR 

 Presença de análise 
e conclusões sobre 
execução daquelas 
políticas 

Relatórios de 
execução e 
avaliação do PDR   

PDR  ENF, RJ 
Ordenamento e 
Gestão Florestal, RJ 
RN2000, RJ IGT 

AG PDR, GPP  ICNF, RA Açores, 
RA Madeira DRAP 
Municípios, CIM, 
ONG, Academia  

Aumentar, em pelo menos 
20%, a área de espaço 
florestal nacional sujeita a 
plano de gestão florestal  

 Variação de área 
florestal submetida 
a plano de gestão 
florestal relativa-
mente a 2014 (em 
2020 e 2022) 

Relatórios de 
execução da ENF 

PDR  ENF, RJ 
Ordenamento e 
Gestão Florestal, RJ 
RN2000, RJ IGT 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, DRAP, 
organizações 
sectoriais (produtores, 
caçadores e 
proprietários) 

AG PDR  
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Todas as áreas protegidas e da 
Rede Natura 2000 os PGF, e 
outros instrumentos de 
gestão complementares, 
integram as medidas 
específicas necessárias à 
gestão das espécies e habitats 
florestais 

 Percentagem de 
área florestal em 
área classificada 
com medidas de 
gestão, por razões 
de conservação da 
natureza. 

Relatórios PDR  ENF, RJ 
Ordenamento e 
Gestão Florestal, RJ 
RN2000, RJ IGT 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, DRAP, 
organizações secto-
riais (produtores, 
caçadores e 
proprietários) 

AG PDR  

Pescas, Aquacultura e Mar 
3.2. Garantir a utilização 
sustentável dos recursos 
aquáticos 

Identificar os ecossistemas 
marinhos vulneráveis, 
integrando-os na Rede 
Fundamental de Conservação 
da Natureza e assegurar a 
gestão das atividades 
marítimas 

 Área de 
ecossistemas 
marinhos 
vulneráveis 
identificados e 
classificados com 
plano de gestão em 
vigor  

Planos de gestão e 
exploração ou 
outros documentos 
reguladores da 
gestão pesqueira 

MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 
Madeira, DGRM, 
DGPM, APA 

ONG, Academia, 
empresas, 
organizações 
sectoriais 
(pescadores e 
armadores) 

Desenvolver os planos de 
adaptação de práticas de 
pesca lesivas dos habitats 
bentónicos, incluindo non-
take zones 

 Data de conclusão 
dos planos 

Planos, Relatórios 
de execução 

MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 
Madeira, DGRM, 
DGPM, APA 

AMN, ONG, Acade-
mia, empresas, 
organizações 
sectoriais (pesca-
dores e 
armadores) 

Elaborar e executar, a partir 
de 2016, o programa nacional 
de avaliação das capturas 
acessórias de mamíferos, aves 
e répteis marinhos e de ensaio 
e utilização de artes e 
tecnologias que diminuam o 
seu impacto  

 Estatísticas 
relativas a capturas 
acessórias 

Programa, 
Relatórios de 
execução 

MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 
Madeira, DGRM, 
DGPM, APA 

AMN, ONG, 
Academia, 
empresas, 
organizações 
sectoriais 
(pescadores e 
armadores) 

 Estatísticas de 
substituição ou 
utilização de artes 
não lesivas e de 
tecnologias de 
minimização do 
impacto 

Desenvolver, até 2016, os 
planos nacionais de aplicação 

 Estatísticas de 
evolução da taxa 

Planos, Relatórios 
de execução 

MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 

ONG, Academia, 
empresas, 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

das políticas de eliminação de 
rejeições 

de redução das 
descargas até 2020 

Relatórios de 
monitorização de 
descargas 

Madeira, AMN, 
DGRM, DGPM, organi-
zações sectoriais 
(pescadores e 
armadores) 

autoridades 
aduaneiras e 
marítimas 

Atingir as metas de 
rendimento máximo 
sustentável para todos os 
recursos pesqueiros da ZEE 
nacional 

 Percentagem de 
espécies 
exploradas dentro 
dos limites do 
rendimento 
máximo 
sustentável 

Relatórios MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 
Madeira, DGRM, 
DGPM, organizações 
sectoriais (pescadores 
e armadores) 

ONG, Academia, 
empresas, 
autoridades 
aduaneiras e 
marítimas 

Minimizar o risco de utilização 
de espécies exóticas ou 
transgénicas na aquicultura e 
o impacto decorrente da 
recolha de ovos ou larvas de 
espécies 

 N.º de espécies 
exóticas utilizadas 
na produção 
aquícola e 
proporção de 
avaliações e 
contenção do risco 

Relatórios MAR 2020 Lei 7/2008, DQEM, 
PCP, DHA, DQA 

DGRM, IPMA, ICNF, 
APA RA Açores, RA 
Madeira, DGRM, 
DGPM  

AMN, ONG, 
Academia, 
empresas, 
organizações 
sectoriais 
(produtores e 
proprietários) 

 N.º de estudos e 
avaliações da 
capacidade de 
recolha de ovos ou 
larvas para 
aquicultura nos 
ecossistemas 

Adequar, até 2016, o regime 
de avaliação de impacto 
ambiental aos projetos e 
intervenções nos 
ecossistemas marinhos 

 N.º de diplomas e 
de normas orien-
tadoras adequados  

Diplomas 
publicados 

 RJ AIA, RJ RN2000 APA DGRM, ICNF 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Elaborar, ou rever, 80% dos 
planos de gestão e exploração 
dos recursos aquícolas de 
águas interiores ou outros 
documentos reguladores da 
pesca, nas áreas sobre gestão 
do ICNF e 20% dos planos ou 
outros documentos nas áreas 
geridas por outras entidades 

 Percentagem de 
planos de gestão e 
exploração ou 
outros documentos 
reguladores da 
pesca revistos ou 
elaborados 

Planos, Relatórios 
de execução 

MAR 2020, 
POSEUR, 
HORIZONTE 2020 

Lei 7/2008, DAH, 
DQA, DQEM 

ICNF e outras 
entidades gestoras  

AMN, IPMA, ONG, 
Academia, 
empresas, 
organizações 
sectoriais 
(produtores, 
caçadores, 
pescadores e 
proprietários) 

Contribuir para que sejam 
aplicadas com sucesso as 
medidas relevantes para 
prossecução das metas do 
bom estado ambiental das 
águas marinhas nas 
estratégias marinhas da 
DQEM 

 Percentagem de 
execução das 
medidas relativas 
aos descritores de 
biodiversidade e às 
características e 
pressões 
relacionadas 

Relatórios MAR 2020, 
HORIZONTE 2020, 
LIFE, POCTE 

DQEM, PCP, DAH DGRM, IPMA, ICNF, 
RA Açores, RA 
Madeira  

AMN, ONG, 
Academia, 
organizações 
sectoriais 
(produtores) 

Sector da água 
3.3. Assegurar a integração 
dos objetivos de promoção 
da qualidade ecológica das 
massas de água e do estado 
de conservação das espécies 
e habitats protegidos 
(particularmente nas áreas 
classificadas) através dos 
respetivos instrumentos de 
gestão.  

Assegurar que a segunda 
geração dos Planos de Gestão 
de Região Hidrográfica integra 
as medidas e opções essen-
ciais à prossecução dos 
objetivos de gestão relevantes 
das áreas incluídas no SNAC e 
que os Planos de Gestão 
destas áreas preveem 
medidas coerentes com as 
metas de qualidade ecológica 
da água 

 Percentagem dos 
PGRH e dos PG das 
áreas classificadas 
que integram me-
didas para assegu-
rar os objetivos 
partilhados 

Planos, Relatórios 
de execução 

POSEUR DQA, RJ CNB, RJ 
RN2000 

APA, RA Açores, RA 
Madeira 

ICNF, LNEG, ONG, 
Academia 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Energia e Indústria extrativa 
3.4. Promover a articulação 
das metas de clima e energia 
com os objetivos de 
conservação da natureza e 
biodiversidade 

Avaliar, até 2018, a 
capacidade de carga do 
território para a execução do 
PNAER e PNAEE 

 Data de conclusão 
da avaliação 

Relatórios POSEUR, PO 
Regionais 

Legislação energias 
renováveis, 
Compromisso 
Crescimento Verde, 
RJ CNB, RJ RN2000, 
RJ IGT, RJ OEM 

REN, EDP, DGEG, 
ICNF, APA, CCDR, RA 
Açores, RA Madeira, 
EDA 

ONG, Academia, 
empresas 

Reforçar os mecanismos de 
adaptação e correção, e 
prosseguir o planeamento da 
instalação das linhas de 
transporte e distribuição de 
energia  

 Percentagem de 
linhas elétricas 
adaptadas à 
minimização dos 
riscos 

Relatórios POCI RJ AIA, RJ RN2000, 
Legislação energias 
renováveis  

REN, EDP, DGEG, 
ICNF, APA, RA Açores, 
RA Madeira, EDA 

ONG, Academia, 
empresas 

Estabelecer, até 2018, os 
critérios de avaliação da 
significância do impacto das 
fontes de energias renováveis 
sobre as espécies 
potencialmente vulneráveis 

 N.º de espécies 
com índices da 
significância  

Relatórios  RJ AIA, RJ RN2000 APA, ICNF, DGRM, 
CCDR, DGEG 

ONG, Academia, 
empresas 

3.5. Promover a 
biodiversidade nas 
intervenções de segurança 
ou de recuperação do 
passivo ambiental da 
indústria extrativa 

Estabelecer, até 2016, um 
quadro de referência 
colaborativo para a 
recuperação do passivo 
ambiental que ocorra em 
cortas e galerias de minas 
abandonadas sujeitas a 
intervenção ou reabilitação 

 Percentagem de 
intervenções 
levadas a cabo 
conforme o quadro 
de referência 

Relatórios POSEUR RJ CNB, RJ Industria 
Extrativa 

ICNF, DGEG, APA, 
EDM, LNEG 

ONG, Academia  



ENCNB – Matriz Estratégica (Capítulo 6) 

12 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Turismo  
3.6. Aumentar a qualificação 
da oferta de serviços de 
turismo da natureza e 
atividades conexas, 
integradores do património 
natural e cultural, 
contribuindo para a 
sustentabilidade da gestão 
dos territórios das áreas 
classificadas 

Qualificar os espaços e 
infraestruturas de suporte em 
áreas classificadas  

 Percentagem de 
infraestruturas 
qualificadas em 
áreas classificadas  

Inquéritos a clientes 
que usufruem de 
serviços inseridos 
em áreas 
classificadas 

POSEUR, PO 
Regionais, POCI, 
LIFE, NCFF/LIFE 

PNT, Estratégia e 
plano de gestão da 
marca Natural.pt, 
Regulamento de 
adesão à marca  

Privados, Municípios, 
ONG, ICNF, RA Açores, 
RA Madeira, ER 
Turismo, ADL 

Organizações 
sectoriais 
(empresas 
turísticas)  

 Variação do 
número de 
dormidas 

Inquéritos a 
alojamentos 
inseridos em áreas 
classificadas. 
Conta satélite do 
turismo 

 PNT, Estratégia e 
plano de gestão da 
marca Natural.pt, 
Regulamento de 
adesão à marca 

ER Turismo ICNF, organizações 
sectoriais 
(empresas 
turísticas) 

Até 2016, expandir a marca 
“Natural.PT” para atingir 230 
aderentes e aumentar o 
número de aderentes 
(produtos e serviço) a uma 
taxa média anual de 10 % 
entre 2017 e 2020 

 N.º de aderentes  Relatórios, Portal 
do Turismo de 
Portugal, Portal do 
ICNF, Portal 
Natural.PT 

POSEUR, PO 
Regionais, POCI 

PNT, Estratégia e 
plano de gestão da 
marca Natural.pt, 
Regulamento de 
adesão à marca 

ICNF, ER Turismo Empresas, 
organizações 
sectoriais 
(empresas 
turísticas), ONG 

 Taxa de 
crescimento média 
anual 

Aumentar o nº de empresas 
reconhecidas como “Turismo 
Natureza” 

 Taxa de 
crescimento média 
anual 

Relatórios, Portal 
do Turismo de 
Portugal, Portal do 
ICNF, Portal do TP 

PO Regionais, 
POCI 

PNT ICNF, ER Turismo ONG 

Expandir a marca “Açores 
Certificado pela Natureza” 
com uma taxa de crescimento 
média anual de 10% 

 N.º de aderentes  Relatórios, Portal 
do Turismo de 
Portugal, Portal do 
ICNF, Portal Açores 

PO Regional Regulamento de 
adesão à marca 

RA Açores  

 Taxa de 
crescimento média 
anual 

Biotecnologia  
3.7. Assegurar a 
sustentabilidade da 
utilização de recursos 
genéticos marinhos ou 
terrestres 

Até 2016, estabelecer o 
quadro legal de utilização de 
recursos genéticos 

Diploma aprovado Publicação   Protocolo de 
Nagoia, 
Regulamento 
comunitário ABS  

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

ASAE, IGAMAOTE, 
ATA, GNR, IGEC, 
Infarmed, DGRM, 
INIAV, DGAV 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Ordenamento do Território  
3.8. Garantir a integração 
dos objetivos de 
conservação da natureza e 
biodiversidade nos 
instrumentos de 
ordenamento do espaço 
terrestre e marítimo, 
assegurando a coerência de 
aplicação de regimes nas 
áreas classificadas e sua 
conectividade 

Integrar os objetivos de 
conservação da natureza em 
todos os programas sectoriais 
e regionais e instrumentos de 
planeamento do espaço 
marítimo  

 Percentagem de 
IGT e IOM que 
integram objetivos 
de conservação da 
natureza  

Indicadores do 
Sistema de 
Monitorização e 
Avaliação  

POSEUR, FEAMP LBGPPSOTU, 
LBOGEM, RJ AAPP, 
RJ CNB, ENAAC 

ICNF, CCDR, DGRM, 
Municípios, RA 
Madeira, RA Açores 

ONG, Sociedade 
civil 

Garantir a cobertura total dos 
territórios das áreas 
classificadas do continente e 
das regiões autónomas por 
PDM que integrem, as normas 
que condicionam a ocupação 
uso e transformação do solo, 
previstas nos instrumentos de 
gestão territorial de natureza 
especial e sectorial do 
domínio da conservação da 
natureza e biodiversidade 

 Percentagem de 
PDM que integram 
as normas dos 
PrEOT e PS RN2000  

Informação 
disponível e tratada 
no sistema de 
monitorização e 
avaliação de temas 
e Indicadores 

 LBGPPSOTU, RJ IGT,  
RJ AAP, RJ CNB 

Entidades públicas 
sectoriais e regionais, 
ICNF, CCDR, CIM, 
Municípios, RA 
Madeira, RA Açores 

ONG, Sociedade 
civil 

Reconduzir, até 2017, os POAP 
a programas especiais  

 N.º de programas 
reconduzidos  

Publicação POSEUR LBGPPSOTU, RJ IGT, 
RJ IOM, RJ AAPP, RJ 
CNB 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

CCDR, entidades 
públicas sectoriais 
e regionais, CIM, 
Municípios, ONG, 
sociedade civil 

Garantir a cobertura total do 
território nacional por 
programas e planos 
territoriais que estabeleçam 
estruturas e corredores 
ecológicos destinados a 
assegurar a conectividade da 
rede fundamental da 
conservação da natureza 

 Percentagem de 
território nacional 
coberto por planos 
e programas que 
definem estruturas 
e corredores 
ecológicos 

Informação 
disponível e tratada 
no sistema de 
monitorização e 
avaliação de temas 
e Indicadores 

POSEUR LBGPPSOTU, RJ IGT, 
RJ IOM, RJ AAP, RJ 
CNB, RJ RN2000 

Entidades públicas 
sectoriais e regionais, 
ICNF, CCDR, CIM, 
Municípios, RA 
Madeira, RA Açores 

ONG, sociedade 
civil 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos, 

políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

Definir, até 2017, a 
arquitetura de um subsistema 
de monitorização e avaliação 
da aplicação dos instrumentos 
de gestão territorial, com 
indicadores adequados à 
monitorização e avaliação da 
realização e do resultado da 
prossecução dos objetivos de 
conservação da natureza e de 
utilização sustentável de 
recursos e valores naturais a 
integrar no SNIT 

 Data de 
operacionalização 
do subsistema  

Informação 
disponível e tratada 
no sistema de 
monitorização e 
avaliação de temas 
e Indicadores 

POSEUR LBGPPSOTU, RJ IGT, 
RJ IOM, RJ AAPP, RJ 
CNB, RJ RN2000 

DGT, CCDR, RA 
Açores, RA Madeira 

ICNF, APA, DGRM, 
DGPM 

Integrar a componente de 
adaptação às alterações 
climáticas em todas as 
políticas relevantes e 
instrumentos de planeamento  

 Percentagem de 
instrumentos de 
planeamento  

Informação disponí-
vel e tratada no 
sistema de 
monitorização e 
avaliação de temas 
e Indicadores 

POSEUR, PO 
Regionais 

ENAAC ICNF, RA Açores, RA 
Madeira, DGT, CCDR, 
CIM, APA, Municípios, 
APA e outras 
entidades públicas 
sectoriais, DGRM, 
DGPM 

Sociedade civil, 
ONG, Academia 

Garantir que os planos de 
situação e afetação do espaço 
marítimo integram as normas 
de execução que assegurem a 
sustentabilidade das 
atividades marítimas e a 
promoção da integridade de 
todos os componentes dos 
ecossistemas marinhos. 

 Percentagem de 
planos com 
medidas integradas 

Informação dispo-
nível e tratada no 
sistema de monito-
rização e avaliação 
de temas e 
Indicadores 

FEAMP RJ IOM, RJ IGT DGPM, DGRM,  ICNF, APA, IPMA 
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Eixo 4. Aumentar a vigilância e o conhecimento sobre o património natural 

 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

4.1. Reforçar o quadro legal 
de regulamentação da 
conservação da natureza e 
biodiversidade 

Rever o Regime Jurídico da 
Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (D.L. n.º 
142/2008, de 24 de julho), até 
2016 

 Data de aprovação Publicação  RJ CNB, RJ RN2000, 
RJ IGT 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

APA, DGRM, 
Municípios, CIM, 
CCDR, ONG, 
Academia 

Aprovar o Cadastro Nacional 
dos Valores Naturais 
Classificados até 2018 

 Data de aprovação Publicação POSEUR RJ CNB ICNF DGRM, IPMA, 
ONG, Academia 

Identificar e colmatar as 
lacunas regulamentares até 
2018 que assegurem um re-
gime coerente de conservação 
do património geológico 

 Data de aprovação Publicação POSEUR RJ CNB ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

CCDR, DGEG, 
LNEG, CIM, 
Municípios, ONG, 
Academia 

4.2. Reforçar o cumprimento 
dos normativos legais de 
conservação da natureza e 
da biodiversidade 

Desenvolver e executar planos 
integrados de fiscalização 
anual concertados com as 
várias autoridades 

 Taxa de execução 
dos planos 

Relatórios e 
cartografia 
georreferenciada 

 RJ CNB, RJ RN2000, 
Lei 
Contraordenações 
ambientais 

ICNF, DGAV, DGRM, 
APA, DGT, DR 
Ambiente Açores, DR 
Assuntos Mar Açores, 
IRA Açores, 
autoridades policiais, 
ASAE, autoridades 
marítimas, CCDR 

ONG,  

4.3. Consolidar o quadro de 
atuação no combate à pesca 
ilegal, não reportada e não 
regulada (IUUF) 

Aumentar em 50% o número 
de fiscalizações 

 N.º de fiscalizações  Relatórios FEAMP  DGRM, AMN, Marinha ONG, Academia 

4.4. Reduzir o risco de 
mortalidade por 
envenenamento de animais 
selvagens 

Até 2016, adotar o Programa 
Antídoto e implementar 
plataforma de informação  

 Data de entrada 
em produção da 
plataforma 

Relatórios POSEUR, LIFE RJ CNB, Planos de 
Ação de Espécies 

ICNF, DGAV ONG, autoridades 
policiais, 
organizações 
sectoriais 
(produtores, 
caçadores e 
proprietários) 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

4.5. Garantir a 
interoperabilidade de 
sistemas de informação 
sobre biodiversidade e 
geodiversidade e garantir a 
disponibilização, num portal 
nacional, da informação 
sobre o património natural e 
espécies exóticas invasoras, 
permitindo ainda a 
participação de entidades 
externas (citizen 
participation e citizen 
science) 

Até 2017, implementar um 
sistema de informação sobre 
biodiversidade e 
geodiversidade, com 
funcionalidades adequadas ao 
cumprimento do objetivo. 

 Data de 
operacionalização 
do sistema 

Registos no 
sistema; Relatórios 

PO SEUR RJ CNB ICNF ONG, Academia 

 N.º de visitantes do 
portal 

4.6. Reforçar a investigação 
e inovação orientada para as 
prioridades de política 
conservação da natureza e 
biodiversidade, incluindo 
para a colmatação de 
lacunas de conhecimento de 
base 

Definir até 2018 e executar 
um programa de aquisição e 
atualização de conhecimento, 
de investigação e de inovação  

 Taxa de execução 
do programa 

Relatórios de 
execução, 
Publicações 

POSEUR, 
HORIZONTE 2020 

RJ CNB, RN2000 ICNF, FCT, RA Açores, 
RA Madeira  

ONG, Academia 

 N.º de Atlas e 
Livros Vermelhos 
novos ou revistos 

Assegurar que 75% das 
espécies e habitats protegidos 
têm um estado de 
conservação ou tendência 
conhecidos 

 Percentagem de 
espécies e habitats 
protegidos pelas 
Diretivas Aves e 
Habitats 

Relatórios POSEUR, 
HORIZONTE 2020 

RJ CNB, RN2000 ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

ONG, Academia 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

4.7. Assegurar e promover a 
conservação da diversidade 
genética animal e vegetal 

Estabelecer um quadro de 
referência nacional da 
diversidade genética animal e 
vegetal, e do conhecimento 
associado, para apoio à 
elaboração e execução de 
planos de conservação 

 Data de aprovação 
do quadro de 
referência 

Relatórios PDR, HORIZONTE 
2020 

RJ CNB ICNF, INIAV, 
Academia, RA Açores, 
RA Madeira, DGAV 

ONG 

Dar início às linhas de trabalho 
para o pinheiro-bravo, o 
pinheiro-manso, o sobreiro, a 
azinheira e o castanheiro 

 Data de início das 
linhas de trabalho 

Relatórios PDR ENF ICNF, Entidade 
gestora do FEADER, 
Entidades Gestoras / 
proprietárias de 
espaços florestais, 
INIAV, DGAV 

Entidades gestoras 
de ZIF ou de áreas 
agrupadas, órgãos 
de administração 
de baldios, outras 
organizações 
sectoriais 
(produtores) 

Estabelecer um plano de 
conservação da diversidade 
genética das plantas cultivares 
(incluindo aromáticas e 
medicinais) e dos seus 
parentes selvagens  

 Data de conclusão 
do plano 

Relatórios PDR, HORIZONTE 
2020 

RJ CNB INIAV, Academia, RA 
Açores, RA Madeira,  

ONG, organizações 
sectoriais 
(produtores) 

Estabelecer um plano de 
conservação das raças 
autóctones  

 Data de conclusão 
do plano 

Relatórios PDR, PO Regionais PDR, RJ CNB DGAV, INIAV 
Academia, RA Açores, 
RA Madeira 

ONG 

4.8. Consolidar o inventário 
do património geológico  

Criar uma plataforma nacional 
e integrar, a partir de 2018, 
nessa plataforma os geossítios 
delimitados e inventariados e 
os elementos relevantes do 
património geológico. 

 Data de 
constituição da 
plataforma 

Relatórios e 
cartografia dos 
geossítios 

POSEUR, 
HORIZONTE 2020 

RJ CNB, ENRG ICNF, DGEG, LNEG, RA 
Açores, RA Madeira, 
LNEG 

ONG, Academia 

 N.º de geossítios 
integrados na 
plataforma 

Estabelecer, até 2016, uma 
Comissão Científica do 
Património Geológico. 

 Datas de 
constituição da 
comissão científica 
do património 
geológico  

Relatórios   RJ CNB ICNF, DGEG LNEG, 
Academia, Sociedade 
Civil, ONG 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

4.9. Determinar a 
vulnerabilidade da 
biodiversidade aos processos 
de desertificação e de 
degradação do solo, e às 
alterações climáticas, como 
suporte para a prossecução 
dos objetivos de 
sustentabilidade e de 
conservação da 
biodiversidade do PANCD e 
da ENAAC 

Estabelecer, até 2018, a 
identificação (com 
distribuição georreferenciada) 
das espécies autóctones 
típicas de zonas áridas e 
semiárida e uma lista restrita 
de espécies-chave de 
referência (indicadoras)  

 N.º de espécies 
identificadas 

Relatórios HORIZONTE 2020 PANCD, ENAAC APA, CNCCD ICNF, outras 
entidades públicas 
sectoriais 

Determinar o elenco de 
espécies e habitats naturais 
com vulnerabilidade 
significativa aos processos de 
desertificação e de 
degradação do solo, e às 
alterações climáticas 

 N.º de espécies 
identificadas 

Relatórios HORIZONTE 2020 PANCD, ENAAC APA, CNCCD ICNF, outras 
entidades públicas 
sectoriais 

4.10. Promover a formação e 
aconselhamento dirigidos 
para diferentes agentes e 
sectores chave. 

Implementar um sistema 
nacional de formação 
contínua dos vigilantes da 
natureza, SEPNA e de outras 
autoridades policiais 

 N.º de ações de 
formação/ano 

Relatórios POCH, POCI RJ CNB, RJ RN2000 Autoridades policiais e 
aduaneiras ICNF, RA 
Açores, RA Madeira 

 

Planear e implementar um 
sistema de formação para 
públicos-alvo com destaque 
para agentes da comunicação 
social e institucionais, 
incluindo autárquicos e 
judiciais, agricultores e 
produtores florestais, 
pescadores e suas 
organizações 

 N.º de ações de 
formação/ano 

Relatórios POCH, POCI, PDR, 
MAR 2020 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF, MJ, ANMP, 
DGRM, GPP,  

DGADR, 
organizações 
sectoriais 
(produtores, 
caçadores, 
pescadores e 
proprietários) 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

4.11. Aumentar a visibilidade 
e perceção pública do valor 
do património natural e dos 
serviços de ecossistemas 

Aumentar as ocorrências 
informativas em meios de 
comunicação 

 Percentagem de 
aumento das 
ocorrências 
informativas 

Relatórios  RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades 

Municípios, CIM, 
ONG, Sociedade 
civil, Academia  

Desenvolver como iniciativa 
de âmbito nacional “Semana 
da biodiversidade” e o realizar 
o I Congresso Internacional do 
Património Geológico 
Português  

 Data de realização 
dos eventos 

Relatórios POSEUR, PO 
Regionais 

RJ CNB, RJ RN2000 ICNF em parceria com 
outras entidades 

 

Aumentar a participação 
pública nos processos de 
decisão em matéria de 
conservação da natureza  

 Percentagem de 
aumento de 
questões colocadas 
nas plataformas 
participativas 

Relatórios  Convenção de 
Arhus 

ICNF em parceria com 
outras entidades 

ONG, Sociedade 
civil, Academia 
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Eixo 5. Intensificar a cooperação e a participação internacional  

 

Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

5.1. Reforçar a diplomacia 
verde e a participação 
nacional na governação 
internacional da 
biodiversidade  

Até 2016, estabelecer um 
quadro estratégico de 
coordenação da cooperação e 
do acompanhamento dos 
processos multilaterais na 
área da conservação da 
natureza e biodiversidade e 
respetivo plano de atividades  

 Data de conclusão  Relatórios 
Nacionais no 
âmbito da CDB; 
Report anual ao 
CAD/OCDE; 

 Conceito estratégi-
co de cooperação 
portuguesa 2014-
2020, Plano Estraté-
gico da CDB, Estra-
tégia da EU para a 
Biodiversidade 
2020, outros 
Acordos Multilate-
rais de Ambiente, 
aplicação do marca-
dor biodiversidade 
no âmbito da 
CAD/OCDE, Agenda 
de desenvolvi-
mento pós 2015 

MNE (DGPE/Camões 
I.P.), ICNF, RA Açores, 
RA Madeira, DGRM, 
DGPM, APA, 
IGAMAOT, SG-
MAOTE, IICT, GPP 

Academia 

Aumentar os fluxos 
financeiros internacionais 
sustentadamente, entre 2016 
e 2020 e definir metas 
nacionais indicativas de Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento 
(APD) 

 Verba anual gasta 
entre 2016 e 2020 

EU Accountability 
Report (follow-up 
Monterrey); 
Reuniões Rede 
CPLP 

 CBD e Decisões  MNE (DGPE/Camões 
I.P.) 

ICNF, APA, DGRM, 
DGPM, IICT, SG 
MAOTE, 
Academia, ONG 
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Objetivo Meta 
Indicadores de 

resultado 
Meios de 

verificação 

Instrumentos 
financeiros e 

fiscais 

Instrumentos de 
execução (jurídicos 

e políticos) 

Entidades 

Responsável Interveniente 

5.2. Promover a 
sustentabilidade dos acordos 
comerciais e acordos 
regionais de que Portugal é 
Parte  

Integrar critérios de 
conservação da 
biodiversidade em acordos 
comerciais 

 N.º de acordos que 
integram critérios 
de conservação da 
biodiversidade  

Relatórios  Plano Estratégico 
da CDB, FLEGT, 
CITES 

AICEP, APA, DGRM, 
IPMA, ICNF 

DGAE 

Estabelecer os acordos 
relevantes para dotar de 
eficácia a gestão da pesca 
para todas as frotas em áreas 
marinhas protegidas, em 
áreas sob jurisdição nacional. 

 N.º de áreas 
marinhas 
protegidas (de 
âmbito nacional, da 
EU ou regional) 
com planos de 
gestão da pesca  

 FEAMP PCP, Estratégia EU 
da Biodiversidade, 
DQEM 

DGRM, RA Açores, RA 
Madeira 

ICNF, IPMA, DGPM 

5.3. Assegurar a 
conformidade da utilização 
dos recursos genéticos com 
as regras internacionais 

Até 2016, ratificar o Protocolo 
de Nagóia relativo ao acesso e 
à partilha justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da 
utilização dos recursos 
genéticos 

 Data de ratificação Publicação de 
diploma legal 

 Protocolo de 
Nagóia 

ICNF, RA Açores, RA 
Madeira 

MNE, SG MAOTE 

 


