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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) é um instrumento de 

referência de prossecução da política de ambiente, assegurando o cumprimento dos compromissos 

nacionais e internacionais, no contexto da União Europeia (UE), orientando as políticas de conservação da 

natureza e biodiversidade e prosseguindo com o desiderato de parar a perda de património natural. 

A prosperidade económica e o bem-estar da sociedade são suportados pelo capital natural, o que inclui os 

ecossistemas naturais e os seus serviços, cuja funcionalidade depende da utilização sustentável e eficiente 

dos recursos. Neste contexto, em linha com uma economia progressivamente mais verde e mais eficiente, 

a conservação da natureza e da biodiversidade assume-se como um fator de competitividade, valorização 

das atividades económicas e motor de desenvolvimento local e regional, baseada nas possibilidades 

endógenas do país, sendo imprescindível a sua integração com as políticas sectoriais relevantes. 

Na ENCNB 2015-2020 estão definidos cinco eixos estratégicos: Eixo 1. Conservar e recuperar o património 

natural, Eixo 2. Manter, recuperar e valorizar os ecossistemas e os seus serviços, Eixo 3. Assegurar o uso 

eficiente e sustentável dos recursos naturais, Eixo 4. Aumentar a vigilância e o conhecimento sobre o 

património natural e Eixo 5. Intensificar a cooperação e a participação internacional. 

A definição dos eixos e objetivos teve em conta o valor intrínseco e patrimonial da biodiversidade e da 

geodiversidade, e o seu papel na manutenção de ecossistemas saudáveis e geradores de serviços 

fundamentais para assegurar o bem-estar humano e o crescimento económico inclusivo, inteligente e 

sustentável. 

A matriz estratégica da ENCNB está ancorada numa Visão a 2050, organizada nos cinco eixos estratégicos 

fundamentais de execução da política de conservação da natureza e biodiversidade e nos objetivos 

prioritários a prosseguir até 2020 em cada um dos eixos, tendo em vista contribuir para a prossecução 

daquela Visão. Cada objetivo prioritário visa alcançar um conjunto de metas, para cada uma das quais 

foram definidos indicadores, meios de verificação, instrumentos de concretização e responsabilidades. 

A programação financeira de apoio à prossecução desta Estratégia deve tirar partido da possibilidade de 

apresentação de projetos a diversas linhas de financiamento,  em particular europeias ou nacionais, 

explorando fontes alternativas, designadamente de natureza privada, e privilegia, num contexto de 

grande rigor da despesa pública e de restrição do investimento nacional previsto até ao final da década, 

pela mobilização do Portugal2020 e de outros fundos e programas da UE (LIFE, Horizonte 2020). A 

implementação da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, instrumento de 

política na matéria, exige uma estrutura multissectorial de acompanhamento da execução das ações 

previstas, promovendo a complementaridade, criando sinergias, e racionalizando meios e recursos. 
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INTRODUÇÃO 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) é um instrumento 

fundamental da prossecução da política de ambiente e na resposta às responsabilidades nacionais e 

internacionais de reduzir a perda de património natural. 

Avaliações à escala regional e global evidenciam, de modo crescente, que a prosperidade económica e o 

bem-estar da sociedade são suportados pelo capital natural, o que inclui os ecossistemas naturais e os 

seus serviços cuja funcionalidade depende, em larga escala, da utilização sustentável e eficiente dos 

recursos. Neste contexto, a conservação da natureza e da biodiversidade assume-se como um fator de 

competitividade e valorização das atividades económicas e motor de desenvolvimento local e regional, 

sendo imprescindível a sua integração nas políticas setoriais relevantes. 

Foi esta a aposta da ENCNB  quando foi adotada em 2001, e que se quer agora ver reforçada com a sua 

revisão, em linha com uma economia progressivamente mais verde e mais eficiente em termos de 

consumo e uso dos recursos, baseada nas possibilidades endógenas do país e, em especial, no 

conhecimento, na capacitação e no património natural. 

Este documento foi produzido tendo por base as recomendações do Relatório Nacional de Avaliação da 

Execução da ENCNB produzido em 20091, os compromissos nacionais estabelecidos sucessivamente por 

Portugal nos diversos palcos (bilateral, UE, OCDE e Nações Unidas) em matéria de política de 

biodiversidade e conservação da natureza, o quadro macroeconómico e financeiro do país na próxima 

década e as grandes apostas políticas nacionais no sentido de reforçar a centralidade da política de 

ambiente e no próprio processo de desenvolvimento do país.. 

Em termos estruturais, o presente documento é composto por oito capítulos. No primeiro capítulo é 

apresentado um resumo da avaliação da ENCNB (2001-2010), no segundo é apresentado um sumário do 

quadro de referência estratégico para esta temática, no terceiro capítulo apresenta-se a situação de 

referência do património natural, e no quarto apresenta-se uma visão para a conservação da natureza e 

da biodiversidade. A componente estratégica é desenvolvida no capítulo cinco e as componentes 

operacionais estão contidas nos capítulos seis a oito, onde são apresentados os objetivos e as metas 

prioritárias, os indicadores, o financiamento, a governação e o acompanhamento da implementação da 

estratégia. 

 

                                                           
1
 Disponível em http://www.icnf.pt/portal/icnf/docref/encnb. 
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1. ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE (2001-2010) 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2001-2010 (ENCNB) foi publicada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, 11 de outubro, e assume como objetivos gerais: 

(1) conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 

geomorfologia e paleontologia, (2) a utilização sustentável dos recursos biológicos e (3) contribuir para a 

prossecução dos objetivos visados nos processos de cooperação internacional. 

A ENCNB assume dez opções estratégicas fundamentais: 

(1) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies, habitats e ecossistemas. 

(2) Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

(3) Promover a valorização das Áreas Protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, 

cultural e social. 

(4) Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção 

especial integrados no processo da Rede Natura 2000. 

(5) Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de espécies e 

habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos 

notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico. 

(6) Promover a integração da política de Conservação da Natureza e do princípio da utilização 

sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes 

políticas sectoriais. 

(7) Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local. 

(8) Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

(9) Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar 

a sociedade civil. 

(10) Intensificar a cooperação internacional. 

Em 2009, esta estratégia foi avaliada2, e recomendou-se que, numa fase de revisão da ENCNB, se proceda 

a uma redefinição das opções estratégicas e respetivas diretivas de ação, tendo em consideração os novos 

desafios que se colocam ao património natural. Assim, foram produzidas recomendações para cada uma 

das dez opções estratégicas (OpE) do documento que, não tendo em conta as alterações profundas 

introduzidas a partir de 2010 pelo quadro de referência global, da União Europeia e nacional, deverão 

ainda assim ser ponderadas em função do contexto atual, da pertinência face às especificidades nacionais 

e tendo em conta o diagnóstico relativo ao estado do património natural nacional e lacunas aí observadas. 

O processo de avaliação recomendou ainda que se definam metas de longo prazo e intercalares, os meios 

disponíveis e as entidades responsáveis pela sua implementação. 

                                                           
2
 ICNB, 2009. Relatório Nacional de Avaliação Intercalar da Execução da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e 

recomendações (http://www.icnf.pt/portal/icnf/docref/encnb). 
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Como recomendações de caráter mais geral, destacam-se a necessidade de obtenção de conhecimento, 

bem como da definição e implementação de um Programa Nacional de Vigilância e Monitorização, que 

utilize indicadores adequados ao acompanhamento do estado de conservação dos valores naturais. 
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2. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

2.1. Acordos Multilaterais 

2.1.1. Âmbito Global 

A Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB)3 é o acordo multilateral orientador 

e enquadrador da política de biodiversidade de Portugal e da União Europeia, no contexto regional da 

União, nos termos da legislação nacional e da UE e do Tratado de Funcionamento da UE. 

Os objetivos e metas da política global de biodiversidade até 2020 foram adotados em 2010 pelas Partes à 

Convenção e constituem o seu Plano Estratégico 2011-20204, o qual estabelece como missão (tradução 

não oficial): 

“Agir eficaz e urgentemente para travar a perda de biodiversidade de modo a garantir que, em 2020, os 

ecossistemas são resilientes e continuam a fornecer serviços essenciais, assegurando desse modo a 

variedade da vida no planeta, e contribuindo para o bem-estar humano e erradicação da pobreza. Para o 

garantir, as pressões sobre a biodiversidade são reduzidas, os ecossistemas são restaurados, os recursos 

biológicos são utilizados sustentavelmente e os benefícios provenientes da utilização dos recursos 

genéticos são partilhados de modo justo e equitativo; recursos financeiros adequados são fornecidos, as 

capacidades são aumentadas, as questões e os valores da biodiversidade são evidenciados e integrados, 

políticas apropriadas são efetivamente implementadas, e o processo de decisão é baseado em ciência 

adequada e na abordagem precaucional.” 

Esta missão deve ser concretizada pela prossecução de vinte metas (Metas de Aichi), organizadas em 

cinco objetivos estratégicos (tradução não oficial): 

 Tratar as causas subjacentes à perda de biodiversidade através da integração da biodiversidade nas 

estruturas governamentais e na sociedade. 

 Reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e promover a utilização sustentável. 

 Melhorar o estado da biodiversidade através da salvaguarda dos ecossistemas, espécies e 

diversidade genética. 

 Aumentar, para todos, os benefícios da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas. 

 Aumentar a implementação através do planeamento participado, gestão do conhecimento e 

criação de capacidade. 

A Decisão X/24, que aprovou o Plano Estratégico, preconiza que as Partes à Convenção (onde se inclui 

Portugal e a UE) revejam as suas estratégias e planos de ação em matéria de biodiversidade tendo em 

conta a prossecução das metas globais adotadas. 

Dois anos antes, em 2008, a 9.ª Conferência das Partes (COP) à CDB adotou uma Estratégia de Mobilização 

de Recursos para implementar os artigos 20.º e 21.º da CDB (que consagram a arquitetura jurídica a nível 

multilateral da cooperação financeira para a biodiversidade e serviços dos ecossistemas), cujos 

indicadores de concretização foram adotados em 2010, tendo as metas para os fluxos domésticos e 

internacionais sido consolidadas pela 12.ª COP em 2014. 

                                                           
3 Aprovada para ratificação por Portugal através do Decreto 21/93, de 21 de junho, onde entrou em vigor em 1994 

(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/cbd). 
4
 https://www.cbd.int/sp/ 
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A Estratégia lançou o processo que culminou na 12.ª COP, em outubro de 2014, com a adoção de metas 

de financiamento, tendo sido designadamente assumido o compromisso de duplicar a totalidade dos 

fluxos recursos financeiros internacionais relacionados com a biodiversidade para os países em 

desenvolvimento, usando como linha de base o financiamento médio anual para biodiversidade de 2006 a 

2010, em 2015, e pelo menos manter este nível até 2020. Note-se que o compromisso foi assumido pelo 

conjunto das Partes da CDB que são estados desenvolvidos não existindo uma partilha de 

responsabilidades ao nível de cada Parte à CDB. 

A aplicação da CDB encontra-se ainda ancorada em dois Protocolos, adotados em 2000 e 2010, e ambos 

em vigor: 

 Protocolo de Cartagena sobre Segurança Biológica5, que visa contribuir para assegurar um nível 

adequado de proteção no domínio da transferência, manipulação e utilização seguras de 

organismos vivos modificados (OVM) resultantes da moderna biotecnologia, que possam ter 

efeitos adversos sobre a diversidade biológica, tendo em conta os riscos para a saúde humana e 

centrando-se especificamente nos movimentos transfronteiriços; 

 Protocolo de Nagóia6 sobre o Acesso aos Recursos Genéticos e a Partilha Justa e Equitativa dos 

Benefícios que advêm da sua Utilização (ABS do inglês Access and Benefit Sharing) que visa a 

implementação do terceiro objetivo da CDB em matéria de acesso aos recursos e partilha dos 

benefícios e especifica uma série de obrigações adicionais das Partes. 

A ação global em matéria de biodiversidade está ainda enquadrada por uma série de acordos multilaterais 

específicos (sintetizados de seguida), dos quais Portugal é Parte contratante. Estes acordos podem 

entender-se como instrumentos específicos de desenvolvimento programático e de prossecução das 

metas do Plano Estratégico da CDB 2020. 

A Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar)7, tem como 

objetivo a conservação e sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da água enquanto recurso 

fundamental para a conservação da biodiversidade e do bem-estar humano. O seu Plano Estratégico 

2009-2015 orienta o Objetivo 1 para o uso sustentável das zonas húmidas, referindo a importância da 

valorização dos serviços das zonas húmidas, da sua gestão integrada e participada e da definição de 

políticas que valorizem o papel das zonas húmidas para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

O Programa MAB (o Homem e a Biosfera) da UNESCO, criado em 1971, é um Programa Científico 

Intergovernamental que visa estabelecer a base científica para melhorar as relações entre as populações 

humanas e o seu ambiente. Foi neste âmbito que foi criada a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da 

UNESCO, que inclui atualmente 651 sítios classificados distribuídos por 120 países8. As Reservas da 

Biosfera são zonas compostas por ecossistemas terrestres, marinhos e costeiros nas quais se fomentam 

soluções para conciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. Estas áreas funcionam 

numa lógica de participação e envolvimento direto das comunidades locais promovendo a investigação e 

desenvolvimento de atividades de conservação e uso sustentável dos recursos naturais e em particular da 

biodiversidade, em estreita ligação às questões do desenvolvimento económico e social das populações 

                                                           
5 Aprovado para ratificação por Portugal em 2004 (Decreto n.º 7/2004, de 17 de Abril) onde entrou em vigor no mesmo ano 
(http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=85&sub2ref=432). 
6 Em vigor desde Outubro de 2014, já ratificado e objeto de regulamentação pela UE e em fase de ratificação por Portugal e os Estados Membros 
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/cbd/prot-nagoia). 
7 Adotada em 1971, entrou em vigor em 1975 e aprovada para ratificação por Portugal em 1980 pelo Decreto n.º 101/80, de 9 de Outubro 
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/ramsar). 
8
 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-

programme/ 
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residentes nas Reservas da Biosfera. As Reservas da Biosfera operam através de redes regionais e 

temáticas como a rede Iberoamericana (IberoMaB), rede europeia (EuroMaB) e a própria rede Mundial. A 

Rede Mundial de Reservas da Biosfera em Ilhas e Zonas Costeiras foi criada tem contado com a 

participação ativa das reservas da biosfera portuguesas dos Açores e Madeira bem como a rede REDBIOS 

que reúne as reservas da Biosfera dos Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, Marrocos, Mauritânia, 

Senegal e São Tomé e Príncipe, a qual constitui um espaço de cooperação permanente. 

A Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem (Convenção 

de Bona)9 tem como objetivo a conservação das espécies migradoras em toda a sua área de distribuição, 

bem como dos respetivos habitats, integrando no seu Anexo I as espécies migradoras consideradas em 

perigo de extinção, relativamente às quais as Partes devem prosseguir esforços conjuntos para a sua 

conservação e para o desenvolvimento de projetos de investigação e monitorização que os suportem. Ao 

abrigo desta Convenção foram já estabelecidos Acordos específicos, sendo Portugal Parte contratante de 

três: EUROBATS (Acordo sobre a Conservação dos Morcegos na Europa)10, AEWA (Acordo para a 

Conservação das Aves Aquáticas Migratórias da África e Eurásia)11 e Acordo sobre a Conservação dos 

Cetáceos no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Área Atlântica Adjacente (ACCOBAMS)12. Portugal é ainda 

signatário de três Memorandos de Entendimento para a cooperação na conservação de diversas espécies 

e grupos de espécies, designadamente: do Manatim e dos Pequenos Cetáceos da Costa Ocidental de 

África e da Macaronésia13, das Aves de Rapina Migradoras da África e da Eurásia14 e das Populações do 

Atlântico-este da Foca-monge (Monachus monachus)15. 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção 

(CITES ou Convenção de Washington)16 foi aprovada para ratificação por Portugal em 1980, objeto de 

regulamentação a nível a União Europeia desde 198217 e a nível nacional em 199018. Visa assegurar que o 

comércio internacional de mais de 35.000 espécies de animais e plantas (espécimes vivos ou mortos, suas 

partes, derivados e produtos, incluindo produtos que os contêm) não põe em risco a sua sobrevivência no 

estado selvagem. 

 

2.1.2 Âmbito Regional 

A Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (Convenção de Berna)19, 

estabelecida no âmbito do Conselho da Europa, tem um âmbito pan-europeu e, com a adoção da Diretiva 

Habitats em 1992, a prossecução dos seus objetivos na UE passou quase integralmente a ser assegurada 

através da aplicação conjugada daquela Diretiva e da Diretiva Aves. Para a União e os seus Estados-

                                                           
9 Aprovado para ratificação por Portugal em 1983 (Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro), onde entrou em vigor em 1983 
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/bona). 
10 Aprovado para aceitação por Portugal em 1995, através do Decreto n.º 31/95, de 18 de agosto (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/euro-
bats). 
11 Aprovado para ratificação por Portugal em 2003 (Resolução da Assembleia da República n.º 69/2003, de 19 de Agosto), onde entrou em vigor 
em 2004 (http://www.unep-aewa.org/en/country/portugal). 
12 Aprovado para ratificação por Portugal em 2004 (Decreto n.º 19/2004, de 2 de Agosto), onde entrou em vigor em 2005 
(http://www.accobams.org/). 
13 Assinado em Dezembro de 2008. 
14 Assinado em Dezembro de 2008. 
15 Assinado em Dezembro de 2007. 
16 Foi aprovada para ratificação por Portugal através do Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/cites). 
17 Regulamento (CEE) n.º 3626/82, posteriormente substituído pelo Regulamento (CE) n.º 338/97. 
18 Decreto –Lei n.º 114/90, de 5 de Abril. 
19 Adotada em 1979, foi aprovada para ratificação por Portugal em 1981 (Decreto n.º 95/81, de 23 de julho) e objeto de regulamentação nacional 
em 1989(Decreto-Lei n.º 316/89, 22 de setembro) http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/berna. 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/
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membros, a Convenção de Berna permanece como um instrumento de referência sobretudo para a 

cooperação com países europeus terceiros e de concretização regional da política de natureza e de 

biodiversidade da UE a nível pan-europeu. 

A Convenção Europeia da Paisagem20, tem por objetivo promover a proteção, a gestão e o ordenamento 

da paisagem e organizar a cooperação europeia neste domínio, podendo ser um instrumento de 

referência para a política de conservação da natureza e da biodiversidade à escala dos complexos de 

ecossistemas e da utilização sustentável do território, tal como é apreendido pelas populações, cujo 

carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos. 

A Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho do Nordeste Atlântico (Convenção OSPAR)21 assenta 

em cinco estratégias temáticas, uma das quais relativa à Biodiversidade e Ecossistemas. Na primeira 

reunião ministerial da Comissão OSPAR, em 1998, foi decidido estender a cooperação das Partes a todas 

as atividades humanas suscetíveis de afetar o ambiente marinho do Nordeste Atlântico, com exceção da 

gestão das pescas e dos transportes marítimos, para as quais não são adotados programas e medidas 

específicos. A OSPAR (à semelhança das outras Convenções Regionais para o Mar que abrangem a EU) 

tem uma aplicação coordenada e mutuamente apoiada com a da Diretiva Quadro para a Estratégia 

Marinha da UE devendo os EM prosseguir os objetivos de cooperação previstos na DQEM através das 

convenções regionais e dos programas, processos e estruturas já aí existentes. Atente-se que o âmbito 

geográfico desta Convenção é limitado a Sul pelo paralelo 36.º N, não abrangendo o território da Madeira, 

a subárea da Zona Económica Exclusiva a sul e a plataforma continental estendida (para além das 200 

milhas mar que lhe são contíguos. 

As Recomendações da OCDE para 2011-2020 da Avaliação do Desempenho Ambiental de Portugal22 são 

apresentadas no relatório adotado em 2011. Das 28 recomendações produzidas, algumas têm implicações 

e interfaces diretos com a política de natureza e biodiversidade, outras políticas ambientais e em políticas 

sectoriais, e são nomeadamente: 

 Make payments for Natura 2000 sites conditional on the achievement of specific nature protection 

and biodiversity outcomes, particularly in the context of agriculture and fisheries policies; consider 

introducing a tax on pesticides based on toxicity. 

 Designate more marine protected areas as part of sea use planning, taking into account 

implementation of the regulations regarding Natura 2000, and the marine environment, and post-

2010 EU Biodiversity Strategy targets. 

 Speed up implementation of the National Ocean Strategy, particularly actions on the protection and 

restoration of marine ecosystems; finalise and implement maritime spatial planning, in coherence 

with coastal zone management. 

 Make greater use of economic instruments to achieve coastal zone management objectives so as to 

provide better incentives for land use planning and to finance infrastructure and the acquisition of 

fragile and threatened land for nature protection and biodiversity conservation; this could include 

charges for building permits, taxes on second homes, tax incentives for brownfield remediation in 

coastal zones, a nature tax on building permits, and a capital gains tax for sales of agricultural land 

                                                           
20 Aprovada pelos membros do Conselho da Europa em 2000, foi aprovada para ratificação por Portugal em 2005 (Decreto n.º 4/2005, de 14 de 
Fevereiro) http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/conv-paisag. 
21 Aprovada para ratificação por Portugal em 1997 (Decreto n.º 59/97, de 31 de Outubro), entrou em vigor na sua área de aplicação em 1998 
(http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1463295&selectedmenu=1470920&xpgid=genericPageV2&conteudoDet
alhe_v2=1481262). 
22 Processo regular de avaliação do desempenho ambiental dos países membros da OCDE relativo ao período 2001-2010 (http://www.oecd-
ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-portugal-2011_9789264097896-en). 
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to developers; such instruments should be designed so as to avoid perverse incentive effects such as 

encouraging construction in environmentally sensitive areas. 

 Better co-ordinate implementation of the National Strategy for Integrated Coastal Zone 

Management with the National Strategic Plan for Tourism, placing particular emphasis on reducing 

the environmental impacts of tourism infrastructure, especially in nature protection and biodiversity 

conservation areas. 

 Continue to strengthen capacities to support the co-ordinated development and implementation of 

coastal zone management policy; this should include strengthening databases and indicators for 

coastal zone management and spatial land use, as well as capacities to conduct cost-benefit and 

multi-criteria analysis, including the value of eco-system services in coastal zones 

A Rede Europeia de Geoparques (REG) (European Geoparks Network – EGN) 23 foi criada em 2001 como 

organização independente, mas com o apoio da Divisão de Ciências da Terra da UNESCO, com os 

seguintes objetivos: 

 Conservar e gerir o património geológico; 

 Promover a herança geológica, junto do público em geral; 

 Apoiar o desenvolvimento económico sustentável dos territórios dos geoparques, principalmente 

através do geoturismo. 

Mais tarde, em 2004, foi criada a Rede Mundial de Geoparques, através de uma parceria entre a UNESCO 

e a União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS), o que demonstrou o reconhecimento e a 

importância internacional do património geológico. Atualmente existe uma rede mundial de geoparques 

com 101 membros distribuídos por 32 países. Esta rede visa distinguir áreas naturais com elevado valor 

geológico, nas quais esteja em prática uma estratégia de desenvolvimento sustentável baseado na 

geologia e noutros valores naturais ou humanos. 

Em Portugal, existem atualmente 4 geoparques: Terras de Cavaleiros, Arouca, Naturtejo e Açores. 

A Rede Mundial de Geoparques opera em estreita sinergia com o Centro do Património Mundial da 

UNESCO, o Programa Homem e a Biosfera (MAB) e Rede Mundial de Reservas da Biosfera e integra os 

geoparques europeus. 

As Recomendações do Conselho da Europa (2004-3) sobre a conservação do património geológico e 

áreas de especial interesse geológico24 constituem o primeiro documento oficial dedicado 

exclusivamente à geoconservação. Apesar de não ser vinculativo, propõe aos Estados Membros que 

implementem medidas para a inventariação, conservação e gestão do património geológico, de acordo 

com as seguintes diretrizes: 

 Identificar e inventariar áreas de interesse geológico; 

 Reforçar elementos legais; 

 Desenvolver estratégias e diretrizes nacionais; 

 Apoiar programas de educação e de interpretação do património geológico; 

                                                           
23 http://www.europeangeoparks.org/?page_id=633&lang=pt 
24 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=740629. 

http://www.europeangeoparks.org/?page_id=633&lang=pt
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 Reforçar a cooperação com organizações internacionais, instituições científicas e organizações não-

governamentais (ONG); 

 Orçamentar recursos financeiros. 

2.2. Quadro da União Europeia 

Estratégia da UE para a Biodiversidade 202025 

Adotada pela Comissão Europeia em 2011 e aprovada pelo Conselho Europeu no mesmo ano, esta 

estratégia é o eixo central da orientação da política de natureza e biodiversidade na UE e, nesse contexto, 

nos Estados-membros, até ao final da década. 

É parte integrante da Estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo26, na 

qual foram definidas três prioridades que se reforçam mutuamente: 

 Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação; 

 Crescimento sustentável: promover uma economia mais eficiente em termos de utilização dos 

recursos, mais ecológica e mais competitiva; 

 Crescimento inclusivo: fomentar uma economia com níveis elevados de emprego que assegure a 

coesão social e territorial. 

No âmbito da Estratégia Europa 2020 foram definidas sete iniciativas-bandeira, das quais a “Europa 

Eficiente na Utilização dos Recursos”27 é a mais relevante no contexto do património natural. Esta 

iniciativa tem em vista “Estabelecer uma visão de alterações estruturais e tecnológicas que viabilizem até 

2050 a transição para uma economia hipocarbónica, eficiente na utilização dos recursos e climaticamente 

resiliente, que permita à UE alcançar as suas metas de biodiversidade e de redução de emissões; isto inclui 

a prevenção e resposta aos desastres naturais, o reforço do contributo das políticas de coesão, agricultura, 

desenvolvimento rural e marítima no combate às alterações climáticas, em particular através de medidas 

de adaptação, baseadas numa mais eficiente utilização dos recursos, e que possibilite também melhorar a 

segurança alimentar global.” 

As medidas de médio prazo incluídas neste quadro de referência incluem (entre outras): 

i) Propostas de reforma, no Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 da UE, da Política Agrícola 

Comum, da Política Comum de Pescas, da Política de Coesão, das redes transeuropeias de energia 

e transportes, a fim de alinhar estas áreas com as exigências de uma economia hipocarbónica e 

eficiente na utilização dos recursos; 

ii) A adoção de uma [nova] Estratégia da UE para a Biodiversidade até 2020, com a meta de reforçar o 

esforço de parar a perda da biodiversidade e de recuperar a biodiversidade e os serviços dos 

ecossistemas, atenta às pressões sobre eles incidentes. 

A Estratégia da UE para a Biodiversidade 2020 veio dar resposta ao mandato conferido em março de 2010 

pelos chefes de estado dos países da UE que, reconhecendo um ainda insuficiente sucesso na prossecução 

da meta de biodiversidade da UE para 2010, mau grado sucessos inegáveis como a consolidação da Rede 

                                                           
25 COM(2011) 244, de 3 de Maio (http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm). 
26 COM(2010) 2020, de 3 de Março (http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm). 
27 COM(2011) 21, de 26 de Janeiro (http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm) 
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Natura 2000, adotaram uma Visão para 205028 e um Objetivo Central para 202029 relativo à política da 

natureza e biodiversidade. 

Simultaneamente, esta estratégia veio adaptar a política da UE ao mandato global emergente da CDB e ao 

seu Plano Estratégico para 2020, assim como ao Protocolo de Nagóia relativo ao Acesso aos Recursos 

Genéticos e à Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios decorrentes da sua Utilização e à Estratégia para a 

Mobilização de Recursos em Prol da Biodiversidade Global. 

A estratégia inclui seis metas consideradas prioritárias para travar a perda de biodiversidade e a 

degradação dos serviços dos ecossistemas, procurando cada uma delas abordar uma questão específica: 

 Implementação plena das Diretivas Aves e Habitats e da Rede Natura 2000 (meta 1);  

 Recuperação de ecossistemas degradados, por forma a valorizar, incluindo economicamente, os 

serviços dos ecossistemas e o desenvolvimento de infraestruturas verdes (meta 2);  

 Reforço da contribuição positiva da agricultura, da silvicultura e da gestão florestal para a 

manutenção e a promoção a biodiversidade (meta 3);  

 Redução das principais pressões sobre a biodiversidade da UE (metas 4 garantia da utilização 

sustentável dos recursos da pesca e 5 combate às espécies exóticas invasoras); e 

 Intensificação do contributo da UE para evitar a perda da biodiversidade global, incluindo a 

regulamentação do Protocolo de Nagóia (meta 6).  

As metas são implementadas através de um conjunto de vinte ações. 

7.º Programa de Ação da UE em matéria de Ambiente30 

Adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 2013, o 7.º Programa de Ação em matéria de 

Ambiente (PAA) sucede ao 6º PAA, que terminou em julho de 2012, e cuja avaliação permitiu verificar 

que, apesar dos benefícios promovidos, muitas das medidas aí contidas não se concretizaram ou foram 

aplicadas de modo insuficiente. 

O 7.º PAA tem enquadramento nos objetivos da UE até 2020 e estabelece nove objetivos prioritários com 

metas específicas, sendo a biodiversidade e as matérias relevantes que lhe são conexas integradas 

maioritariamente no objetivo prioritário 1. Proteger, conservar e reforçar o capital natural da União que 

consagra como eixo o reforço da aplicação da Estratégia da UE para a Biodiversidade 2020, mas com 

metas específicas presentes também nos objetivos prioritários 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

2.3 Quadro Nacional 

Lei de Bases do Ambiente 

Revogando a Lei n.º 11/87, de 7 de abril, foi adotada a Lei n.º 19/2014, de 14 abril que define as bases de 

política do ambiente em Portugal. Este diploma configura o elemento de referência mais sólido e 

                                                           
28 Visão UE Até 2050, a biodiversidade da União Europeia e os serviços dos ecossistemas por ela prestados — o seu capital natural — são 
protegidos, valorizados e adequadamente recuperados pelo valor intrínseco da biodiversidade e pela sua contribuição essencial para o bem-estar 
humano e a prosperidade económica, de modo a serem evitadas alterações catastróficas causadas pela perda de biodiversidade. 
29 Objetivo central UE Travar a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços dos ecossistemas na UE até 2020 e, na medida em que tal for 
viável, recuperar essa biodiversidade e esses serviços, intensificando simultaneamente o contributo da UE para evitar a perda de biodiversidade 
ao nível mundial. 
30 Decisão n.º 1386/2013/EU do Parlamento Europeu e do Conselho 
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duradouro da aplicação a nível nacional da política de natureza e biodiversidade na próxima década e 

ancora-se nos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020, estabelecendo que: 

1 A política de ambiente visa a efetivação dos direitos ambientais através da promoção do 

desenvolvimento sustentável, suportada na gestão adequada do ambiente, em particular dos 

ecossistemas e dos recursos naturais, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de 

baixo carbono e uma «economia verde», racional e eficiente na utilização dos recursos naturais, 

que assegure o bem-estar e a melhoria progressiva da qualidade de vida dos cidadãos; 

2 Compete ao Estado a realização da política de ambiente, tanto através da ação direta dos seus 

órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão local, regional, nacional, europeia e internacional, 

como através da mobilização e da coordenação de todos os cidadãos e forças sociais, num 

processo participado e assente no pleno exercício da cidadania ambiental. 

A Lei de Bases estabelece ainda os princípios materiais do ambiente e os princípios das políticas públicas 

nesta área, configura os direitos e estabelece os deveres ambientais, assim como a indissociabilidade dos 

componentes ambientais naturais e humanos da política ambiental. 

Esta lei identifica seis grandes grupos de componentes naturais da política ambiental, destacando-se a 

componente da conservação da natureza e da biodiversidade, entendida como uma “dimensão 

fundamental do desenvolvimento sustentável” que “impõe a adoção das medidas necessárias para travar 

a perda da biodiversidade, através da preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora no conjunto 

do território nacional, a proteção de zonas vulneráveis, bem como através da rede fundamental de áreas 

protegidas, de importância estratégica neste domínio”. 

A esta componente juntam-se outras cinco que concorrem de modo incontornável para o sucesso na 

prossecução das metas de biodiversidade, concretamente: a gestão do solo e do subsolo, a salvaguarda da 

paisagem, a proteção e a gestão dos recursos hídricos, a política para o meio marinho e a gestão a 

qualidade do ar. 

A Lei de Bases consagra o princípio da transversalidade em todos os sectores da vida económica, social e 

cultural, e obriga à sua articulação e integração com as demais políticas sectoriais, com vista à 

prossecução dos objetivos nacionais e dos compromissos da UE e internacionais assumidos por Portugal. 

Esta lei identifica como pilares da sua execução os instrumentos de informação e monitorização 

ambiental, de planeamento, económicos e financeiros, de avaliação ambiental, de autorização ou 

licenciamento ambiental, de melhoria contínua do desempenho ambiental e de controlo, fiscalização e 

inspeção, os quais visam prevenir, reduzir e, na medida do possível, eliminar os impactes ambientais 

negativos. 

O planeamento é definido como o conjunto de estratégias, programas e planos de âmbito nacional, 

regional, local ou sectorial, que fixam orientações, objetivos, medidas e ações, metas e indicadores e que 

determinam as entidades responsáveis pela sua execução e os financiamentos adequados como 

instrumento complementar de política.  

Para dotar de eficiência o acesso e a utilização dos instrumentos de informação, a política de ambiente 

promove e incentiva a existência de meios que permitam que os dados recolhidos, tanto por entidades 

públicas como privadas, produtoras ou detentoras de informação relevante, sejam tratados de forma 

apropriada ao estudo, ao apoio à decisão e à fiscalização ambientais e que os dados de base em matéria 

ambiental, produzidos por entidades públicas ou disponibilizados em cumprimento de obrigações legais, 

sejam colocados de forma gratuita à disposição do público. 
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Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e o respetivo Plano de 

Implementação (PIENDS) foram aprovados pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 

de agosto. Elaborada de forma compatível com os princípios da Estratégia Europeia de Desenvolvimento 

Sustentável (EEDS) de 2001, a ENDS constitui um instrumento de orientação política da estratégia de 

desenvolvimento do país. 

A ENDS está organizada em torno de seis objetivos, sendo a temática da biodiversidade abordada no 

terceiro objetivo, que pretende assegurar um modelo de desenvolvimento que integre a proteção do 

ambiente e em que o património natural seja assumido como valor a evidenciar e fator de diferenciação 

positivo. Neste objetivo são visados vários domínios essenciais para a ENCNB, sendo de salientar a gestão 

integrada da água no quadro das bacias hidrográficas, para alcançar o bom estado das massas de água e 

dos ecossistemas aquáticos, das zonas húmidas e das zonas ripícolas; a proteção dos solos; as políticas 

agrícolas e florestais que compatibilizem as atividades produtivas com a conservação da natureza, a 

utilização sustentável dos recursos naturais e a proteção da paisagem; a redução e fragmentação dos 

habitats, a proteção de espécies ameaçadas e a valorização das paisagens, articulada com as políticas 

agrícola, florestal, de desenvolvimento urbano e económico e de obras públicas; a criação de uma rede de 

áreas protegidas no meio marinho. 

A ENDS inclui um sistema de indicadores que pretende avaliar o progresso em termos dos objetivos e das 

metas definidos na estratégia.31As metas estão definidas para 2015, mas deverão ainda assim ser revistas 

em função do contexto atual e tendo em conta as alterações do quadro de referência global. 

Compromisso para o Crescimento Verde em Portugal 

Adotado pelo Governo em 2015 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril), o 

Compromisso para o Crescimento Verde estabelece as bases para um acordo em torno de políticas, 

objetivos e metas que impulsionem um modelo de desenvolvimento capaz de conciliar o indispensável 

crescimento económico, com um menor consumo de recursos naturais, e com justiça social e qualidade 

de vida das populações. 

O Compromisso para o Crescimento Verde fixa treze objetivos quantificados para 2020 e 2030, um dos 

quais em matéria de biodiversidade. Para além dos treze objetivos, o Compromisso para o Crescimento 

Verde formula 83 iniciativas repartidas por dez sectores e seis catalisadores. O sector Biodiversidade e 

Serviços dos Ecossistemas integra sete das 83 iniciativas propostas, relevando ainda para a conservação 

da natureza e biodiversidade outras iniciativas previstas, por exemplo, nos sectores da Agricultura e 

Floresta, e do Mar. 

Regime Jurídico de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RJCNB)32 

A ENCNB 2001-2010 incluía entre as suas Diretivas de Ação “Elaborar, no prazo de um ano, uma Lei-

quadro de Conservação da Natureza que, definindo o regime jurídico fundamental da conservação da 

natureza, estruture também, de forma coerente e harmoniosa, o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas”. 

O RJCNB veio a ser adotado em 2008 e, sendo uma emanação da ENCNB 2001-2010, mantém-se coerente 

com a recente Lei de Bases do Ambiente. Este RJCNB constitui a arquitetura jurídica sobre a qual assenta o 

processo de revisão e a execução da política de natureza e biodiversidade até 2020, sem prejuízo das 

                                                           
31

 http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_dossie_idsustentavel 
32

 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho 

http://www.dpp.pt/pt/ENDS2015/Documents/ENDS-RCM_109_2007_20Ago2007.pdf
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necessárias alterações face a outras mudanças de contexto recentes e em desenvolvimento nos próximos 

anos, como por exemplo as que decorrem das alterações profundas das bases jurídicas do ordenamento e 

planeamento do território terrestre e marítimo, adotadas pela Assembleia da República em 2014. 

Na Região Autónoma dos Açores o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade foi 

adaptado através do Decreto Legislativo R n.º 15/2012/A, de 2 de abril, que também adaptou para o 

ordenamento jurídico regional as Diretivas Aves e Habitats. Este diploma ainda estabelece as medidas 

necessárias ao cumprimento e aplicação no território regional das Convenções e Regulamentos 

Internacionais que contribuem para assegurar a biodiversidade. 

Regimes nacionais de planeamento e gestão territorial 

Enquanto primeiro passo para a reforma dos vários diplomas que regulam o ordenamento do território, o 

urbanismo, o cadastro e a cartografia, foi recentemente aprovada a Lei de Bases da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU)33. 

Esta nova Lei introduz um conjunto de inovações que fomentam a mudança do paradigma urbano e um 

desenvolvimento territorial harmonioso, coeso, integrado e sustentável, contribuindo para relançar 

práticas de planeamento e gestão territorial mais transparentes, sustentáveis, justas e responsáveis. 

A integração nesta Lei das matérias conexas com as Políticas de Solo, Ordenamento do Território e 

Urbanismo foi o primeiro passo no sentido de se encetar a construção de um sistema de planeamento 

sólido. Este sistema fundamenta-se na avaliação do atual sistema de planeamento, na dinâmica do uso e 

transformação do solo e num conjunto de estudos de enquadramento. 

Uma das principais inovações deste diploma diz respeito às mudanças estruturais introduzidas no 

processo de classificação e qualificação do solo, designadamente no que concerne ao desaparecimento da 

categoria de solo urbanizável e a demonstração da indispensabilidade da operação de transformação do 

solo e a sua reclassificação como urbano e, particularmente, da sua viabilidade económico-financeira e 

contratualização da operação urbanística entre Administração e particulares. 

Neste sentido, e tendo presente os princípios gerais consignados no art. 3.º da LBGPPSOTU, bem como o 

disposto no n.º 1 do art. 50.º que estabelece que “[o]s programas e planos territoriais podem ser objeto 

de revisão, alteração, suspensão ou revogação, em razão da evolução ou reponderação das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais subjacentes à sua elaboração, com fundamento em relatório 

de avaliação a elaborar nos termos estabelecidos na lei”, o exercício de avaliação dos programas e planos 

territoriais 34 assume particular relevância no atual contexto. 

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, veio reforçar justamente este mecanismo, obrigando à fixação de indicadores destinados a 

sustentar a avaliação e monitorização da execução dos programas e planos territoriais, no respetivo 

conteúdo material. 

A avaliação permitirá analisar os resultados das opções dos programas e planos territoriais, sob três 

níveis: eficiência, eficácia e impacto da estratégia definida. 

Este aspeto releva, igualmente, para efeitos do disposto no art. 80.º da referida Lei, que dispõe como 

norma transitória que “[t]odos os instrumentos de gestão territorial vigentes devem ser reconduzidos, no 

âmbito do sistema de planeamento estabelecido pela presente lei e no prazo e condições a estabelecer em 

                                                           
33 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio https://dre.pt/application/file/25346138  
34 Cfr. o que adiante se refere sobre regimes de avaliação ambiental  
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legislação complementar, ao tipo de programa ou plano territorial que se revele adequado ao âmbito de 

aplicação específica” 

No contexto do presente exercício associado à dinâmica dos planos de ordenamento vigentes de áreas 

protegidas, importa ainda salientar os desafios que se colocam num futuro próximo, em particular, na 

integração das normas dos planos, nos respetivos Planos Diretores Municipais (PDM), sob pena das 

mesmas deixarem de ser vinculativas para os particulares, com as inerentes consequências jurídicas na 

tutela de bens públicos e de salvaguarda dos valores naturais. Este será um exercício muito exigente em 

termos conceptuais e institucionais, e que requer um forte compromisso, garantindo a coerência das 

abordagens e metodologias junto das diferentes entidades da administração e outras partes 

interessadas35. 

Importa relevar que a gestão territorial equilibrada entre a salvaguarda dos valores naturais, paisagísticos 

e culturais em presença e o desenvolvimento social e económico das comunidades é um dos desígnios 

mais desafiantes que se colocam à tutela das áreas classificadas. 

Simultaneamente, a Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, vem estabelecer as Bases da Política de Ordenamento 

e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional, cujo desenvolvimento foi já regulamentado pelo Decreto-Lei 

n.º 38/2015, de 12 de março. 

Com este enquadramento, Portugal passa a dispor de um regime autónomo de planeamento do espaço 

marítimo e das atividades e políticas públicas aí incidentes, concretamente estipulando sobre: 

a) A elaboração, aprovação, alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de ordenamento do 

espaço marítimo nacional; 

b) Os títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional; 

c) O regime económico e financeiro associado à utilização privativa do espaço marítimo nacional; 

d) O acompanhamento permanente e de avaliação técnica do ordenamento do espaço marítimo 

nacional; 

e) A utilização privativa dos recursos hídricos em águas de transição para fins aquícolas. 

Esta regulamentação também transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/89/UE, de 23 de 

julho de 2014, que estabelece um quadro da UE para o ordenamento do espaço marítimo. 

O desenho do novo enquadramento nestes dois regimes da política de natureza e biodiversidade, de forte 

incidência territorial, deverá ser desenvolvido desde já e até final da década, atento também ao modo 

como se articulará a interface mar e terra nos diferentes instrumentos de ordenamento que se aplicarão 

nas regiões costeiras do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

Regimes nacionais de avaliação ambiental 

O Regime da Avaliação Ambiental de Planos e Programas (Avaliação Ambiental Estratégica - AAE) é 

enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho36, com as alterações introduzidas pelo 

                                                           
35

 http://www.dgterritorio.pt/static/repository/2015-05/2015-05-05224728_b511271f-54fe-4d21-9657-
24580e9b7023$$5D83BE99-238C-4727-83D4-712E7C3188A0$$462EE780-AFBD-49BB-AE72-
F7EA5A0E6EE7$$file$$pt$$1.pdf 
36 https://dre.pt/application/file/639060  
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Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio37. A AAE, em contexto de avaliação de planos e programas 

territoriais, está prevista no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.. 

A AAE é um processo, contínuo, sistemático e integrado no ciclo de planeamento, de avaliação da 

sustentabilidade de visões alternativas e de perspetivas de desenvolvimento estratégico, assegurando a 

integração global e precoce das considerações biofísicas, económicas, sociais e políticas que possam estar 

em causa. 

A AAE é um instrumento que conjuga a participação ativa do público com a abordagem estratégica e uma 

avaliação antecipada dos impactos do desenvolvimento, sob o ponto de vista ambiental, económico, 

social e cultural, funcionando como uma ferramenta chave de apoio à decisão a par de um processo de 

planeamento. 

Por seu lado, o Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro38 alterado pelo Decreto-lei n.º 47/2014, de 

24 de março39 institui o Regime de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos projetos, públicos e 

privados, suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. 

Finalmente, o regime específico de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) de ações, planos e 

projetos sobre sítios integrados na Rede Natura 2000, regido nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril40, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 49/2005, de 24 de fevereiro41 e 156-A/2013, de 8 de 

novembro42. 

A aplicação destes regimes de avaliação ambiental a nível nacional decorre e enquadra-se no quadro 

jurídico estabelecido a nível da UE43. 

Cooperação internacional e apoio ao desenvolvimento 

A atividade internacional de Portugal na área da conservação da natureza e da biodiversidade contempla 

uma vertente de relacionamento internacional, designadamente ao nível dos processos bilaterais e 

multilaterais, incluindo transfronteiriços e comunitários, e uma vertente da cooperação para o 

desenvolvimento. 

A nível nacional, a cooperação para o desenvolvimento é enquadrada pelo Conceito Estratégico da 

Cooperação Portuguesa 2014-2020 aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2014 de 7 

de março44 que contempla no eixo Desenvolvimento humano e bens públicos globais duas áreas 

prioritárias de intervenção com relevância para a conservação da natureza e da biodiversidade, 

designadamente: Ambiente, crescimento verde e energia, e Desenvolvimento rural e mar. O Conceito 

Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 coloca o enfoque geográfico da cooperação para o 

desenvolvimento nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste. 

Outros diplomas e instrumentos de programação e política de âmbito sectorial e temático 

Importa reter outros documentos de natureza estratégica e programática que relevam para o 

desenvolvimento e futura implementação da ENCNB, sendo de assinalar: 

                                                           
37 https://dre.pt/application/file/286989  
38 https://dre.pt/application/file/513900  
39 https://dre.pt/application/file/572055  
40 https://dre.pt/application/file/531763  
41 https://dre.pt/application/file/608095  
42 https://dre.pt/application/file/536148  
43 Diretivas n.º 2001/42/CE (AAE), n.º 2011/92/EU (AIA) e n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats) 
44 https://dre.pt/application/file/572247  
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 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT-2025) Lei n.º58/2007, de 4 

de setembro; 

 Estratégia Nacional para as Florestas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006 de 15 de 

setembro), alvo de atualização recente publicada através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 6-B/2015, de 4 de Fevereiro. Esta atualização assume como nova visão estratégica a 

sustentabilidade da gestão florestal, no respeito pelos critérios estabelecidos a nível internacional, 

assumidos por Portugal no âmbito do processo Pan‑Europeu para a gestão sustentável das 

florestas continentais, da Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa (FOREST 

EUROPE) e do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas (FNUF). Teve igualmente em conta os 

novos desenvolvimentos internacionais e europeus nesta área ou conexos com ela, sobretudo a 

nova Estratégia Florestal da União Europeia45, a Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade 

2020, e a Estratégia Europa 2020, em particular no que respeita à Economia Verde; 

 Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (Resolução de Conselho de Ministros 

n.º24/2010 de 1 de Abril46) – processo de revisão em curso; 

 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 & Plano Mar-Portugal (Resolução de Conselho de 

Ministros n.º12/2014 de 12 de fevereiro47). O Plano Mar Portugal que integra a Estratégia Nacional 

para o Mar prevê designadamente no seu programa de ação Oceano o estudo dos ecossistemas, a 

definição do bom estado ambiental das águas marinhas, a valorização das funções e monitorização 

dos recursos e a promoção e conservação do ambiente e da biodiversidade marinha; 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro; 

 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

69/99 de 9 de julho) – objeto de revisão publicada através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 78/2014, de 24 de dezembro; 

 Plano Estratégico Nacional do Turismo 2013-2015 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

24/2013, 16 de Abril48); 

 Reforma de 2013 da Política Agrícola Comum (PAC) e da Política Comum de Pescas (PCP) e, nestes 

contextos, a definição das regras de aplicação dos Regimes de Pagamentos Diretos, do Programa 

de Desenvolvimento Rural 2014-2020 e do Programa Operacional do Fundo Europeu dos Assuntos 

do Mar e das Pescas – Mar 2020; 

 Planos de Gestão de Região Hidrográfica49, com enquadramento na Diretiva Quadro da Água e 

tendo em conta o processo de revisão em curso para a entrada em vigor da 2º geração de Planos 

relativa ao período 2016-2021; 

 Estratégias Marinhas para o Bom Estado Ambiental das Águas50, com enquadramento dado pela 

Diretiva Quadro da Estratégia Marinha e tendo como referência o relatório de avaliação inicial do 

                                                           
45 http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm 
46 https://dre.pt/application/file/612572  
47 https://dre.pt/application/file/572517  
48 https://dre.pt/application/file/260342 
49 http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834  
50 http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1470809&xpgid=genericPageV2&conteudo 
Detalhe_v2=1641364 
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estado ambiental das águas marinhas e metas ambientais, submetidos à Comissão Europeia em 

201251, assim como os programas de medidas e monitorização, concluídos e submetidos em 2014. 

Na Região Autónoma dos Açores são de relevar: 

 Plano Regional de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores (PRESAA); 

 Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores; 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores (PGRH Açores);  

 Estratégia Florestal dos Açores (julho 2014); 

 Estratégia Regional para as Alterações Climáticas (ERAC); 

 Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (POTRAA).Na Região Autónoma 

da Madeira destacam-se os seguintes instrumentos: 

 Plano de Ordenamento do Território na Região Autónoma da Madeira (POTRAM) 

 Plano Regional da Política do Ambiente (PRPA) 

 Plano Estratégico de Resíduos da Região Autónoma da Madeira (PERRAM) 

 Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) 

 Plano de Política Energética da Região Autónoma da Madeira (PPERAM) 

 Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

 Plano de Desenvolvimento Económico e Social Regional 2014 -2020 

 Estratégia Regional para as Florestas - RAM; 

 Plano de Ação para a Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da RAM. 

 

                                                           
51 Em 2014, a dos Açores 
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3. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO PATRIMÓNIO NATURAL 

3.1 Espécies e Habitats  

Conhecer a biodiversidade, entendida como o conjunto dos ecossistemas, das várias espécies e da sua 

composição genética, em resultado da história evolutiva, a começar pelo seu inventário, é uma tarefa 

nunca terminada. No entanto, para alguns elementos o conhecimento existente é significativo. 

 Não sendo possível enumerar todos os estudos e trabalhos realizados nos últimos anos, considera-

se que ainda assim merecem realce: Atlas das Aves Nidificantes em Portugal52, Atlas de Anfíbios e 

Répteis53, Atlas dos Bivalves de Água Doce em Portugal Continental54, Atlas dos Morcegos de 

Portugal Continental, Atlas das Aves Invernantes de Portugal (em conclusão) e a Carta Piscícola 

Nacional55; 

 Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005)56 

 Atlas e livro vermelho dos Briófitos Ameaçados de Portugal; 

 Listagem dos fungos, flora e fauna terrestres dos arquipélagos da Madeira e Selvagens57; 

 O livro “Top 100, As Cem Espécies Ameaçadas Prioritárias em Termos de Gestão na Região 

Biogeográfica Europeia da Macaronésia”58; 

 Na Madeira, no âmbito do projeto EMECETUS, a determinação da distribuição espácio-temporal dos 

cetáceos nas águas deste arquipélago, com recurso a SIG; 

 O Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico, destinado a viabilizar a conservação da 

espécie em território nacional, invertendo o seu continuado declínio; 

 A listagem da flora selvagem vascular de Portugal, elaborada pela Associação Lusitana de 

Fitossociologia, com informações respeitantes à distribuição geográfica e naturalidade, 

identificando os taxa autóctones, endémicos ou introduzidos59; 

 O Projeto AQUARIPORT Programa Nacional de Monitorização de Recursos Piscícolas e de Avaliação 

da Qualidade Ecológica de Rios60, em que foi concebida e implementada uma malha de amostragem 

compatível com a monitorização e avaliação das populações piscícolas em Portugal continental, e 

desenvolvido um índice de qualidade ecológica das massas de água baseado na fauna piscícola; 

 O projeto Fishatlas - Atlas Genético Nacional dos peixes ciprinídeos nativos61 Flora On – base de 

dados sobre espécies autóctones da flora de Portugal62 

                                                           
52 Vários, 2008. Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. Instituto de Conservação da Natureza, Lisboa. 
53 Loureiro, A., N. F. Almeida, M. A. Carretero e O. Paulo, 2008. Novo Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. Instituto da Conservação da 
Natureza, Lisboa. 
54 Reis, 2006. Atlas dos Bivalves de Água Doce em Portugal Continental. Instituto da Conservação da Natureza. 
55 Ribeiro, F., Beldade, R., Dix, M. & Bochechas, J. 2007 Carta Piscícola Nacional Direção Geral dos Recursos Florestais-Fluviatilis, Lda. Publicação 
Eletrónica (versão 01/2007). www.cartapiscícola.org 
56 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/lvv 
57 http://www.udg.edu/portals/92/Bio%20Animal/pdf/pdfs%20setiembre%202008/Listagem_Madeira_Selvagens.pdf 
58 Martín, J.L, Arechavaleta, M., Borges, P.A.V. & Faria, B. (Eds.) (2008). TOP 100 As cem espécies ameaçadas prioritárias em termos de gestão na 
região europeia biogeográfica da Macaronésia. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias, 500 pp.  
59 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/flora/checklist 

60 http://www.icnf.pt/portal/pesca/gr/recaquic/aquariport-1 

61 em http://www.fishatlas.net/atlas.htm  
62 http://www.flora-on.pt/ 

http://www.fishatlas.net/atlas.htm
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 Nos Açores, o Plano de Ação do Priolo, com o objetivo de gerir os habitats da ZPE Pico da 

Vara/Ribeira do Guilherme63; 

 Na Madeira, os Planos de Ação da Freira da Madeira (Pterodroma madeira), da Freira do Bugio 

(Pterodroma feae) e da Foca Monge (Monachus monachus), espécies que beneficiaram de projetos 

LIFE, para a implementação de medidas e ações de recuperação e conservação dos seus habitats, 

contemplando os SIC Maciço Montanhoso Central e Ilhas Desertas, respetivamente64; 

 Na Madeira, o Programa de Erradicação e Controlo de plantas invasoras no interior da Floresta 

Laurissilva e suas áreas limítrofes (2005-2008); 

 Nos Açores, o Plano Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora em Áreas 

Sensíveis – PRECEFIAS (desde 2004); 

 Listagem dos organismos terrestres e marinhos dos Açores.
65

. 

 

3.1.1 Espécies e habitats protegidos 

Neste capítulo, reflete-se de forma sumária o estado do património natural com estatuto de proteção 

comunitário, tendo por base os resultados do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-

2012)66 e do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Aves (2008-2012)67. Estes resultados, apesar de 

restritos às espécies e aos habitats protegidos pelas Diretivas Habitats e Aves, constituem uma razoável 

aproximação ao estado geral de conservação das espécies e habitats em Portugal, bem como das pressões 

e ameaças que sobre eles atuam. Para alguns grupos taxonómicos apresentam-se os resultados das 

últimas avaliações do seu estatuto de ameaça. 

Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) 

No âmbito da elaboração do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012), foram 

realizadas avaliações globais ao estado de conservação de 324 espécies (191 da flora e 133 da fauna68) e 

99 habitats naturais e seminaturais. Este Relatório integra informação relativa às três regiões 

biogeográficas terrestres em que Portugal se insere, designadamente Atlântica, Mediterrânica e 

Macaronésia, e ainda às duas regiões marinhas, Mar Atlântico e Mar da Macaronésia. 

Os resultados obtidos indicam que, genericamente, os estados de conservação inadequados prevalecem 

sobre os favoráveis, tanto para espécies como para habitats, em todas as regiões biogeográficas (com 

exceção dos habitats do Mar da Macaronésia). De destacar que, no Mar Atlântico, não foram registados 

habitats em condição favorável, o mesmo acontecendo às espécies no Mar da Macaronésia. A 

percentagem de avaliações desconhecidas69 é elevada, em particular para as espécies (Tabela 1). 

                                                           
63 http://life-laurissilva.spea.pt/fotos/editor2/plano_acao_assinaturas.pdf 
64 http://www.pnm.pt/ 
65 Borges, P..A.V., Costa, A., Cunha, R., Gabriel, R., Gonçalves, V., Martins, A.F., Melo, I., Parente, M., Raposeiro, P., Rodrigues, P., Santos, R.S., 
Silva, L., Vieira, V. (Eds.) (2010). A list of the terrestrial and marine biota from Azores. Princípia, Cascais, 432 pp. 
66 ICNF (2013) Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) – distribuição de 324 espécies (191 da flora e 133 da fauna) e 99 
habitats naturais e seminaturais protegidos pela Diretiva Habitats.  
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12  
67 ICNF (2014). Relatório Nacional do Art. 12º da Diretiva Aves – 2008/2012. http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/pt/eu/art12/ 
68 Moluscos, artrópodes, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. 
69 Casos em que a informação de base não é suficiente para efectuar uma avaliação do estado de conservação da espécie ou do habitat 
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Tabela 1 - Estado de conservação das espécies e habitats protegidos pela Diretiva Habitats nas regiões biogeográficas 

de 2007 a 2012 

REGIÃO BIOGEOGRÁFICA ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
ESPÉCIES 

% 
HABITATS 

% 
(n.º avaliações) (n.º avaliações) 

Atlântica 

Favorável 15 17,0 8 21,6 

Inadequado 23 26,1 26 70,3 

Mau 4 4,5 3 8,1 

Desconhecido 46 52,3 
  

Mediterrânica 

Favorável 33 16,0 24 29,6 

Inadequado 74 35,9 49 60,5 

Mau 20 9,7 6 7,4 

Desconhecido 79 38,3 2 2,5 

Mar Atlântico 

Favorável 1 10,0 
  

Inadequado 3 30,0 4 66,7 

Mau 
  

1 16,7 

Desconhecido 6 60,0 1 16,7 

Macaronésia 

Favorável 32 32,7 11 40,7 

Inadequado 25 25,5 12 44,4 

Mau 17 17,3 3 11,1 

Desconhecido 24 24,5 1 3,7 

Mar da Macaronésia 

Favorável 
  

3 60,0 

Inadequado 6 25,0 
  

Mau 
    

Desconhecido 18 75,0 2 40,0 

A avaliação global das tipologias de habitats naturais (Tabela 2) é na sua maioria desfavorável (inadequada 

60% e má 9%), com destaque para os habitats florestais, dunares e costeiros. Para 30% dos habitats 

regista-se uma avaliação favorável, com maior incidência nas charnecas e matos, habitats rochosos e 

matos esclerófilos. 

Tabela 2 - Estado de conservação por tipologia de habitat 

(entre parênteses o número de avaliações biogeográficas por grupo taxonómico). 

HABITATS 

Favorável Desfavorável Desconhecido 

FV  U1 Inadequado U2 Mau XX 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

Habitats costeiros (23) 7 30,4 13 56,5 3 13,0     

Habitats dunares (20)     16 80,0 4 20,0     

Habitats de água doce (20) 8 40,0 10 50,0 2 10,0     
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HABITATS 

Favorável Desfavorável Desconhecido 

FV  U1 Inadequado U2 Mau XX 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

Charnecas e matos (10) 6 60,0 4 40,0         

Matos esclerófilos (10) 5 50,0 5 50,0         

Formações herbáceas (16) 4 25,0 11 68,8     1 6,3 

Turfeiras (8) 2 25,0 3 37,5 3 37,5     

Habitats rochosos (13) 7 53,8 5 38,5     1 7,7 

Floresta (25) 4 16,0 20 80,0 1 4,0     

Subtotal (145) 43 29,7 87 60,0 13 9,0 2 1,4 

Habitats marinhos (MATL) (6)     4 66,6 1 16,6 1 16,6 

Habitats marinhos (MMAC) (5) 3 60,0         2 40,0 

Subtotal (11) 3 17,6 4 23,5 4 23,5 6 35,3 

Da avaliação global das espécies por grupo taxonómico (Tabela 3) salienta-se que o estado de conservação 

das espécies de artrópodes alvo de relato é desconhecido (95%) ou desfavorável (5%), situação que se es-

tende aos anfíbios (respetivamente, 75% e 25%). Os répteis e os peixes correspondem aos grupos com 

maiores percentagens de avaliações desfavoráveis (61% e 57%, respetivamente). Contudo, os anfíbios e 

répteis (e as plantas não-vasculares) não apresentam espécies num estado de conservação desfavorável-

mau. 

Tabela 3- Estado de conservação das espécies por grupo taxonómico 

(entre parênteses o número de avaliações biogeográficas por grupo taxonómico). 

ESPÉCIES 

Favorável Desfavorável Desconhecido 

FV  U1 Inadequado U2 Mau XX 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

Plantas não-vasculares (18) 5 27,8 5 27,8   8 44,4 

Plantas vasculares (205) 49 23,9 63 30,7 25 12,2 68 33,2 

Moluscos (18) 3 16,7     7 38,9 8 44,4 

Artrópodes (19)         1 5,3 18 94,7 

Peixes (30) 10 33,3 13 43,3 4 13,3 3 10,0 

Anfíbios (20)   5 25,0   15 75,0 

Répteis (17) 4 23,5 11 64,7   2 11,8 
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ESPÉCIES 

Favorável Desfavorável Desconhecido 

FV  U1 Inadequado U2 Mau XX 

n.º % n.º % n.º % n.º % 

Mamíferos (99) 10 10,1 34 34,3 4 4,0 51 51,5 

total (426) 81 19,0 131 30,8 41 9,6 173 40,6 

Os gráficos das Figura 1 e Figura 2 ilustram, por categoria de estado de conservação, as conclusões das 

avaliações do estado de conservação realizadas para os períodos de 2007-2012 e de 2001-200670, 

permitindo comparar, entre tipos de habitat e entre grupos de espécies, os respetivos resultados. 

Figura 1 - Comparação global das avaliações para 2007-2012 e 2001-2006, por tipologia de habitat 

([barra superior: 2007-2012; barra inferior: 2001-2006. Entre parênteses o número de avaliações biogeográficas (2007-2012) por 

tipologia de habitats ou grupo taxonómico]. 

                                                           
70 ICNB, 2008. Relatório Nacional de Aplicação da Directiva Habitats (2001-2006). http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit/rel-
nac/01-06 
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Figura 2 - Comparação global das avaliações para os períodos 2007-2012 e 2001-2006, por grupo taxonómico. 

[Barra superior: 2007-2012; barra inferior: 2001-2006. O número entre parênteses corresponde ao número de avaliações 

biogeográficas (2007-2012) por grupo taxonómico]. 

Do conjunto das alterações ao estado de conservação entre os dois processos de avaliação (2001-2006 e 

2007-2012), verifica-se que apenas 4% correspondem a alterações genuínas. As restantes situações 

devem-se ao facto de terem sido utilizados métodos distintos na avaliação ou a uma melhoria de 

conhecimento. 

A Figura 3 mostra, para as espécies e habitats, as percentagens de avaliações desfavoráveis do estado de 

conservação para o período 2007-2012 e respetivas tendências (a melhorar, estável, a deteriorar e 

desconhecida). A sua análise permite evidenciar os valores naturais para os quais é necessária uma 

atenção particular. Assim, conclui-se que para cerca de 30% dos habitats e 20% das espécies o estado de 

conservação avaliado como desfavorável tende a deteriorar-se. A insuficiência de informação ecológica 

não permitiu retirar conclusões para uma parte significativa de tendências do estado de conservação, que 

no caso das espécies é superior a 50% das avaliações efetuadas. 

 

  

Figura 3 - Tendência do estado de conservação de habitats e espécies com avaliações desfavoráveis. 

[U(+) = desfavorável (inadequado e mau) a melhorar, U(=) = desfavorável estável, U(-) = desfavorável a deteriorar, U(x) = 

desfavorável com tendência desconhecida]. 
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Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Aves (2008-2012) 

Nas avaliações realizadas à avifauna para a elaboração do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Aves 

(2008-2012), num total de 257 espécies avaliadas para o Continente, não foi possível estimar a dimensão 

da população para treze espécies e da distribuição para três espécies. Para os Açores, das 34 espécies 

relatadas não foi possível estimar a dimensão da população e a distribuição para sete e duas espécies, 

respetivamente. Para a Madeira foi possível obter estes dois parâmetros para a totalidade das 42 espécies 

que nidificam regularmente nessa região. 

No âmbito da Diretiva Aves o “estado de conservação” das espécies não é avaliado. Para efeitos de 

avaliação são estimadas as tendências da dimensão da população (Figura 4, Figura 5 e Figura 6), 

separadamente para espécies nidificantes e invernantes, e do range (área que engloba todos os locais de 

ocorrência conhecida da espécie) das nidificantes (Figura 7, Figura 8 e Figura 9). Para avaliar os progressos 

realizados desde a entrada em vigor da Diretiva Aves foram considerados dois períodos para avaliação 

daquelas tendências: a curto prazo (últimos doze anos) avaliando a evolução recente e a longo prazo 

(desde ca. 1980). Cinco categorias de tendência foram consideradas: estável, flutuante71, crescente, 

decrescente e desconhecido. 

No Continente, as principais lacunas de informação verificam-se na avaliação da tendência das populações 

de espécies nidificantes, sobretudo no que se refere a longo prazo. Nas populações invernantes a 

tendência predominante é de crescimento (curto prazo) e estabilidade (longo prazo), sendo menos 

evidente a insuficiência de informação. A tendência do range, avaliada exclusivamente para as 

nidificantes, é na sua maioria estável (a curto e longo prazo). 

Nos Açores as lacunas de informação para avaliação das tendências são generalizadas. Na Madeira a 

principal lacuna diz respeito à tendência do range a longo prazo, sendo que no entanto, na tendência do 

range a curto prazo predominam tanto a estabilidade como o aumento. Relativamente à tendência da 

população a longo prazo impera a estabilidade, sendo notória a insuficiência de informação para o curto 

prazo. 

A análise da combinação das tendências de curto e longo prazo (tanto para a dimensão da população 

como para o range), que foi usada como aproximação à avaliação da melhoria ou degradação do estado 

das populações, não evidencia um número significativo de espécies em situação de deterioração. 

 

Figura 4 - Tendência das populações de aves em Portugal (Continente) 

                                                           
71 A tendência flutuante aplica-se a um nível médio da população inalterado a longo prazo, mas caracterizado por grandes variações interanuais 
em abundância, por vezes, de uma ou duas ordens de magnitude. 
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Figura 5 - Tendência das populações de aves em Portugal (Açores) 

 

Figura 6 - Tendência das populações de aves em Portugal (Madeira) 

 

Figura 7 - Tendência do range das aves nidificantes em Portugal (Continente) 

 

Figura 8 - Tendência do range das aves nidificantes em Portugal (Açores) 
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Figura 9 - Tendência do range das aves nidificantes em Portugal (Madeira) 

No exercício de avaliação foram identificadas pressões e ameaças72 que dão conta da tipologia de 

problemas que, com maior ou menor intensidade, impendem ou poderão vir a impender sobre os valores 

naturais num horizonte temporal de seis a doze anos (Figura 10 e Figura 11). 

De um modo geral, tanto para as espécies como para os habitats protegidos pela Diretiva Habitats, os 

resultados revelam que as pressões atuais permanecerão no futuro, não se verificando grandes alterações 

entre si. No caso dos habitats, as pressões e ameaças mais frequentes encontram-se associadas às 

espécies invasoras, à alteração dos sistemas naturais, à perturbação humana e à agricultura inadequada. 

Para as espécies destaca-se a alteração dos sistemas naturais, nomeadamente a artificialização da rede 

hidrográfica, a sua fragmentação por construção e barragens, a alteração do regime natural dos caudais, 

drenagem e aterro de zonas húmidas e sobre exploração dos recursos hídricos, fatores frequentemente 

referidos como constrangimentos à manutenção das condições exigidas pelas espécies associadas a 

massas de água (peixes, moluscos, odonatas, anfíbios, quirópteros, alguns outros mamíferos e répteis). 

Estas preocupações são abordadas no âmbito dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica com a 

identificação das pressões e ameaças e estabelecidas medidas para a sua redução no sentido da melhoria 

do estado das massas de água afetadas. 

                                                           
72

 Respectivamente, os factores que já afetam e aqueles que têm um potencial iminente de vir a afetar o estado de conservação ou a tendência 

de uma espécie ou habitat natural 
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Figura 10 - Percentagem de habitats afetados com maior intensidade por tipologia de pressão e ameaça 

 

Figura 11 - Percentagem de espécies afetadas com maior intensidade por tipologia de pressão e ameaça 

No caso das aves, a recente avaliação, indica que para o Continente as pressões/ameaças (não 

discriminadas para este grupo de espécies) identificadas como tendo maior impacto são a alteração dos 

sistemas naturais e as práticas agrícolas e silvícolas. A perturbação humana é também apontada como 

fator negativo com expressão (Figura 12). Nos Açores as espécies invasoras e os processos naturais 

bióticos e abióticos (e.g. predação e competição interespecífica) são apontados como as 

pressões/ameaças mais frequentes (Figura 13). Na Madeira os processos bióticos e abióticos são a 

pressão/ameaça mais sentida pelas aves nidificantes (Figura 14). 
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Figura 12 - Percentagem de aves afetadas com maior intensidade por tipologia de pressão/ameaça no Continente. 

 

Figura 13- Percentagem de aves afetadas com maior intensidade por tipologia de pressão/ameaça nos Açores 

 
Figura 14 - Percentagem de aves afetadas com maior intensidade por tipologia de pressão/ameaça na Madeira. 

Acrescidamente, é de referir que, tendo por base os resultados do Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva 

Habitats (2007-2012), um fator a ter em conta à escala global são as alterações climáticas, cujos riscos e eventuais 

efeitos começaram a fazer parte da agenda política nacional desde a seca de 2005. No âmbito da estratégia nacional 

para a adaptação às alterações climáticas, foi definida para o sector da biodiversidade uma abordagem preventiva e 

precaucionaria, essencialmente com base numa intervenção ao nível da resiliência dos ecossistemas e das espécies 

mais vulneráveis. 
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3.1.2 Espécies com estatuto de ameaça 

Existem publicados Listas e Livros Vermelhos sobre diversos grupos de vertebrados. Em 1993 foi publicada 

uma lista para os peixes marinhos e estuarinos do território continental73. Se bem que a informação 

necessite de atualização, os resultados desta avaliação foram: Vulnerável – 2 espécies; Raro – 1 espécie; 

Indeterminado – 4 espécies; Insuficientemente conhecido – 19 espécies e Comercialmente Ameaçado – 

31 espécies. 

Para os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes dulciaquícolas e migradores, as avaliações do risco de 

extinção e consequente atribuição do estatuto de ameaça das várias espécies feitas em 1990 e 1991 

foram atualizadas em 2005, seguindo os critérios em vigor da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN)74. No conjunto do Continente e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, foram 

realizadas 553 avaliações, sendo 257 (46%) classificadas como "Pouco Preocupante LC" e 66 (12%) como 

"Informação Insuficiente DD", correspondendo a entidades cuja informação disponível é insuficiente para 

a sua classificação. As restantes 42% distribuem-se pelas três categorias de ameaça "Criticamente em 

Perigo CR", "Em Perigo EN" e "Vulnerável VU" e também pelas categorias "Quase Ameaçado NT" e 

"Regionalmente Extinto RE" (Figura 15 e Figura 16). 

Em Portugal foram avaliadas como regionalmente extintas 19 espécies, nomeadamente o esturjão, o urso-

pardo e 17 espécies de aves. 

O grupo mais ameaçado é o dos peixes dulçaquícolas e migradores, o que é consequência dos cursos de 

água serem um dos habitats mais intervencionados, nomeadamente pela imposição de barreiras à 

circulação, modificação das margens e alteração das características físico-químicas e biológicas da água e 

a proliferação de espécies exóticas invasoras, não obstante os investimentos em sistemas de passagens 

para peixes em açudes e barragens efetuados há mais de uma década). 

 

                                                           
73 Vários, 1993. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Vol. III – Peixes Marinhos e Estuarinos. I Instituto de Conservação da Natureza, 
Lisboa. 146 pp.  
74 Cabral, M. J., J. Almeida, P. Almeida, T. Dellinger, N. F. Almeida, M. E. Oliveira, J. M. Palmeirim, A. L. Queiroz, L. Rogado, & M. Santos Reis (eds.). 
2005. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto de Conservação da Natureza, Lisboa. 
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Figura 15- Percentagem de taxa por categoria de ameaça em cada grupo avaliado no Continente 

 

Figura 16 - Percentagem de taxa por categoria de ameaça em cada grupo avaliado nos Açores e Madeira 

Recentemente foi publicado o Atlas e Livro Vermelho dos Briófitos Ameaçados de Portugal (Sérgio et al., 
201375) sob coordenação do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. A avaliação do estatuto de 

ameaça seguiu também as orientações da IUCN para a aplicação ao nível regional dos critérios e 

categorias de ameaça e as adaptações para a Europa, de acordo com os conceitos propostos por 

Hallingbäck et al. (1995)76, por Sérgio et al. (2007)77 e por Garilleti & Albertos (2012)78. 

Em Portugal continental foram avaliados 704 taxa dos quais 12 (1,7%) foram considerados 

“Regionalmente Extintos – RE” e 200 (28,4%) ameaçados [42 (6%) “Criticamente em Perigo – CR”, 80 

(11,3%) “Em Perigo – EN” e 78 (11,1%) “Vulnerável – VU”]. 30 taxa (cerca de 4,3%) são considerados 

“Quase ameaçados – NT”, 347 (49,3%) foram colocados na categoria “Pouco Preocupante – LC” e 115 

(16,3%) apresentam “Informação Insuficiente – DD e DD-n” (Figura 17). 

 

                                                           
75 Sérgio C, Garcia CA, Sim-Sim M, Vieira C, Hespanhol H & Stow S (2013) Atlas e Livro Vermelho dos Briófitos Ameaçados de Portugal (Atlas and 
Red Data Book of Thretened Bryophytes of Portugal). MUHNAC. Documenta. Lisboa. 464 pp. 
76 Hallingbäck T, Hodgetts NG & Urmi E (1995) How to apply the new IUCN Red List Categories to Bryophytes. Species 24: 37-41. 
77 Sérgio C, Brugués M, Cros RM, Casas C & Garcia C (2007) The 2006 Red List and an update checklist of bryophytes of the Iberian Peninsula 
(Portugal, Spain and Andorra). Lindbergia 31: 109-126. 
78 Garilleti R & Albertos B (Coords.) (2012) Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de València. http://www.uv.es/abraesp. 
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Figura 17- Percentagem de briófitos por categoria de ameaça 

As hepáticas e antóceras apresentam uma percentagem de taxa ameaçados (CR, EN e VU com 38,8%) 

superior à dos musgos (24,6%), embora ambos os grupos tenham uma percentagem semelhante de 

“Quase ameaçados – NT” (4,2 e 4,3 %, respetivamente). Os musgos apresentam mais lacunas de infor-

mação (9,7%) mas, também o maior valor de “Pouco Preocupante – LC” (50,9%). As hepáticas têm 4,2% 

de taxa com “Informação Insuficiente – DD” e 45% das suas avaliações são “Pouco Preocupante – LC”. 

As principais ameaças sobre os briófitos estão associadas à instalação de florestas não nativas e, 

genericamente, a práticas de silvicultura não sustentável, a alterações de práticas agrícolas e aos fogos 

florestais. Expansão urbana e infraestruturas rodoviárias, drenagem, alterações do ciclo hidrológico e 

espécies invasoras, são também indicadas como importantes ameaças (Sérgio et al., 2013). 

Não foi efetuada em Portugal uma avaliação objetiva e nos termos metodológicos da já concretizada para 

os vertebrados, do estatuto de ameaça das cerca de 4000 espécies da flora vascular selvagem que 

ocorrem no território nacional79. 

Na Madeira, embora não tenham sido elaborados Listas ou Livros Vermelhos, analisaram-se os três grupos 

terrestres com maior preponderância na biodiversidade local - Plantas (Pteridófitas e Espermatófitas), 

Moluscos Terrestres e Artrópodes, os quais representam 95% da biodiversidade terrestre endémica deste 

arquipélago (Borges et al., 2008). Com base na Lista Vermelha para as Espécies Ameaçadas da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)80 tendo em conta  os 271 dos 1343 taxa endémicos 

pertencentes a estes três grupos taxonómicos, verifica-se que 47% (126) estão classificadas como "Pouco 

Preocupante LC" e 22 (8%) como com "Informação Insuficiente – DD”. Cerca de 36% das espécies e 

subespécies analisadas distribuem-se pelas três categorias de ameaça "Criticamente em Perigo CR", "Em 

Perigo EN" e "Vulnerável VU" enquanto os restantes 9% integram as categorias "Quase Ameaçado NT" e 

"Extinto EX" (Figura 18). Duas espécies de Moluscos Terrestres estão avaliadas como extintas, de onde se 

destaca Pseudocampylaea loweii, o endemismo de maior dimensão deste grupo taxonómico. 
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Figura 18 - Percentagem de taxa por categoria de ameaça em cada grupo avaliado na Madeira 

                                                           
79 Ver checklist das espécies de flora vascular de Portugal Continental e dos arquipélagos dos Açores e Madeira em: 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/flora/checklist 
80 The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>.  

http://www.iucnredlist.org/
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Nos Açores,  com a adaptação do regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade foi 

criado um mecanismo permanente de avaliação do estado de conservação de diversos taxa existentes em 

estado natural no território do arquipélago, recorrendo a metodologias padronizadas e seguindo os 

critérios fixados pela Species Survival Comission da International Union for the Conservation of Nature 

(IUCN). 

 

3.1.3 Espécies sujeitas a exploração  

Espécies aquáticas 

No que respeita à pesca em águas interiores existem duas situações diferenciadas relativamente à 

exploração comercial: a das espécies com elevado valor gastronómico, exploradas pela pesca profissional 

e a das espécies com maior valor recreativo, alvo preferencial da pesca desportiva, também designada 

como pesca lúdica. 

Nas águas interiores, particularmente em áreas de ocorrência de espécies com estatuto de proteção 

relevante ou elevado valor comercial ou desportivo, foram criadas Zonas de Proteção, Zonas de Pesca 

Profissional, Zonas de Pesca Reservada e Concessões de Pesca, com regulamentos ou normas específicas 

para a proteção dos recursos aquícolas e sustentabilidade da pesca81 

Na pesca profissional, as três espécies mais valorizadas economicamente apresentam estatuto de ameaça: 

sável Alosa alosa, “Em Perigo – EN” e com estado de conservação desfavorável em todo o país, lampreia-

marinha Petromyzon marinus, “Vulnerável – VU” e com estado de conservação favorável apenas na região 

noroeste do país e a enguia-europeia Anguilla anguilla, “Em Perigo – EN”. O Plano de Gestão da Enguia 

2009-2012 (revisto em Novembro de 2010) foi apresentado à Comissão Europeia, de acordo com o 

Regulamento (CE) n.º 1100/2007 do Conselho82. Em 2012, Portugal estabeleceu uma época de defeso 

para a enguia-europeia (Anguilla anguilla) durante a sua migração em direção ao mar, assim como a 

restrição da pesca profissional à enguia nas Zonas de Pesca Profissional. 

Já para Alosa alosa, Alosa fallax, Petromyzon marinus a pesca profissional é proibida durante o pico da 

migração reprodutiva, tendo sido implementada uma janela de migração com a duração de duas 

semanas, para o sável, savelha e lampreia marinha, a título experimental, no rio Mondego. 

Na pesca desportiva a situação é inversa, dado que das 6 espécies/géneros mais valorizadas 3 são exóticas 

(truta-arco-íris, carpa e achigã) e, entre as autóctones com maior valor desportivo, sobretudo Salmo trutta 

fario e algumas espécies dos géneros Luciobarbus (nomeadamente L. bocagei) e Pseudochondrostoma 

(nomeadamente P. polylepis), apenas a truta-marisca (Salmo trutta fario) migradora apresenta um 

estatuto de ameaça criticamente em perigo. 

No que respeita às restantes espécies dos géneros Luciobarbus (L. comizo, L. microcephalus, L. 

steindachneri ou L. sclateri) e à Pseudochondrostoma duriensis, são espécies que, apesar de apresentam 

estado de conservação desfavorável e, nalguns casos, estatuto de ameaça, são menos capturadas no 

âmbito da pesca desportiva ou profissional. 

Por outro lado, em alguns sistemas pesqueiros e nas provas de pesca desportiva realizadas em águas 

interiores, a modalidade de “captura e devolução à água”, também designada como “pesca sem morte” é 

                                                           
81 http://www.icnf.pt/portal/pesca 
82 http://www.icnf.pt/portal/pesca/gr/pgeng 

http://www.icnf.pt/portal/pesca
http://www.icnf.pt/portal/pesca/gr/pgeng
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a regra, pelo que estamos em presença de uma utilização não consumptiva (não extrativa) dos recursos 

aquícolas. 

No que respeita especificamente aos barbos e bogas há que referir igualmente que as espécies com 

distribuição mais generalizada e presentes igualmente em albufeiras – sobretudo o Luciobarbus bocagei e 

a Pseudochondrostoma polylepis -, apesar de serem alvo de intensa pesca desportiva, apresentam um 

estado de conservação favorável. 

Com objetivo de reforçar a sustentabilidade da atividade piscatória, relativamente aos seu impactos em 

espécies autóctones não exploradas, desde 2010 é proibida a pesca e a utilização de Cobitis calderoni e C. 

paludica como isco vivo83, tendo também sido aumentado o esforço de pesca sobre o achigã (eliminação 

do período de defeso e dimensão mínima de captura) na zona de distribuição do Anaecypris hispanica84. 

Finalmente, uma referência a duas espécies de elevado valor económico à escala nacional e da União e 

com estatuto jurídico de proteção: o salmão do Atlântico Salmo salar, com pesca profissional proibida nas 

Zonas de Pesca Profissional localizadas na sua área de ocorrência, a qual é residual, marginal e restrita às 

bacias do Lima e Minho, que em 2005 teve atribuído um estatuto de ameaça de “Criticamente em perigo 

– CR” e, em 2012, um estado de conservação desfavorável/mau; e o esturjão Acipenser sturio, 

considerado “Regionalmente Extinto – RE” em Portugal na avaliação do estatuto de ameaça em 2005 e 

não incluído na lista de referência das espécies de interesse comunitário ocorrentes no nosso país. 

Para ambas as espécies existem esforços e intenções de repovoamento e reintrodução em Espanha (caso 

do esturjão, no rio Ebro), sendo obrigatório referir que, no caso do salmão, os rios Lima e Minho se 

localizam no limite sul da área de distribuição natural da espécie. 

Relativamente à pesca e ecossistemas marinhos o Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013 

tinha como objetivos: 

 Garantir a exploração sustentável dos recursos aquáticos vivos, adequando os níveis de esforço de 

pesca à obtenção do rendimento máximo sustentável, diversificando as técnicas e métodos de 

produção e promovendo a produção de qualidade, garantindo que não sejam ultrapassados os 

limites biológicos de segurança para cada recurso pesqueiro e que sejam respeitadas as quotas 

fixadas ao nível comunitário pela Política Comum de Pesca (PCP); 

 Promover um desenvolvimento da produção pesqueira compatível com a preservação ambiental e 

com as restantes valências de uso do ambiente marinho e recursos vivos; 

 Proteger os habitats e as espécies marinhas sensíveis das práticas de pesca destrutivas. 

O Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) considerou estarem abaixo dos limites 

biológicos de segurança os stocks de sardinha (Sardina pilchardus), tamboril, pescada (Merluccius 

merluccius) e lagostim (Nephrops norvegicus) tendo sido tomadas diversas medidas. 

Deste modo, em 2013, o impacto das medidas decorrentes do Plano de Gestão para a Pesca da Sardinha 

permitiu uma recuperação rápida da biomassa e um aumento do recrutamento, sendo recuperada a 

certificação pelo Marine Stewardship Council, da sardinha como pescaria sustentável, que havia sido 

suspensa no início de 2012. Importa salientar que o stock da sardinha é ibérico, pelo que o sucesso das 

medidas corretivas depende de ações correspondentes pelas autoridades e operadores espanhóis. 

                                                           
83 Portaria n.º 624/2010, de 23 de agosto 
84 Portaria n.º 63/2014, de 10 de março e Portaria n.º 170/2013, de 2 de maio 
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Importa ainda referir o Plano de Recuperação da Pescada, adotado pelo Regulamento (CE) n.º 2166/2005 

do Conselho, de 20 de dezembro, que pretende recuperar, até 2016 (num período de 10 anos), a unidade 

populacional de pescada até uma biomassa desovante de 35 mil toneladas. Nos últimos anos a biomassa 

do stock de pescada tem aumentado progressivamente, tendo atingindo cerca de 21 mil toneladas em 

2012. 

Em 2014 a Estratégia Marinha submetida por Portugal no âmbito da Diretiva Quadro Estratégia Marinha 

para a subdivisão do Continente estabeleceu um conjunto de catorze metas de bom estado ambiental das 

águas marinhas (até 2020), sendo que cinco delas dizem respeito à exploração sustentável de espécies 

piscícolas marinhas: 

 Recuperar os níveis de biomassa do stock da sardinha; 

 Recuperar os níveis de biomassa do stock da pescada; 

 Explorar de modo sustentável o stock de tamboril branco; 

 Explorar de modo sustentável o stock de areeiro de quatro manchas; 

 Explorar de modo sustentável o stock de anequim. 

Neste âmbito está ainda previsto proceder ao levantamento e à caracterização do estado ambiental do 

mar em Portugal e a um estudo dos impactos das atividades socioeconómicas (pesca, transporte marítimo 

ou aquicultura e as atividades portuárias). 

O relatório de avaliação inicial daquela Estratégia classifica em "Bom Estado Ambiental Atingido" a 

maioria dos onze descritores avaliados, incluindo a biodiversidade, a integridade dos fundos marinhos, as 

populações de peixes e moluscos explorados comercialmente e os contaminantes nos peixes e mariscos 

para consumo humano. 

Atualmente a maioria das espécies exploradas comercialmente encontra-se num estado que indica um 

Bom Estado Ambiental Atingido, elevado ou moderado. São detetados problemas na biomassa dos stocks 

de cinco das espécies de pescado avaliadas, que exigem recuperação através do estabelecimento de 

limites de pesca. 

Outra preocupação é a contaminação costeira (sobretudo nos sedimentos) junto aos estuários do Tejo e 

do Sado, com origem em atividades terrestres. Necessária é também a redução, até 2020, da quantidade 

de lixo nas praias e no fundo do mar85. 

Desde 201486, foram criadas condições mais favoráveis à proteção dos fundos marinhos dos impactos 

adversos da atividade da pesca, ao interditar a utilização e a manutenção a bordo de artes de pesca 

suscetíveis de causar impactos negativos nos ecossistemas de profundidade, e ao obrigar ao registo e à 

comunicação sobre esponjas e corais capturados. Foi assim decretada a proibição da pesca de arrasto e 

com redes de emalhar de fundo pela frota nacional, numa área superior a dois milhões de quilómetros 

quadrados do Oceano Atlântico Norte, que inclui áreas da ZEE e da plataforma continental estendida de 

Portugal ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Figura 19). 

                                                           
85 http://www.publico.pt/ciencia/noticia/e-preciso-recuperar-stocks-de-especies-e-reduzir-lixo-no-mar-ate-2020-1562377 
86Portaria n.º 114/2014, de 28 de maio  

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/e-preciso-recuperar-stocks-de-especies-e-reduzir-lixo-no-mar-ate-2020-1562377
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Figura 19 – Área de condicionamento de pesca de fundo 

Este diploma complementa um regulamento comunitário (Reg. (CE) N.º 1568/2005) que, com o objetivo 

de proteger habitats vulneráveis, como as fontes hidrotermais e os montes submarinos e organismos 

bentónicos, como os corais de profundidade, proíbe a utilização de redes de emalhar, redes de enredar ou 

tresmalhos a profundidades superiores a 200 metros, e redes de arrasto pelo fundo ou redes rebocadas 

similares que operem em contacto com o fundo do mar, em vastas áreas da ZEE em redor dos Açores e da 

Madeira. 

No caso concreto das áreas protegidas marinhas os atuais planos de ordenamento incluem um conjunto 

de medidas regulamentares para as atividades de pesca profissional e lúdica, orientadas para a proteção 

das espécies e dos habitats. 

Por seu lado, projetos como o SAFESEA Sustainable local fisheries and promotion of a safe sea for 

cetaceans (com apoio das EEA Grants)87 e MARPRO (cofinanciado pelo programa LIFE)88 têm abordado a 

captura acessória de aves e mamíferos marinhos durante as atividades de pesca, estando a maior parte 

desta informação ainda a ser analisada. 

Ainda no âmbito do MARPRO, desde 2012, foi estabelecida uma campanha de sensibilização envolvendo 

folhetos e manuais de boas-condutas abordando o problema e possíveis medidas de mitigação a serem 

aplicadas durante as atividades de pesca. Em 2014, foi lançado um concurso de ideias sobre medidas de 

mitigação do impacto das pescas em aves e mamíferos marinhos. Em relação à redução de mamíferos 

marinhos capturados em aparelhos de pesca, foram aplicadas medidas preliminares, nomeadamente o 

uso de pingers (dispositivos de alarme acústico) nas redes durante os eventos de pesca. 

                                                           
87 http://fmo.07.no/id/1587?casenumber=PT0039 
88 http://marprolife.org/ 

http://fmo.07.no/id/1587?casenumber=PT0039
http://marprolife.org/
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Na Região Autónoma dos Açores as áreas protegidas abrangendo áreas marinhas, caso dos PNI e do 

Parque Marinho dos Açores (PMA), são instrumentos para a conservação dos recursos naturais e dos 

ecossistemas marinhos. O regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade89 cria 

mecanismos de regulação da captura e comércio de espécies marinhas protegidas sujeitas a exploração e 

ainda da apanha de lapas, cracas e amêijoa, bem como da captura de lagosta, cavaco, santola e enguias, 

define os critérios de concessão de licenças, delimita em todas as ilhas as áreas onde é permitida a apanha 

de determinadas espécies marinhas de algas, moluscos, equinodermes e crustáceos. 

Para além dos instrumentos comunitários de gestão das pescas, a nível regional têm sido adotadas 

diversas medidas, nomeadamente: 

 Proibição da utilização de artes de arrasto, redes de emalhar a profundidade superior a 30 metros, 

redes de emalhar de deriva e redes de emalhar de mais do que um pano, na ZEE em redor dos 

Açores; 

 Proibição do licenciamento de redes de emalhar dirigidas a espécies de profundidade e de grande 

profundidade90; 

 Alteração ao regulamento do método de pesca com redes de emalhar, com a proibição do 

desembarque nos portos da RAA de pescado capturado com redes de tresmalho e de emalhar 

derivantes, bem como de redes de emalhar de fundo dirigidas a espécies demersais, de 

profundidade e de grande profundidade91; 

 Proibição do desembarque nos portos da RAA de pescado capturado por artes de arrasto pelo 

fundo ou redes rebocadas similares que operem em contacto com o fundo92; 

 Regulamentação de diversos tipos de apanha (mergulho, com fins científicos, destinada a 

estabelecimentos de aquicultura e a aquários, lúdica e com fins comerciais)93. 

Nos Açores ocorrem mais de quarenta espécies de elasmobrânquios, cobrindo habitats pelágicos, 

bentopelágicos e bentónicos desde águas mais superficiais a estratos de águas profundas em áreas perto 

da costa das ilhas, bancos e montes submarinos. No entanto, apenas cerca de dezassete espécies de 

tubarões são identificados nas descargas de pescado em lota. As capturas de elasmobrânquios dos Açores 

(subzona CIEM X) são principalmente uma captura acessória de três pescarias principais: espadarte, 

demersal e peixe-espada preto. Para a proteção destas espécies é proibida, desde 2010, a captura de 

tubarões de profundidade no mar dos Açores (Reg (CE) N.º 1359/2008). A existência de uma quota zero 

significa o impedimento de captura de uma determinada espécie, como é o caso, neste momento, dos 

tubarões de profundidade. 

O Grupo de Trabalho sobre Peixes Elasmobrânquios (WGEF) do ICES procede à avaliação dos stocks de 

espécies de elasmobrânquios de profundidade, enquanto a Comissão Internacional para a Conservação 

dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT) é responsável pela avaliação de tubarões pelágicos. 

No âmbito do projeto multidisciplinar “Observatório para o estudo de longo prazo e monitorização dos 

ecossistemas de montes submarinos nos Açores – CONDOR” o Governo regional estabeleceu regras de 

acesso específicas para a atividade da pesca no banco Condor, nomeadamente a interdição a 

                                                           
89 DLR n.º 15/2012/A, de 2 de abril https://dre.pt/application/file/553827  
90 Portaria n.º 91/2005, com a redação da Portaria n.º 34/2006. 
91 Portaria n.º 48/2006. 
92 Portaria n.º 7/2012. 
93 Portaria n.º 4/2014. 

https://dre.pt/application/file/553827
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determinadas artes, garantindo a plena execução do projeto94. Em 2012 decidiu estender a proibição do 

exercício da pesca na área do banco Condor até final de 2014 para permitir a plena execução do projeto95. 

Foi instalada no banco Condor uma estação científica de observação permanente, particularmente 

relevante para o conhecimento biológico, ecológico e oceanográfico daquela zona marinha. 

Espécies cinegéticas 

No que diz respeito às espécies alvo de exploração cinegética atualmente não existe um conhecimento 

preciso da dimensão das populações e suas tendências  para agrande maioria das espécies. As 

informações que existem são muito pontuais, limitando-se praticamente à rola-comum e coelho-bravo. 

Anteriormente eram realizados censos de pombo-torcaz (em colaboração com entidades espanholas) e de 

cervídeos em zonas de caça nacionais, que entretanto por motivos vários, deixaram de se realizar. 

Apenas é feita monitorização populacional regular de anatídeos (cinegéticos e não cinegéticos), no âmbito 

mais vasto dos censos de aves aquáticas migradoras e invernantes, levados a cabo numa extensa rede de 

zonas húmidas e massas de água nacionais. 

Pese embora haver poucos dados sobre a abundância das espécies cinegéticas em geral, urge avaliar de 

modo detalhado se existem problemas graves ou iminentes  ao seu estado de conservação. 

Porém, existe uma espécie, a rola-comum (Streptopelia turtur), que, segundo alguns dados de censos 

existentes, nomeadamente os realizados pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), 

apontam para um decréscimo que pode ser preocupante. 

Segundo dados da BirdLife International suspeita-se que esta espécie se encontra em declínio devido em 

grande parte à destruição de habitat e a níveis insustentáveis de exploração. Na Europa as tendências 

desde 1980 mostram que as populações têm estado submetidos a um declínio moderado. 

Tratando-se de uma espécies migradora, que frequenta vários países da bacia mediterrânica, invernante 

na África central (subsaariana) e estival na Europa e norte de África, onde nidifica, qualquer medida a ser 

tomada terá forçosamente de ser conjunta abrangendo os países da bacia mediterrânica, sob pena de não 

se atingirem os efeitos pretendidos. 

Esta preocupação relativa à rola-comum deveria ser alargada a outras espécies de aves migradoras, tendo 

em conta que sendo espécies que ocupam vários países nas suas estadias de reprodução ou de invernia, 

apresentam maiores desafios tanto ao nível de estimativa das populações como o de tomada de medidas 

para a sua conservação. 

Outra espécie que se encontra numa situação preocupante é o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) com 

elevados níveis de incidência de mixomatose e da doença hemorrágica viral (DHV). Estas doenças têm 

conduzido estas populações a níveis críticos, nalgumas zonas do País. 

A situação assume níveis de preocupação mais amplos e preocupantes porque, para além do valor fulcral 

em termos da atividade cinegética, é uma das espécies presas mais relevantes dos ecossistemas 

mediterrânicos, designadamente para predadores de topo da fauna autóctone ibérica, de que são 

exemplos o lince-ibérico (com um nível de especialização trófica praticamente exclusivo) e aves de rapina 

como a águia-imperial-ibérica ou o bufo-real. 

                                                           
94 Portaria n.º 48/2010. 
95 Portaria n.º 47/2012. 
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Por seu lado, as espécies de caça maior também poderão a médio prazo apresentar alguns problemas 

(pelo menos pontuais) de conservação, para o que se preconiza a realização de planos globais de gestão 

(para veados, corços e javalis), que possam permitir a sua exploração por parte dos diversos agentes, nas 

áreas de ocorrência, de uma forma integrada. 

Finalmente, outros aspetos a ter em conta no que às pressões sobre as espécies cinegéticas diz respeito é 

o do controlo da sanidade animal e da pureza genética dos exemplares autóctones criados em cativeiro 

para repovoamentos e largadas com fins cinegéticos, matéria fortemente dependente da manutenção de 

recursos capacitados entre os agentes privados e autoridades públicas. 

As preocupações conexas com esta atividade focam-se sobretudo na conservação das espécies cinegéticas 

e na avaliação, monitorização e gestão dos possíveis efeitos positivos ou nefastos nas espécies não 

cinegéticas. 

 

3.1.4 Raças e cultivares autóctones e seus parentes selvagens 

Após séculos de conservação de inúmeras variedades usadas tradicionalmente na agricultura, assiste-se 

hoje a uma séria erosão dos recursos genéticos vegetais, fruto de múltiplas causas, seja pela crescente 

utilização de híbridos modernos, seja pela pressão sobre diversos parentes selvagens, seja pela crescente 

idade dos agricultores (sem passagem de testemunho deste conhecimento tradicional aos jovens 

agricultores). 

A conservação dos parentes selvagens de cultivares e de plantas selvagens com valor para a alimentação e 

dos seus habitats, tem estado dependente de legislação e de iniciativas não específicas para este fim 

sendo esta uma matéria que carece de uma maior atenção, designadamente pelo potencial económico 

que encerra. 

Informação relevante pode ser consultada na contribuição nacional96, preparada em 2008 pelo INIA, para 

o 2º Relatório do Estado Global dos Recursos Genéticos Vegetais para a Alimentação e a Agricultura de 

2010. Merece referência também o trabalho de inventariação dos parentes selvagens e prioridades da sua 

conservação em Portugal, desenvolvido por Joana M. Brehm 97. 

Portugal é um importante reservatório de recursos genéticos, estando oficialmente reconhecidas 47 raças 

autóctones, sendo 15 raças de bovinos, 15 raças de ovinos, seis raças de caprinos, três raças de suínos, 

quatro raças de equídeos e quatro raças de galináceos. 

A maioria destas raças autóctones encontra-se em grau de risco de extinção e ameaçada, pelo que 

Portugal tem no contexto do desenvolvimento rural, desde há vários quadros de programação, vindo a 

apoiar a implementação os respetivos programas de conservação genética animal, promovendo o seu 

estudo e melhoramento com vista à sua utilização sustentável. 

Informação de referência relevante é fornecida no Relatório sobre os recursos genéticos animais em 

Portugal, produzido em 2004, pela Estação Zootécnica Nacional do Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e das Pescas, a Direção Geral da Veterinária e a Direção Regional de Agricultura do Alentejo, em 

contribuição para o Relatório do Estado Global dos Recursos Genéticos Animais para a Alimentação e a 

Agricultura (2007) promovido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) 

                                                           
96 http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Portugal.pdf 
97 Magos Brehm J., Maxted N., Ford-Lloyd B.V. & Martins-Loução M.A. 2008. National inventories of crop wild relatives and wild harvested plants: 
case-study for Portugal. Genetic Resources and Crop Evolution 55:779-796. 
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e que levou à adoção pelos respetivos estados membros de um documento final de compromisso, o Plano 

Global de Ação para Recursos Genéticos Animais98. 

3.2 Ecossistemas 

Os ecossistemas são o nível mais complexo de organização e expressão da biodiversidade, de natureza 

pluridimensional, e integrando, para além das componentes bióticas (organismos, espécies e habitats), os 

níveis estritamente físicos de suporte: água, solo e ar. São componente intrínseca da maior parte dos 

ecossistemas a presença e as atividades humanas, moldando-os de modo profundo e em muitos casos 

definindo a sua própria estrutura e funcionalidade. 

O Regime Jurídico de Conservação da Natureza e Biodiversidade99 define ecossistemas como “os 

complexos dinâmicos constituídos por comunidades vegetais, animais e de microrganismos, relacionados 

entre si e com o meio envolvente, considerados como uma unidade funcional”. 

Para além de poderem ser caracterizados pela sua estrutura e organização, os ecossistemas (naturais, 

seminaturais e artificiais) podem ser descritos em termos funcionais, relativamente aos fluxos tangíveis ou 

intangíveis que geram ou absorvem (integram), naquilo que se pode traduzir pela sua capacidade de gerar 

“serviços dos ecossistemas”, que podem ser definidos como “os benefícios que as pessoas obtêm, direta 

ou indiretamente, dos ecossistemas”, e que se podem categorizar em serviços de aprovisionamento, 

regulação, culturais e de suporte100. 

Os ecossistemas proporcionam uma ampla gama de benefícios diretos e indiretos. Florestas, espaços 

agrícolas e agro-florestais, zonas húmidas, rios, lagos e oceanos fornecem uma grande variedade de 

produtos, como por exemplo alimentos, água, ar, matérias-primas, e serviços que estão na base da 

sobrevivência e do desenvolvimento das sociedades humanas. Porém, a conversão indevida ou 

desadequada de habitats naturais para uso agrícola e silvícola, industrial ou residencial, para vias de 

comunicação e aproveitamento hidroelétrico, a par do aumento da procura de bens naturais e da pressão 

sobre a assimilação dos resíduos, não só levou à perda de ecossistemas como reduziu a sua capacidade de 

fornecer esses bens e serviços. 

O único exercício abrangente de avaliação dos ecossistemas em Portugal (sem base biofísica) decorreu no 

âmbito do processo lançado pelas Nações Unidas em 2000, que visou uma avaliação do estado dos 

ecossistemas do planeta e da sua capacidade para assegurar a manutenção do bem-estar humano 

(Millennium Ecosystem Assessment MA), e decorreu a nível global entre 2001 e 2005. O MA integrou um 

conjunto de 18 avaliações subglobais a escalas regional, nacional e local, uma das quais para Portugal 

(ptMA). 

Como principais elementos chave transmitidos por esta avaliação, que não teve uma base biofísica, 

assente na cartografia dos ecossistemas, está o reconhecimento de que os ecossistemas portugueses 

providenciam um conjunto de serviços de ecossistema essenciais para o bem-estar humano, os quais 

incluem o aprovisionamento de alimento, água, madeira e cortiça, a proteção do solo, a regulação da 

qualidade da água e do ciclo hidrológico, o sequestro de carbono, o valor estético e cultural da paisagem, 

o recreio e o turismo. 

Constata também que nos últimos 50 anos do séc. XX se assistiu a alterações significativas nos 

ecossistemas portugueses impulsionadas por profundas modificações socioeconómicas. A economia 

                                                           
98

 http://www.fao.org/docrep/012/a1404p/a1404p00.pdf 
99 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho 
100 Cfr art.º 3.al.q) do DL 142/2008 de 24 de julho 

http://www.fao.org/docrep/012/a1404p/a1404p00.pdf
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aumentou mais de seis vezes, o número de agricultores diminuiu mais de 60% e a área agrícola reduziu-se 

em 40%. 

É apontado nessa avaliação o histórico da intensificação agrícola e a florestação com recurso a 

monoculturas intensivas e a espécies não autóctones, com impactos negativos na biodiversidade e nos 

serviços de regulação dos ecossistemas. A rede hidrográfica sofreu modificações hidromorfológicas 

significativas (construção de barragens e represamentos, extrações e captações, regularizações) e com o 

aumento dos níveis de poluição, incluindo a poluição pontual e difusa. O problema das espécies exóticas 

invasoras agravou-se nas ilhas e aumentou a pressão sobre os ecossistemas costeiros. Em muitos 

ecossistemas manteve-se ou agravou-se o nível de sobre caça e de sobre pesca nos ecossistemas 

marinhos e costeiros. 

Quanto aos ecossistemas marinhos, a avaliação do Milénio realça que o sector das pescas representava à 

data cerca de 0,3% da economia portuguesa (a indústria alimentar representa adicionalmente cerca de 

2%). Uma grande parte dos stocks em Portugal é dada como estando em situação de sobre pesca e a 

quantidade pescada tem diminuído nos últimos 25 anos. 

O estudo evidencia depois com detalhe determinados serviços mais relevantes a nível nacional (e.g. a 

fileira florestal, designadamente a produção de cortiça, pasta e papel, e o papel da floresta no sequestro 

de carbono, a qualidade da água, recreio e turismo), seja pelo seu peso para a economia e emprego, seja 

pelas pressões existentes sobre eles. 

Não há contudo até esta data uma avaliação geral de base territorial do estado das principais tipologias 

dos ecossistemas a nível nacional, existindo contudo alguns processos de avaliação, estratégias e 

programas que, apesar de não estarem focados nos ecossistemas mas sim nas suas componentes, 

pressões e ameaças ou serviços (à semelhança aliás do que aconteceu com o ptMA) serão indicadores e 

peças relevantes num futuro processo de avaliação. 

Desde logo a avaliação do estado de conservação dos habitats naturais e seminaturais protegidos da Rede 

Natura 2000 no período de 2007 a 2012 (restrita a 17% do território nacional, maioritariamente agro-

florestal) permitiu constatar que, sendo o estado de conservação da generalidade dos habitats 

desfavorável (inadequada 60% e má 9%), essa condição corresponde maioritariamente a habitats 

florestais, dunares e costeiros. As classes de habitats naturais com estado de conservação favorável 

abrangem com maior incidência os habitats de charnecas e matos, rochosos e matos esclerofilos. 

Por um lado a Estratégia Nacional para as Florestas (atualizada em 2015), a qual tem em conta os novos 

desenvolvimentos internacionais e europeus nomeadamente a Estratégia da União Europeia para a 

Biodiversidade 2020 e a Estratégia Europeia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para 

a próxima década (Europa 2020), em particular no que respeita à Economia Verde, assumindo o papel 

fundamental das florestas e dos serviços dos ecossistemas florestais em termos de aprovisionamento, 

proteção, conservação da natureza, silvo-pastorícia, caça e pesca, e recreio, numa lógica de 

sustentabilidade, bem como o seu contributo para a mitigação das alterações climáticas e no combate à 

desertificação. 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), elaborados de acordo com a Diretiva Quadro da Água 

e particularmente a segunda geração, cuja revisão se prevê esteja concluída até ao início de 2016, assim 

como as Estratégias Marinhas elaboradas no âmbito da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (para as 4 

subdivisões existentes no nosso território, abrangendo as águas e leito sob jurisdição nacional)101, que 

incluem o diagnóstico, as metas de bom estado ambiental e as medidas necessárias para assegurar o bom 
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estado ambiental no meio marinho até 2020, serão elementos muito relevantes a ter em conta para uma 

futura avaliação dos diferentes subtipos de ecossistemas marinhos, dulciaquícolas e de transição. 

Recentemente foi concluído um estudo piloto de mapeamento e avaliação da condição dos ecossistemas 

e dos seus serviços, na região do Alentejo, utilizando como referência o quadro analítico metodológico 

desenvolvido sob coordenação do Joint Research Center - Comissão Europeia, no âmbito do processo em 

desenvolvimento na UE com a colaboração das autoridades dos estados-membros e da comunidade 

científica,102,103 no quadro metodológico do Sistema de Contabilidade Económica e Ambiental das Nações 

Unidas104.  

Portugal tem porém necessidades óbvias e específicas de recuperação estrutural e funcional de 

ecossistemas sensíveis, como as zonas costeiras, litorais e ripícolas, e de prevenção e controlo de pressões 

e ameaças sobre o património natural. Nas zonas costeiras importa ter presente a necessidade de 

assegurar a integração e conciliação entre os objetivos de conservação da diversidade com os objetivos de 

proteção da faixa costeira que se estendem, frequentemente, para o espaço marítimo, tendo em conta o 

potencial e as soluções de base natural de mitigação e prevenção de risco asseguradas por serviços dos 

ecossistemas.   

O declínio do montado de sobro e azinho, as espécies exóticas invasoras, a fragmentação de habitat e os 

incêndios relacionados com fogos rurais são fatores persistentes de degradação dos ecossistemas e que 

tendem a manter-se ou a agravar-se. Além disso, a redução dos efeitos das alterações climáticas sobre 

ecossistemas mais vulneráveis (costeiros, litorais, dulçaquícolas, estepários e regiões insulares) constitui já 

uma prioridade de intervenção ao nível programático, no sentido do aumento da resiliência e capacidade 

de adaptação desses ecossistemas aos efeitos diretos e indiretos de variações excecionais de temperatura 

e precipitação. 

Por outro lado, constatam-se deficiências de intervenção na reabilitação de ecossistemas, porventura 

agravada pela insuficiente integração da conservação da natureza e biodiversidade nas outras políticas e 

pelo regime de propriedade dos terrenos a recuperar, na sua maioria privados, bem como pelo aumento 

do despovoamento e ausência de atividade humana extensiva nesses territórios. 

A existência de sistemas agro-silvo-pastoris de base tradicional, associados a um conhecimento na 

recuperação de ecossistemas, e a recente fusão institucional da biodiversidade com as florestas fortaleceu 

o conhecimento existente sobre recuperação de ecossistemas degradados, nomeadamente de áreas 

ardidas, sendo atualmente suficiente a disponibilidade de técnicas e de conhecimento. 

As infraestruturas verdes, em que se aplicam soluções com base nas funções e serviços dos ecossistemas 

em alternativa às soluções de engenharia clássica, poderão constituir um instrumento importante para a 

recuperação de ecossistemas, com nítidas repercussões positivas para a conservação do habitat. Além de 

benefícios ecológicos, estas estruturas oferecem vantagens económicas e sociais, e contribuem de modo 

decisivo para integrar a biodiversidade noutros domínios políticos, como a agricultura, a silvicultura, a 

água, o meio marinho e as pescas, as regiões e a coesão, a redução e a adaptação às alterações climáticas, 

os transportes, a energia e o ordenamento do território. 

Portugal tem um capital natural importante, decorrente da grande riqueza e diversidade dos valores 

naturais do seu território (espécies, habitats, geossítios e paisagens), com destaque para as espécies 

endémicas, realçando os contextos insulares, para a vasta área oceânica sob sua jurisdição, a diversidade 

                                                           
102 Estudo contratualizado pelo ICNF ao Instituto Superior Técnico em 2014 
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 http://biodiversity.europa.eu/maes 
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 System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) - http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp 
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de ecossistemas e a singularidade biogeográfica (o caso da Macaronésia). A consciência sobre a 

importância estratégica da valorização do património natural tem vindo a crescer, contrariando 

gradualmente a ausência de apropriação do conceito do valor da biodiversidade por parte dos decisores 

políticos e a falta de reconhecimento dos serviços dos ecossistemas e das possibilidades de retorno. 

De facto, a dificuldade de criação de valor de mercado para os serviços dos ecossistemas em novas áreas 

de negócio, e a difícil e complexa valoração e comunicação desse valor, têm afastado o reconhecimento 

da mais-valia da biodiversidade para outros sectores. A falta de cartografia de habitats naturais e de 

ecossistemas, a ausência de valorização direcionada aos geossítios nas áreas protegidas, ou à sua reduzida 

referência nos instrumentos de planeamento, bem como  a insuficiente manutenção e recuperação de 

ecossistemas dificultam a valorização do património natural. 

A partir do momento em que é associado um valor (monetário ou outro) a um serviço de ecossistema ou a 

um valor natural, o património natural passa a ser reconhecido como um bem transacionável  ficando 

mais sujeito a pressões, ainda que com base em  modelos hierárquicos (de ausência de perda líquida de 

biodiversidade (no net loss - – uma iniciativa com desafios complexos de abordagem: evitar o impacte, 

minimizá-lo ou compensá-lo. Esta é aliás uma iniciativa consignada na Estratégia da EU para a 

Biodiversidade 2020 em desenvolvimento pela Comissão Europeia e que deverá ser concluída em 2016105. 

Contudo, a valoração dos serviços dos ecossistemas visa a sua contabilização económica assente numa 

estratégia de utilização sustentável e eficiente dos recursos, em cumprimento das metas de 

desenvolvimento sustentável pós-2015 das Nações Unidas e do quadro europeu quanto à Economia 

Verde, bem como contributo para as metas do Compromisso de Crescimento Verde. 

A singularidade e valor do património natural de Portugal podem e devem ser incorporados direta ou 

indiretamente nas outras políticas e na atividade económica em geral, contribuindo para a 

sustentabilidade do crescimento económico. Iniciativas e compromissos como o “Crescimento Verde” 

pretendem introduzir um novo modelo de desenvolvimento social e económico com base sustentável e 

com enquadramento nas oportunidades concretizáveis através das políticas estruturantes no âmbito da 

União Europeia entre 2014 e 2020 (Coesão, Agricultura, Pescas, Investigação e Inovação). Os instrumentos 

legais e iniciativas como a Business & Biodiversity e a Fiscalidade Verde são igualmente fatores de relevo. 

3.3 Património Geológico 

Na última década, assistiu-se a um notável desenvolvimento da geoconservação em Portugal, 

principalmente pelo despertar de uma sensibilização coletiva que começou com a descoberta, 

reconhecimento e comunicação do valor patrimonial das “pegadas de Carenque” e da “pedreira do 

Galinha”. No entanto, há num extenso caminho a percorrer para que o património geológico adquira o 

seu merecido estatuto no âmbito da política de conservação da natureza. 

Em Portugal existem quatro geoparques (Naturtejo, Arouca, Terras de Cavaleiros e Açores) integrados na 

Rede Mundial de Geoparques. O Geoparque Naturtejo106 inclui um monumento natural de âmbito 

nacional – Monumento Natural das Portas de Rodão e parte do Parque Natural do Tejo Internacional. O 

geoparque de Terras de Cavaleiros abarca toda a área da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. 

O Sistema de Informação do património natural SIPNAT107 inclui já um módulo denominado “Geossítios” 

onde estão neste momento inventariados e caracterizados 297 geossítios de relevância nacional e 
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 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm 
106 http://naturtejo.com/conteudo.php?id=20 
107 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat 
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internacional108, sabendo-se contudo estar já identificado um número superior, ainda não contabilizado e 

inscrito no sistema de informação do ICNF (que inclui já os geossítios do Parque Nacional da Peneda 

Gerês, identificados no respetivo Plano de Ordenamento). Nesta data, este é o mais completo inventário 

sobre património geológico existente no país e veio colmatar uma importante lacuna nesta área do 

conhecimento. É também importante destacar o caso do Parque Nacional da Peneda Gerês, que dispõe de 

um inventário com cerca de 130 geossítios identificados e que, juntamente com o Parque Natural da Serra 

da Estrela e o Parque Natural de Sintra-Cascais dispõem de cartas geológicas simplificadas à escala 1: 50 

000, inventário do património geológico e publicações com caracterização dos seus geossítios. O Parque 

Natural das serras de Aire e Candeeiros tem em fase de conclusão, a inventariação do património 

geológico, a carta geológica simplificada à escala 1: 50 000 e o Guia sobre o património geológico da área 

protegida. 

Por seu lado o Geoportal do LNEG (Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia) é detentor de um 

acervo de informação muito relevante no domínio geológico (bases de dados e cartografia), gerida e 

produzida tendo em vista dar suporte científico e inovador à economia de exploração dos recursos, numa 

lógica de sustentabilidade do sector, tendo em conta a missão do LNEG109. 

Esta informação releva indiscutivelmente para os objectivos e metas de conservação e valorização do 

património geológico não explorado do território nacional, assim como para suportar a sustentabilidade 

do sector e da actividade extrativa e de mineração, de molde a minimizar os seus impactos sobre o 

património geológico e a biodiversidade. 

Designadamente, o Geoportal do LNEG disponibiliza bases de dados associadas às colecções do Museu 

Geológico e as cartas geológicas de Portugal, importantes para a identificação, investigação e protecção 

da vertente patrimonial não económica da geodiversidade.O Parque Natural Douro Internacional, o 

Parque Natural de Montesinho e o Monumento Natural do Cabo Mondego apresentam igualmente 

inventários geológicos, para além de terem sido publicados para essas áreas um conjunto de trabalhos 

académicos sobre a inventariação, valorização e divulgação do respetivo património geológico. Há 

também lacunas relevantes a suprir, como a conclusão da delimitação dos geossítios a nível nacional e a 

criação de regulamentação específica para assegurar a salvaguarda do património geológico em todo o 

território. 

Dos monumentos naturais integrados na Rede Nacional de Áreas Protegidas, o Monumento Natural das 

Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas é o único para o qual existe uma estratégia de gestão 

sólida e bem definida que estipulou medidas de conservação e ações de educação e interpretação. 

Nos Açores, o Geoparque Açores assenta numa rede de 121 geossítios, dos quais 57 (55 geossítios 

terrestres e 2 marinhos) foram selecionados como prioritários para o desenvolvimento de estratégias de 

conservação e para implementação de ações de valorização. 

Salienta-se ainda, que a maior parte dos planos de ordenamento das áreas protegidas apresentam na sua 

caracterização um descritor relativo aos valores geológicos e a cartografia dos geossítios, que são tidos em 

conta na carta final de ordenamento. 

A maior parte das pressões e ameaças ao património geológico advêm, direta ou indiretamente, da 

deterioração e destruição induzida por alguns tipos de atividade humana, sendo de salientar a exploração 

                                                           
108 Dados estes cedidos ao ICNF no âmbito de um protocolo assinado com a Universidade do Minho a 25.02.2010.  
109 a “investigação, demonstração e desenvolvimento tecnológico” tendo em vista “promover a inovação tecnológica orientando a ciência e 
tecnologia para o desenvolvimento da economia contribuindo para o aumento da competitividade dos agentes económicos no quadro de um 
progresso sustentável da economia Portuguesa” 
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de recursos geológicos, as atividades recreativas e turísticas, as atividades militares, e o desenvolvimento 

de obras e infraestruturas. 

A designação de áreas classificadas no meio terrestre e litoral no que se refere à biodiversidade está 

relativamente consolidada, mas não existe uma avaliação completa se esta rede é suficiente para a 

proteção do património geológico, mesmo integrando sete Monumentos Naturais cuja natureza é 

exclusivamente geológica. 

Acresce que é praticamente ausente a regulamentação de nível nacional para a proteção e valorização da 

geodiversidade, particularmente dos geossítios, incluindo de planeamento para o efeito (com exceção do 

previsto no regime jurídico de conservação da natureza e biodiversidade). 

Neste contexto, além de legislação apropriada, o inventário do património geológico de importância 

nacional e internacional deverá ser reforçado com a inclusão dos geossítios nos vários instrumentos de 

gestão territorial, e ao nível dos instrumentos de ordenamento das áreas protegidas deverão ser 

considerados igualmente os geossítios de âmbito regional. 

3.4 Rede Fundamental de Conservação da Natureza 

A Rede Fundamental de Conservação da Natureza foi criada pelo diploma que institui o Regime Jurídico da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho110), sendo 

constituída pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) e pelas áreas de continuidade: a Reserva 

Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e o domínio hídrico (DH). 

3.4.1 Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) é constituído pela Rede Nacional de Áreas Protegidas 

(RNAP), pelas áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais áreas classificadas ao 

abrigo de compromissos internacionais ou bilaterais assumidos pelo Estado Português. 

No Continente, RNAP abrange cerca de 681.220 ha e inclui trinta e duas áreas de âmbito nacional (um 

parque nacional, treze parques naturais, nove reservas naturais, duas paisagens protegidas e sete 

monumentos naturais), sete de âmbito local (um Parque Natural, duas Reservas Naturais e quatro 

Paisagens Protegidas) e uma Área Protegida Privada. Os sete Monumentos Naturais têm objetivos de 

designação orientados fundamentalmente para a salvaguarda do património geológico. 

Nos Açores a unidade de gestão de base da Rede Regional de Áreas Protegidas na Região são os Parques 

Naturais de Ilha em cada uma das nove ilhas do arquipélago, e o Parque Marinho do Arquipélago dos 

Açores111. Cada um dos Parques de Ilha abrange um conjunto específico de áreas protegidas, utilizando a 

classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) adaptando-a às 

particularidades geográficas, ambientais, culturais e político-administrativas do território do arquipélago 

dos Açores, sendo que estão contempladas as seguintes categorias: Parque Nacional, Reserva natural, 

Monumento Natural, Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies, Área de Paisagem Protegida e 

Área Protegida de Gestão de Recursos. 

Os Parques Naturais de Ilha e o Parque Marinho dos Açores incluem ainda áreas classificadas, ao abrigo de 

diretivas e convenções internacionais (Rede Natura 2000, OSPAR, Convenção Ramsar, MAB). 

                                                           
110 Rectificado pela Declaração de Retificação N.º 53-A/2008, de 22 de Setembro 
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Na Madeira112 existem cinco áreas protegidas (um Parque Natural e quatro Reservas Naturais, onde se 

inclui as ilhas Selvagens, a primeira Reserva Natural criada no País) e a Rede de Áreas Marinhas Protegidas 

de Porto Santo. O Parque Natural da Madeira, criado em 1982, inclui zonas com diferentes estatutos de 

proteção, abrangendo cerca de dois terços da ilha da Madeira. 

A Rede Natura 2000 em Portugal é composta por 98 áreas designadas no âmbito da Diretiva Habitats113 e 

59 Zonas de Proteção Especial (ZPE) designadas no âmbito da Diretiva Aves, distribuídas pelo continente e 

regiões autónomas conforme descrito na Figura 4. No Continente a Rede abrange uma área total terrestre 

de cerca de 1,9 milhões de ha (cerca de 21% do território continental e 30% do território da Madeira), aos 

quais acrescem cerca de 190.000 ha marinhos. 

Tabela 4 – Áreas classificadas ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats. 

Tipo N.º 

Total 

N.º 

Continente 

N.º 

Açores
1 

N.º 

Madeira 

Sítios marinhos / 

com área marinha 

Área total 

(km
2
) 

Área terrestre 

(km
2
) 

Área marinha 

(km
2
) 

ZPE 59 40 15 4 10 11 486 9 930 1 555 

pSIC,/SIC/

ZEC 

98 60 SIC, 1 pSIC 23 ZEC, 3 SIC 11 ZEC 26 17 175 16 438 737 

1 Inclui subárea adjacente da ZEE 

As áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais incluem 31 Sítios Ramsar114, treze dos 

quais nos Açores, totalizando 132.487,7 ha, oito Reservas da Biosfera da UNESCO (quatro no 

continente115, três nos Açores e uma na Madeira), duas Áreas Protegidas com Diploma Europeu de Áreas 

Protegidas do Conselho da Europa (ambas na Madeira), duas Reservas Biogenéticas (ambas na Madeira) 

e dezassete áreas marinhas protegidas no âmbito da Convenção OSPAR (ver também em Áreas 

Classificadas Marinhas). Finalmente, na tipologia Áreas Protegidas Transfronteiriças, existem duas 

classificações, ambas no Continente, o Parque Internacional Tejo-Tajo (PITT), constituído pelas áreas 

correspondentes aos Parques Naturais do Tejo Internacional e do Tajo Internacional e o Parque 

Transfronteiriço Gerês-Xurés, constituído pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês e pelo Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xurés. 

 

 

Áreas Classificadas Marinhas 

Pela sua especificidade territorial, natureza e objetivos de política particulares, as áreas classificadas por 

razões de conservação da natureza total ou parcialmente no território marinho merecem uma referência 

específica, podendo assumir qualquer uma das tipologias de áreas classificadas atrás referidas. De acordo 

com o regime jurídico de conservação da natureza e biodiversidade ”as áreas protegidas delimitadas 

exclusivamente em águas marítimas sob jurisdição nacional e as áreas de «reservas marinhas» e «parques 

marinhos» demarcadas nas áreas protegidas constituem a rede nacional de áreas protegidas marinhas”. 

                                                           
112 http://www.pnm.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=57&lang=pt 
113 das quais 63 foram já adoptadas como Sítios de Importância Comunitária (SIC), uma é candidata a SIC e 34 foram já designadas como Zonas 
Especiais de Conservação (ZEC) 
114

 Zonas Húmidas de Importância Internacional, designadas ao abrigo da Convenção de Ramsar, relativa  às Zonas 
Húmidas com interesse internacional em particular para as aves aquáticas  
115

 Berlengas, Paul do Boquilobo e as reservas transfronteiriças: Gerês-Xurês e Meseta Ibérica 
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Em Portugal, embora esteja genericamente consolidada a designação de áreas classificadas no meio 

terrestre e zona costeira, o processo de estabelecimento de uma rede coerente de áreas protegidas 

marinhas está ainda em curso, incluindo a extensão da Rede Natura 2000 ao meio marinho sob jurisdição 

nacional. 

No âmbito do processo em curso de alargamento da Rede Natura 2000 ao meio marinho, as lacunas de 

designação referem-se sobretudo a áreas no offshore, tendo em vista a salvaguarda e gestão de espécies 

de cetáceos, aves e habitats naturais protegidos. Foi já identificado um conjunto de áreas marinhas 

importantes para as aves, as quais se encontram em fase final de avaliação tendo em vista a eventual 

designação como ZPE, tendo já contribuído para esta insuficiência de designação o alargamento, em 2012, 

da ZPE Ilhas Berlengas (cerca de 100 ha para 102 660 ha). Dando continuidade a esta iniciativa tem vindo a 

ser elaborado o mapeamento dos habitats naturais marinhos de fundo das águas da ZEE (subdivisões do 

Continente e dos Açores), está também em avaliação a designação do Banco Gorringe como sítio Rede 

Natura 2000 e a avaliação da interação entre a atividade pesqueira e espécies protegidas.  

No âmbito da execução da DQEM, o Programa de Medidas (PMe) estabelece a necessidade de Portugal 

cumprir para as suas águas marinhas a meta de designação de 10% de áreas marinhas protegidas (AMP) 

até 2020. Assim, o PMe prevê a constituição de duas novas grandes AMP limitadas em zonas oceânicas de 

grande profundidade, de forma a cobrir adequadamente um dos mais importantes habitats oceânicos: 

habitat OSPAR montes submarinos. Estas duas AMP incluem o complexo geológico Madeira-Tore e o 

“arquipélago” submarino do Great Meteor. 

No Continente a Rede Nacional de Áreas Protegidas (Parque Natural do Litoral Norte, Reserva Natural das 

Berlengas, Parque Natural da Arrábida, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e 

Reservas Naturais das Lagoas de Santo André e Sancha e das Dunas de S. Jacinto), os SIC Litoral Norte, 

Peniche/Santa Cruz, Sintra/Cascais, Arrábida/Espichel, Costa Sudoeste e o sítio da lista nacional de sítios 

Ria de Aveiro, as ZPE Estuários dos Rios Minho e Coura, Ria de Aveiro, Ilhas Berlengas, Cabo Espichel, 

Lagoa de Santo André, Lagoa da Sancha e Costa Sudoeste e Ria Formosa abrangem áreas que incluem uma 

faixa de espaço marinho costeiro. Nas áreas da Rede Natura 2000 esta faixa estende-se, em média, até 

aos 20m de profundidade, exceção feita ao Sítio Arrábida/Espichel onde são atingidos os 100m de 

profundidade e à ZPE Ilhas Berlengas, que atinge os 1760 m de profundidade máxima. 

Nos Açores, em termos de RNAP estão nesta data classificados, como vimos atrás, o Parque Marinho do 

Arquipélago dos Açores116 [quatro Reservas Naturais Marinhas (Banco D. João de Castro; Campo 

Hidrotermal Menez Gwen; Campo Hidrotermal Lucky Strike; Monte Submarino Sedlo), duas AMP 

Oceânicas (Corvo e Faial), uma AMP para a gestão de recursos (Banco D. João de Castro) e quatro AMP na 

plataforma continental para além das 200 milhas marítimas (RNM Campo Hidrotermal Rainbow; AMPG de 

habitats ou espécies Monte Submarino Altair; AMPG de habitats ou espécies Monte Submarino Antialtair; 

AMPG de habitats ou espécies MARNA Mid-Atlantic Ridge North of the Azores)]. 

Na Madeira foram classificadas a Reserva (Marinha) Natural Parcial do Garajau, a Reserva (Marinha) 

Natural da Rocha do Navio, a Reserva Natural das Ilhas Desertas (inclui ou sobrepõe com Rede Natura 

2000), a Reserva Natural das Ilhas Selvagens (inclui ou sobrepõe com Rede Natura 2000) e a Rede de 

Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo (inclui ou sobrepõe com Rede Natura 2000). 

 

No âmbito da Convenção OSPAR foram submetidas por Portugal três Áreas Marinhas Protegidas (AMP) no 

mar territorial do Arquipélago dos Açores (Banco das Formigas, Ilha do Corvo e Canal Faial-Pico), quatro 

                                                           
116 Estrutura o Parque Marinho dos Açores https://dre.pt/application/file/146353 

https://dre.pt/application/file/146353
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na ZEE portuguesa contígua aos Açores (Monte submarino D. João de Castro, Fonte hidrotermal Lucky 

Strike, Fonte hidrotermal Menez Gwen e Monte submarino Sedlo), uma no leito marinho da plataforma 

continental estendida (Fonte hidrotermal Rainbow) e quatro abrangendo apenas a coluna de água (em 

águas internacionais): Dorsal Meso-Atlântica a Norte dos Açores, Monte Submarino Altair, Monte 

Submarino Antialtair e Monte Submarino Josephine. 

No Mar Territorial contíguo ao Continente foram em 2015 indicadas para classificação OSPAR cinco AMP 

adicionais: Litoral de Esposende, Berlengas, Arrábida, Santo André e Sancha e Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, abrangendo a superfície marítima das áreas protegidas costeiras da RNAP com aquelas 

designações117.Tenha-se ainda presente que a Reserva da Biosfera de Santana (Madeira), que corresponde 

à totalidade da área emersa do concelho de Santana, inclui a área marinha adjacente até à batimétrica 

dos 200 m. 

3.4.2 Estruturas de conectividade 

As áreas de continuidade da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, para a qual contribuem 

genericamente a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e o Domínio Hídrico 

(DH) em geral, estabelecem ou salvaguardam a ligação e o intercâmbio genético de populações de 

espécies selvagens entre as diferentes áreas nucleares de conservação, contribuindo para uma adequada 

proteção dos recursos naturais e para a promoção da continuidade espacial, da coerência ecológica das 

áreas classificadas e da conectividade das componentes da biodiversidade em todo o território, bem como 

para uma adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, nos termos dos respetivos 

regimes jurídicos. 

A REN constitui uma estrutura biofísica do domínio do ordenamento do território que, por via de um 

regime de proteção específico e da sua assimilação nos instrumentos de planeamento territorial, contribui 

expressivamente para a conectividade das áreas nucleares de conservação, em particular na faixa de 

proteção do litoral e nas áreas de sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre associadas aos cursos de 

água, detendo, ainda, um papel relevante enquanto instrumento de regulamentação do regime da Rede 

Natura, ao contribuir para a manutenção do estado de conservação favorável de habitats naturais e de 

espécies da flora e da fauna e a promoção dos serviços dos ecossistemas. 

No quadro dos planos municipais e programas regionais de ordenamento do território, as Estruturas 

Ecológicas Municipais e as Estruturas Regionais de Proteção e Valorização Ambiental são também 

instrumentos relevantes para os objetivos da conservação da natureza e da biodiversidade, uma vez que 

que agregam às áreas classificadas ou sujeitas a regimes legais específicos outras áreas complementares 

que visam o desenvolvimento de um sistema territorial de estabilidade ecológica que estabelece, mantém 

ou aumenta a conectividade e favorece a qualidade da paisagem do ponto de vista da biodiversidade, ao 

aumentar a resiliência dos habitats e dos ecossistemas e ao facilitar a adaptação das populações, criando 

sistemas de suporte de vida mais estáveis e perenes. São importantes no contexto de redes gerais de 

sustentabilidade territorial que organizam o território, preservam recursos e valores naturais e valorizam 

os serviços dos ecossistemas ao nível municipal e regional. 

Na Madeira vigora um regime transitório do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva 

Agrícola Nacional, durante a qual a REN é definida com base no regime jurídico das áreas protegidas em 

vigor na Região Autónoma da Madeira e, para a RAN, são considerados todos os solos de boa ou muito 

boa capacidade agrícola segundo a Carta de Solos da Ilha da Madeira e respetivos documentos 

complementares e classificados nos Planos Diretores Municipais como Espaços Agrícolas. 

                                                           
117 Duas Reservas Naturais (Berlengas e Santo André e Sancha) e três Parques Naturais (Litoral de Esposende, Arrábida e Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina), abrangendo os já designadas desde 1999 Parque Marinho Luiz Saldanha-Arrábida e reserva Marinha das Berlengas). 
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3.5. Monitorização e vigilância sistemática do património natural 

 

3.5.1 Indicadores e monitorização do estado da biodiversidade 

 

O Índice de Aves Comuns (IAC) é o indicador de biodiversidade do tema Desenvolvimento Sustentável da 

informação estatística do INE118 (IDS – Ambiente e Património Natural), conjuntamente com o indicador 

de “Stocks pesqueiros abaixo dos limiares biológicos de segurança”. O IAC é igualmente o indicador 

estrutural de biodiversidade do EUROSTAT associado à Estratégia da EU para o Desenvolvimento 

Sustentável119 

O IAC mede a tendência da abundância e distribuição de um conjunto selecionado de aves comuns, 

avaliada a partir de sequências históricas de dados de observações de campo e abrange os sub-índices 

IACZA - Índice de Aves Comuns de Zonas Agrícolas; IACZF - Índice de Aves Comuns de Zonas Florestais; 

IACOH - Índice de Aves Comuns de Outros Habitats. 

O IAC foi igualmente utilizado como índice de biodiversidade nos relatórios anuais do estado do ambiente 

(APA) e durante parte da execução do Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013. 

A recolha e compilação da informação para este indicador ao nível europeu é coordenada através da 

Esquema Pan-Europeu de monitorização de aves comuns (PECBMS), desenvolvidas através de um 

consórcio de indivíduos e organizações de vários países, cooperando com o European Bird Census Council 

(EBCC). A contagem é realizada por uma rede informal composta principalmente de voluntários. (Fonte: 

Eurostat). 

Em Portugal os dados são recolhidos, compilados e enviados à PECBMS pela Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves (SPEA) tendo sido iniciado por esta entidade em 2004 no Continente e na Madeira e em 

2007 nos Açores120. 

Conforme informação do INE o índice neste momento não está a ser calculado para Portugal, só havendo 

informação até 2009, se bem que no portal da SPEA seja dada a informação que o mesmo terá sido 

estimado até 2011. 

De acordo com o disponível no portal do INE a flutuação do IAC e dos seus sub-índices é a representada 

na figura 20 (fonte INE). 

                                                           
118

 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_idsustentavel&contexto=an&selTab=tab0&INST=123715790 
119

 http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/natural-resources 
120

 http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-aves-comuns/ 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_idsustentavel&contexto=an&selTab=tab0&INST=123715790
http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators/natural-resources
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-aves-comuns/
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Figura 20. Flutuação do IAC e dos seus sub-índices. 

A nível da UE a parceria SEBI - Streamlining European Biodiversity Indicators 121 (criada em 2005 e 

envolvendo designadamente a Comissão Europeia, a Agência Europeia do Ambiente, o Centro Tópico de 

Diversidade Biológica e a UNEP) desenvolveu um conjunto de indicadores de biodiversidade que 

inicialmente visou avaliar o progresso na prossecução das metas de biodiversidade da EU para 2010.  

Estes indicadores SEBI são adequados à aplicação de muitas das políticas dos EM, no quadro legal dos 

compromissos da EU, e nas pontes para a CDB, pelo que são a base de referência por excelência para o 

estabelecimento de um sistema nacional de avaliação macro da biodiversidade. 

Em 2010 foi efetuado um exercício de adaptação dos indicadores SEBI à realidade e contexto nacionais, 

que contudo não foi operacionalizado. 

 

3.5.2 Monitorização e avaliação do estado do património natural 

Em Portugal a monitorização do património natural, tendo em vista a avaliação da sua condição e 

tendência, assenta sobretudo em linhas de monitorização específicas, dirigidas fundamentalmente a 

grupos de espécies, com lacunas expressivas, destacando-se desde logo (mas não se lhe restringindo) a 

generalidade da flora, os invertebrados e um leque importante de vertebrados, terrestres e aquáticos.  

Os habitats naturais (protegidos) também carecem do desenvolvimento e aplicação de um sistemas de 

indicadores e de monitorização sistemático adequado, assim como o património geológico e a 

generalidade dos geossítios, particularmente os de importância nacional e internacional, identificados até 

esta data. 

Finalmente, do lado das pressões e ameaças também não existem instrumentos de vigilância adequados 

que atestem os efeitos ou o risco sobre espécies, habitats ou ecossistemas, designadamente quanto a: 

espécies exóticas invasoras (exceto se incluídos no sistema sanitário e fitossanitário e quando suscetíveis 

                                                           
121

 http://biodiversity.europa.eu/topics/sebi-indicators 
 

http://biodiversity.europa.eu/topics/sebi-indicators
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de afetar espécies cultivares ou silvícolas ou a saúde pública); poluição, incluindo difusa, por nitratos; 

alterações climáticas; desertificação, perda e degradação dos solos; erosão costeira; efeito cumulativo de 

determinadas tipologias de uso do território (por exemplo, captação, represamento e aproveitamento 

hidroeléctrico à escala da bacia hidrográfica). 

Contudo, e como atrás referido, existem linhas de vigilância e ou monitorização em curso (nalguns casos 

há vários anos ou décadas), mantidas por iniciativa de entidades oficiais, privadas ou em pareceria, que 

fornecem dados periódicos sobre diversos parâmetros populacionais de algumas espécies selvagens da 

fauna nacional, e que produzem informação importante para inferir sobre o seu estado de conservação ou 

condição ecológica. 

Estas linhas de monitorização ou recenseamento são particularmente relevantes para assegurar a 

capacidade de avaliação periódica do estado de conservação ou tendências das espécies protegidas das 

Directivas Aves e Habitats, bem como dos resultados de gestão de áreas protegidas e sítios da Rede 

Natura 2000 ou de aplicação dos Planos de Ação de Espécies. 

A este propósito, refira-se o desenvolvimento entre 2008 e 2010 do Sistema de Informação e 

Monitorização da Biodiversidade do Norte de Portugal (SIMBioN), executado numa parceria entre o ex-

ICNB, I.P. e o CIBIO (Universidade do Porto), que teve entre os seus objetivos criar uma ferramenta de 

apoio à gestão da biodiversidade e contribuir para o conhecimento científico e a divulgação pública da 

biodiversidade, orientado em particular para as espécies e habitats naturais protegidos. 

Concebido e ensaiado na região Norte do país (NUT II), o projeto desenvolveu ainda as linhas e 

orientações de base para a sua aplicação, por um lado, a outros contextos regionais e, por outro, a nível 

nacional, tendo como orientação prioritária a consolidação de um modelo de monitorização do estado de 

conservação das espécies e dos habitats naturais protegidos da Rede Natura 2000, vertentes que nunca 

foram operacionalizadas. 

Existem também esquemas de monitorização particulares, de suporte a determinados sectores 

económicos e políticas que incidem na exploração direta de recursos da biodiversidade, como são os 

casos da monitorização e vigilância das populações de espécies objeto da pesca (marinha) e da política 

agrícola e de desenvolvimento rural. 

A política da água, na componente da qualidade ecológica, da utilização e do saneamento, contempla 

também programas de monitorização de parâmetros físicos e biológicos, nos termos preconizados na 

Directiva Quadro da Água (DQA) e tendo em vista a prossecução das metas de qualidade ecológica das 

águas interiores. Concretamente, são monitorizados (a nível da EU) elementos da biodiversidade das 

massas de água como o fitoplâncton, macrofitos e fitobentos, invertebrados bentónicos e peixes, assim 

como os parâmetros hidromorfológicos dos rios e massas de águas lênticas. Estas monitorizações seguem 

normas estabelecidas a nível a UE122. 

Mais recentemente, no âmbito da Directiva Quadro para a Estratégia Marinha (DQEM), e tendo em conta 

o relatório de avaliação inicial e as metas de bom estado ambiental das águas marinhas submetidos em 

2012 à Comissão Europeia, Portugal submeteu (em 2014) os seus programas de monitorização para as 4 

estratégias nacionais (Continente, Açores, Madeira e plataforma alargada). Estes programas, que visam 

avaliar a prossecução das metas ambientais das águas e ecossistemas marinhos até 2020, assentam em 

linhas de monitorização já existentes ou a desenvolver, e orientadas para componentes da biodiversidade 

e a dinâmica de determinadas pressões. 

                                                           
122 Directiva 2014/101/UE  que altera a Directiva  2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água (DQA) 
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Finalmente, no âmbito dos processos de avaliação de incidências ambientais de projetos (incluindo AIA), e 

na fase de pós avaliação, decorrem durante períodos variáveis intervenções territorialmente circunscritas 

de monitorização de diversos descritores da biodiversidade (nomeadamente fauna, flora e vegetação), 

destinados a avaliar os efeitos das medidas de minimização e/ou de compensação impostas pelas 

Declarações de Impacte ou de Incidências Ambientais e pelas conclusões sobre a fase de conformidade 

com o projeto de execução, quando a avaliação é feita em fase de projeto prévio. 

Estas monitorizações muito específicas são suscetíveis de contribuir para os processos de vigilância e de 

fiscalização mais vastos, têm lugar com maior densidade e frequência no caso de projetos localizados em 

áreas classificadas ou suscetíveis de as afetar e estão frequentemente focados em espécies e habitats 

protegidos. 

Monitorização em Portugal Continental 

Programas de monitorização ou recenseamento de longo curso para diversas espécies e grupos de aves 

(nacionais ou locais): 

- Programa Nacional de Monitorização de Aves Aquáticas Invernantes, para espécies altamente 

dependentes de zonas húmidas (em curso desde 1976; envolve a avaliação anual da abundância 

populacional e da distribuição de espécies de Anseriformes e Gruiformes123; 

- MONITAVES e MONIAVES 124 - Monitorização de espécies marinhas da Diretiva Aves nas subdivisões do 

Continente (Calonectris diomedea e Puffinus mauretanicus) Madeira (Pterodoma madeira e P. deserta) 

e Açores (em especial Calonetris diomedea borealis, Sterna dougallii e S. hirundo); inclui monitorização 

e capturas acidentais e impacto do lixo marinho; 

- Projeto de Estações de Esforço Constante de Anilhagem de Aves125.  

- CANAN (Contagens de Aves no Natal e Ano Novo), seguimento das tendências populacionais das 

espécies de aves invernantes nos campos agrícolas de Portugal126
; 

- NOCTUA-Portugal, monitorização de aves nocturnas127; 

- Projeto Arenaria, monitorização da distribuição e abundância de aves nas praias e costas de 

Portugal128; 

- Abetarda (Otis tarda); 

- Águia-imperial (Aquila adalberti). 

- Aves rupícolas (Gyps fulvus, Neophron percnopetrus, Hieraaetus fasciatus, Aquila chrysaetos, Ciconia 

nigra, Bubo bubo, Oenanthe leucura) nidificantes do Parque Natural da Serra de S. Mamede; 

- Aves rupícolas (Gyps fulvus, Neophron percnopetrus, Hieraaetus fasciatus, Aquila chrysaetos, Ciconia 

nigra, Falco peregrinus) nidificantes do Parque Natural do Douro Internacional; 

- Aves de rapina na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha; 

- Glareola pratincola e Sterna albifrons nidificantes na Reserva Natural do Estuário do Tejo; 

- Larus audouinii nidificante na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António; 

- Hieraaetus fasciatus, Falco peregrinus, Apus melba, Phalacrocorax aristotelis e Accipiter nisus no 

Parque Natural de Sintra-Cascais; 
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 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/cempa/pp-monit/pnmaai 
124

 
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetal
he_v2=1641651 
125

 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/projeto-de-estacoes-de-esforco-constante 
http://www.apaa.pt/peec/index.html 
126

 http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/canan/ 
127

 http://www.spea.pt/pt/participar/grupos-de-trabalho/aves-noturnas/monitorizacao/ 
128

 https://sites.google.com/site/projectoarenaria/Home 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/cempa/pp-monit/pnmaai
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/projeto-de-estacoes-de-esforco-constante
http://www.apaa.pt/peec/index.html
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/canan/
http://www.spea.pt/pt/participar/grupos-de-trabalho/aves-noturnas/monitorizacao/
https://sites.google.com/site/projectoarenaria/Home
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- Hieraaetus fasciatus nidificante nas ZPE Vale do Guadiana e Castro Verde e áreas adjacentes; 

- Ciconia nigra nidificante na ZPE Vale do Guadiana; 

- Pterocles orientalis nas ZPE Vale do Guadiana e Castro Verde; 

- Falco peregrinus nidificante na ZPE Costa Sudoeste; 

- Grus grus invernante nas ZPE Vale do Guadiana e Castro Verde e áreas adjacentes; 

- Larus michahellis, Phalacrocorax aristotelis e Uria aalge na ZPE Ilhas Berlengas; 

- Aves marinhas na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha. 

 

Programas de monitorização orientados para diferentes grupos taxonómicos da fauna: 

- Espécies de morcegos cavernícolas e abrigos de importância nacional (em curso desde 1987)129,130. 

- RAM, rede de observação de aves e mamíferos marinhos131 e MONITMAMIFEROS132 - Monitorização de 

cetáceos na subdivisão do continente, neste caso orientadas para a monitorização dos factores de 

mortalidade de três espécies que não atingem estado de conservação favorável – Boto (Phocoena 

phocoena), golfinho-comum (Delphinus delphis) e golfinho-riscado (Stenella coerulleoalba) e para 

espécies cujo estado de conservação é desconhecido, designadamente a baleia-anã (Balaenoptera 

acutorostrata) e a baleia-comum (Balaenoptera physalus).  

 

Programas de monitorização orientados para pressões sobre espécies: 

- Mortalidade de vertebrados por atropelamento nas estradas de Portugal, incluindo da eficácia de 

medidas mitigadoras (passagens para fauna) 

- Mortalidade de aves em linhas de transporte e distribuição e energia, incluindo das medias de 

corretivas 

- Mortalidade de mamíferos e aves marinhos em artes de pesca, incluindo das soluções dissuasoras 

- Espécies exóticas invasoras, particularmente no âmbito de acções de controlo, como por exemplo no 

âmbito do Plano de Ação do Saramugo (espécies piscícolas exóticas invasoras de ribeiras da bacia do 

Guadiana), do controlo de tartarugas exóticas na região do Algarve (Trachemys sp.) ou da rã-de-unhas-

africana Xenopus laevis nas ribeiras de Oeiras (Lisboa) 

- - Avaliação da Continuidade Fluvial, tendo em vista a elaboração de um Cadastro Nacional de 

Continuidade Fluvial e o estabelecimento dos descritores de obstáculos e os descritores de 

continuidade ecológica.  

Monitorização na Região Autónoma da Madeira [CAIXA] 

- Artropodofauna do vale da Castanheira, nas ilhas Desertas; 

- Malacofauna do vale da Castanheira, nas ilhas Desertas; 

- Estado de conservação do lobo-marinho (Monachus monachus), nas ilhas Desertas; 

- Estado de conservação da freira-do-bugio (Pterodroma deserta), nas ilhas Desertas; 

- População de calcamar (Pelagodroma marina hypoleuca), na Selvagem Grande; 

- Populações de osga-das-selvagens (Tarentola boettgeri bischoffi) e de lagartixa-das-selvagens (Teira 

dugesii selvagensis) da Selvagem Grande; 

- Recuperação da população da osga-das-selvagens (Tarentola boettgeri bischoffi); 
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 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/mam/morc 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/prog-abri-sub1988-2012v3 
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 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-crit-aval-abrig 
131

 http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/dias-ram/ 
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http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetal
he_v2=1641651 

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3622
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/especies/mam/morc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/prog-abri-sub1988-2012v3
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-crit-aval-abrig
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/dias-ram/
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
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- Fauna marinha e flora das Ilhas Selvagens; 

- Recuperação dos habitats terrestres da Selvagem Grande; 

- População de cagarra (Calonectris diomedea borealis) na Selvagem Grande; 

- Estado de conservação do pombo-trocaz (Columba trocaz); 

- Estado de conservação da freira-da-madeira (Pterodroma madeira); 

- Monitorização e identificação de fauna entomológica, nas ilhas Desertas; 

- Monitorização e controlo da gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis). 

Monitorização na Região Autónoma dos Açores 

- Ecossistemas e habitats com grande diversidade biológica ou grande número de espécies endémicas 

ou ameaçadas; 

- Ecossistemas e habitats com espécies únicas e, por isso, localmente insubstituíveis; 

- Ecossistemas e habitats frequentados por espécies migradoras, com importância social, económica, 

cultural ou científica, ou representativos, únicos ou associados a processos evolutivos chave ou a 

outros processos biológicos relevantes; 

- Espécies e comunidades ameaçadas, parentes selvagens de espécies domesticadas ou cultivadas, com 

valor medicinal, agrícola ou outro valor económico, com importância social, científica ou cultural, ou 

importantes para a investigação sobre a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica, como as espécies indicadoras; 

- Raças, variedades e cultivares tradicionais das espécies domesticadas; 

- Genomas e genes com importância social, científica ou económica ou com potencial para uso em 

biotecnologia. 

- MONIZEC (AMP) - Programa de monitorização da condição ambiental de áreas marinhas protegidas 

No âmbito do relato do artigo 17º da Diretiva Habitats foi elaborada uma proposta de plano de 

monitorização, que se encontra em ajustamento. Tem sido efetuada vigilância dos valores para 

acompanhamento e recolha de informação: 

- Censo de Aves Comuns (CAC) - desde 2007; 

- Priolo (Pyrrhula murina); 

- Milhafres/Mantas (Buteo buteo rothschildi e Buteo buteo harterti) 

- Galinhola (Scolopax rusticola) 

- Codorniz (Coturnix c. conturbans) 

- Narceja (Gallinago gallinago) 

- Monitorização da abundância de espécies cinegéticas durante o período venatório 

- Morcegos 

Monitorização no âmbito da Política de Desenvolvimento Rural (2007-2013) 

- Índice de Aves Comuns de Zonas Agrícolas; 

- Área agrícola de elevado valor natural; 

- Programa de Monitorização dos valores naturais na área de Intervenção Territorial Integrada da Costa 

Sudoeste (comunidades de avifauna e a caracterização da flora e dos anfíbios de charcos temporários 

decorreu); 

- Monitorização de aves estepárias (ZPE Castro Verde). 

http://www.pnm.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=35%3Apombo-trocaz&catid=28&Itemid=16&lang=pt
http://www.pnm.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=34%3Afreira-da-madeira&catid=28&Itemid=16&lang=pt
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- Está em curso o estabelecimento de programas de monitorização e indicadores, metodologias e linhas 

de base para a outras áreas da RN2000: o SIC Serra da Estrela, ZPE Tejo Internacional, ZPE Erges e 

Pônsul, ZPE e SIC Monchique e ZPE Caldeirão. 

Monitorização no âmbito do bom estado ambiental das águas marinhas, incluindo da actividade da 

pesca (Programa de Monitorização da DQEM133)  

A globalidade das linhas de monitorização neste contexto são relevantes para avaliar a dinâmica e 

tendências do estado ambiental dos ecossistemas marinhos em função de diversos descritores biofísicos e 

atento às medidas previstas aplicar nas estratégias marinhas das 4 regiões nacionais, e que nalguns casos 

têm um foco direto em termos das componentes da biodiversidade, seja relativamente ao estado das 

espécies exploradas ou protegidas, dos habitats bentónicos ou das pressões exercidas sobre ambos. 

Relativamente às espécies protegidas, não exploradas, as monitorizações ou avaliações decorrem da 

aplicação das Directivas Aves e Habitats (ver atrás). 

Merecem assim destaque as seguintes de linhas de monitorização do bom estado ambiental, e lacunas 

(fonte DGRM – Programa de Monitorização e Medidas da DQEM): 

Descritor Biodiversidade 

- zooplâncton e organismos bentónicos ao longo da costa continental portuguesa, não existindo  

dados recentes quanto à biodiversidade do fitoplâncton (a última informação remonta a 1985 e 

1986). 

- cefalópodes, crustáceos e espécies de peixes elasmobrânquios e teleósteos, demersais e 

pelágicos, ao longo de toda a costa continental 

- mamíferos e aves marinhos, incluindo de capturas acidentais 

- MONIAMT - Monitorização das atividades marítimo-turísticas em zonas costeiras e oceânicas dos 

Açores (em especial em AMP e incluindo atividade de observação e cetáceos) 

Descritor Espécies Exóticas Invasoras 

- fitoplâncton, zooplâncton, macroalgas e invertebrados bentónicos 

- redes de alerta para a ocorrência de espécies invasoras nos Açores, onde têm desenvolvido 

diversos estudos de inventariação de espécies marinas introduzidas e um projeto de combate à 

alga invasora Caulerpa webbiana. 

- Vias de introdução (em especial zonas portuárias e de marinas de recreio) 

Descritor Populações de peixes e moluscos explorados comercialmente 

- séries temporais de dados sobre composição das capturas, distribuição, abundância e biologia da 

maioria das espécies de peixes e moluscos comerciais incluídas na avaliação inicial [recolhidas 

desde 2002 pelo Programa Nacional de Amostragem Biológica (PNAB), associado ao programa 

comunitário de recolha de dados da pesca (DCF - Data Collection Framework) no âmbito da PCP], 

incluindo 5 espécies que não atingiram o bom estado ambiental na sub-divisão do Continente 

                                                           
133

 
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetal
he_v2=1641651 
 

http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
http://www.dgrm.mam.gov.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&actualmenu=1470807&selectedmenu=1641550&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=1641651
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(stocks ibéricos de sardinha, pescada, tamboril branco e areeiro-4-manchas e o stock atlântico de 

tubarão-anequim) e uma (peixe-espada preto), na sub-divisão da Madeira. 

- ARQUEDAÇO - Programa de cruzeiros de investigação dedicados a espécies demersais dos Açores 

(peixes demersais com interesse comercial e inclui avaliação dos impactos do palangre de fundo, 

na integridade dos fundos marinhos e nos ecossistemas bêntónicos vulneráveis, monitorização e 

contaminantes de peixes 

- POPA - Programa de Observadores para as Pescas dos Açores (desde 1998 e visando: Monitorizar 

as atividades de pesca comercial na Região dos Açores, em especial da pesca pelágica de salto-e-

vara dirigida a atuns; Garantir o estatuto dolphin safe para a pesca de atum e dos produtos e 

derivados da indústria atuneira dos Açores; Recolher e disponibilizar informação sobre ocorrência 

de espécies marinhas classificadas, nomeadamente cetáceos, tartarugas marinhas, aves marinhas, 

e sua interação com a pesca do atum; Monitorizar iniciativas de pesca prospetiva, dirigida a 

recursos não tradicionais; Recolha de material para outros projetos e estudos (ecologia trófica, 

genética, contaminantes); em casos pontuais, sob solicitação de outros projectos, nomeadamente 

o registo de observação de lixo flutuante no mar (a partir de 2015). 

Descritor - Cadeia Alimentar Marinha 

Não existe uma monitorização na costa portuguesa dirigida às teias tróficas marinhas, se bem que existam 

estudos de dieta, envolvendo algumas espécies de peixes (por exemplo, sardinha, carapau, pescada, 

verdinho, sargos e afins, linguados e afins, cantarilho, espadarte, elasmobrânquios), invertebrados e 

mamíferos aves marinhas. 

Descritor 6 – Integridade dos Fundos Marinhos 

Não existem programas de monitorização para este efeito. No entanto no âmbito de alguns projectos foi 

efetuado o mapeamento de habitats e biótopos bentónicos de áreas especificas da ZEE, incluindo áreas 

marinhas protegidas (AMP), o que permitiu produzir informação relevante, não só para determinação do 

estado de integridade dos fundos, como para apoio à avaliação de critérios do Descritor Biodiversidade, 

designadamente ao nível dos habitats.  

Nos Açores o mapeamento dos ecossistemas marinhos vulneráveis, formados por esponjas e corais de 

águas frias, têm merecido a atenção científica prioritária, assim como o impacto das pescarias de fundo 

nesses ecossistemas. Além disso, habitats prioritários, como os campos hidrotermais de profundidade, da 

Crista Média Atlântica, têm sido estudados e monitorizados por equipas internacionais. 

Descritor 10 – Lixo marinho 

- projeto-piloto da OSPAR de monitorização de lixo marinho (foram analisadas sete praias 

portuguesas, quatro vezes por ano durante o período 2002-2006). 

- o projeto POIZON (entre 2010 e 2013) monitorizou treze praias da costa portuguesa, com especial 

incidência nos microplásticos. 

- Projeto Coastwatch (programa europeu de voluntariado e sensibilização ambiental, promovido 

em Portugal pela Organização Não Governamental GEOTA) que tem sistematicamente, desde 

1989, conduzido campanhas de monitorização de vários parâmetros relacionados com a ecologia 

e o ambiente nas praias do litoral, incluindo o lixo marinho.  

Sobre a presença de lixo marinho à superfície e nos fundos oceânicos: em 2004, durante os censos de 

cetáceos na Madeira, o Museu da Baleia da Madeira registou lixo flutuante no arquipélago. Relativamente 
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aos fundos oceânicos, estudou-se o lixo marinho presente nos canhões submarinos da costa oeste de 

Portugal continental e registou-se a abundância de lixo no monte submarino de Condor, nos Açores.  

 

Os impactes do lixo marinho na vida selvagem e ecossistemas não são monitorizados, mas algumas 

instituições têm registos da interação de animais, especialmente aves, répteis e mamíferos, com o lixo 

marinho. Recentemente, e no âmbito académico, foi investigada a ingestão de lixo marinho por peixes da 

costa portuguesa. 

Descritor 11 – Energia e ruído submarino 

- projeto INTIMATE, em 1996 (Internal Tide Measurements for Acoustic 902 Tomography 

Experiments) ao largo da Nazaré; 

- licenciamento de projetos de energia renovável marinha, como os instalados ao largo da 

Aguçadoura (tecnologia Windfloat) e Peniche (tecnologia WaveRoller); 

- projeto WEAM 2007 (Wave Energy Acoustic Monitoring), que teve como objetivo desenvolver um 

plano de monitorização para prevenir e avaliar o impacte do ruído subaquático causado por 

conversores de energia renovável marinha na fauna marinha, nomeadamente nos mamíferos 

marinhos, tendo neste contexto sido efetuadas medições do ruído subaquático emitido pela 

Central de Ondas da ilha do Pico nos Açores; 

No âmbito do Programa de Monitorização da DQEM estão já preconizadas (em planeamento) novas linhas 

de monitorização orientadas para: 

- Monitorização dos habitats pelágicos e bentónicos e das teias tróficas (DIVTROFICA) – As áreas a 

monitorizar incluem o arquipélago da Madeira, a zona centro de Portugal continental e alguns 

ecossistemas considerados sensíveis como, por exemplo, florestas de Kelp, a Ria Formosa e zona 

costeira adjacente e o habitat de corais vermelhos (Corallium rubrum) no sul de Portugal. 

- MONIKETOS - Monitorização de cetáceos nas águas costeiras e territoriais da subdivisão da 

Madeira [em particular focado nas 4 espécies de cetáceos indicadoras do bom estado ambiental 

(golfinho-roaz, baleia-piloto-tropical, golfinho-malhado e golfinho-comum] 

- Whales&Ships - Monitorização das atividades de observação de cetáceos na subdivisão da 

Madeira 

- Monitorização da abundância e do impacte de espécies não indígenas na costa portuguesa 

(MONIEXOTICAS/NISPOR) – no Continente e Regiões Autónomas 

- Estudo de populações de peixes e moluscos explorados pela pesca artesanal e lúdica (ARTESANAL) 

- no Continente e com monitorização orientada para as seguintes espécies: robalo-legítimo 

(Dicentrarchus labrax), linguado (Solea spp.), sargo (Diplodus vulgaris e D. sargus), abrótea-da-

costa (Phycis phycis), lula-vulgar (Loligo vulgaris), amêijoa-branca (Spisula solida) e conquilha 

(Donax spp.) na zona entre Peniche e Lagos. 

- Pesca Lúdica nos Açores - Monitorização de pesca lúdica costeira e embarcada 

- Propriedades e distribuição espacial do lixo marinho e impactes na vida marinha (DELIXOMAR) - 

no Continente e Regiões Autónomas 
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- Monitorização das atividades de pesca e tráfego marítimo em Áreas Marinhas Protegidas offshore 

(FISH&SHIPS) – na subdivisão da plataforma estendida e visando o estabelecimento de uma rede 

de monitorização na futura Área Marinha Protegida Madeira-Tore. Pretende-se também 

monitorizar as atividades de pesca e tráfego marítimo na ZEE da Madeira, bem como a atividade 

de tráfego marítimo em áreas sensíveis da subdivisão dos Açores. 

 

3.6. Uso, ocupação e ordenamento do território 

O projeto LANDYN134 definiu para Portugal Continental sete classes simplificadas de uso do solo: 

artificializados, agrícolas, agro-florestais, florestas, incultos, corpos de água e zonas húmidas. 

De acordo com os resultados deste projeto entre 1980 e 2000 assistiu-se a uma forte redução das áreas 

agrícolas (443 948,46 ha em 2010, face a 1980), em detrimento do aumento de florestas, “incultos”, 

artificializados e corpos de água. Em termos de variação relativa, constata-se que o tipo de ocupação que 

mais alteração sofreu, foi a classe de territórios artificializados, com um aumento de 62,83%. As florestas 

e os corpos de água também aumentaram 9,96 e 31,14%, respetivamente. Nesta análise, salienta-se 

também o decréscimo de 12,48 e 12,29% das áreas agrícolas e agro-florestais. 

A análise da evolução mais agregada da ocupação do solo em Portugal continental baseada na informação 

fornecida pela cartografia CORINE Land Cover de 1990 e de 2000 (CLC2000) revela que no ano 2000, 75,4 

% da superfície de Portugal continental era ocupada com áreas agrícolas (48%) e povoamentos florestais 

(27,4%), tendo ocorrido nos catorze anos antecedentes uma ligeira diminuição do seu peso no total (-

1,3%). 

Considerando o conjunto da área agrícola, dos espaços florestais e das áreas com matos e pastagens 

naturais pobres, alcança-se em 2000 um valor equivalente a 94,3 % do total (96% em 1985/87), 

evidenciando-se, assim, a larguíssima preponderância das áreas utilizadas pela agricultura e florestas ou 

revestidas por vegetação natural na ocupação do solo de Portugal continental.  

Os territórios artificializados observaram um crescimento muito forte, em qualquer das suas 

componentes, o que determinou um ganho de peso relativo em 2000 face ao verificado em 1985-87 de 

apenas 0,8 %, ao passar de 1,9% para 2,7%, mas correspondendo a um aumento de 41,2% em relação ao 

valor de partida.135 

Nos Açores, tendo por base a Carta de Ocupação dos Solos elaborada em 2007, conclui-se que mais de 

metade do território regional (56%) é ocupado por uso agrícola e por pastagem. Por outro lado, a floresta 

e a vegetação natural ocupam cerca de 35% do território, com 22% e 13% de superfície, 

respetivamente.136 

Uma análise da distribuição das classes mais relevantes de uso do solo pelas áreas classificadas da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e da Rede Natura 2000 do Continente permite verificar que o território agro-

florestal abarca, no seu conjunto, cerca de 80% da superfície de áreas classificadas em Portugal 

Continental, o que atesta da importância de certas atividades agro-florestais para a gestão da 

biodiversidade. Note-se ainda que cerca de ¾ das zonas húmidas e costeiras de Portugal se encontram 

                                                           
134

 LANDYN - Alterações de uso e ocupação do solo em Portugal Continental: caracterização, forças motrizes e cenários futuros. 

[http://www.dgterritorio.pt/a_dgt/investigacao/landyn/] 
135

 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2006. Relatório do PNPOT. Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. 
136 http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-drotrh/conteudos/publicacoes/Carta+de+Ocupação+do+Solo.htm?lang=pt&area=ct 
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integrados nalguma tipologia de área classificada, o que atesta a relevância dada à proteção destes 

ecossistemas particularmente sensíveis.137 

Nos Açores constata-se que 77% da área é ocupada por Áreas Naturais, 11% por Floresta de Produção, 6% 

por Áreas Agrícolas e 5% por pastagens permanentes (PAF Açores 2013). 

Na Madeira, a classe mais relevante de uso do solo nas áreas classificadas da Rede Natura 2000 é a de 

“Florestas e meios naturais e seminaturais”, com mais de 98% de superfície (PAF – Madeira 2013). 

A utilização eficiente dos recursos naturais solo, água, ar e biodiversidade visa uma gestão otimizada de 

modo a aumentar a produtividade e maximizar a respetiva utilização (p. ex., reciclagem, eficiência 

energética, eficiência hídrica, reabilitação urbana). O uso sustentável do capital natural, por outro lado, 

garante a viabilidade desses recursos numa escala temporal adequada à respetiva recuperação. 

De facto, o uso eficiente e sustentável de recursos e a transição para uma economia de baixo carbono 

apontam para um retorno económico e social, numa relação favorável entre custos e benefícios em que 

se atingem níveis de rendimento máximo sustentável (MSY). 

Portugal possui uma grande diversidade biológica (aos níveis genético, específico e dos ecossistemas) e 

geológica, fonte de recursos naturais que estão na base do funcionamento de sectores tão relevantes 

como a agricultura, as florestas e a pesca.  

Não obstante, no atual contexto de crise económica, a inexistência de uma visão estratégica de gestão 

sustentável dos recursos pode debilitar o uso eficiente e sustentável de recursos, pelo que deve ser 

prioritário o reforço da eficácia e da eficiência da integração sectorial dos objetivos de biodiversidade, 

particularmente os de natureza jurídica, no âmbito das políticas agrícola e de desenvolvimento rural, das 

pescas e do mar. 

É necessário reforçar a abordagem transversal da conservação do património natural e gerar processos de 

corresponsabilização dos atores públicos e privados, com uma maior responsabilidade ambiental das 

empresas, o aumento da eficácia dos instrumentos económicos e financeiros para promoção do uso 

sustentável dos recursos e a valorização e certificação de produtos. 

De facto, existem, por exemplo, sistemas agro-silvo-pastoris de base tradicional bem adaptados e com 

retorno económico, devendo ser apoiados investimentos na agricultura que promovam maiores níveis de 

sustentabilidade na utilização dos recursos. (ex: investimentos agrícolas orientados para melhorias 

comprovadas no uso eficiente de água e redução da poluição difusa). A certificação da gestão florestal, a 

qual promove a adaptação das explorações e das empresas às exigências ambientais, de segurança e 

prevenção de riscos, é já uma prática com benefícios evidentes para a sustentabilidade do sector, 

havendo presentemente cerca de 300 000 ha (9%) de área florestal certificada. 

No sector da pesca, a gestão sustentável dos recursos pesqueiros permite garantir que as unidades 

populacionais se mantêm dentro de limites biológicos seguros sem qualquer impacto adverso significativo 

noutras populações, espécies e ecossistemas, dando cumprimento ao objetivo de um bom estado 

ecológico até 2020, conforme estabelecido na Diretiva-Quadro Estratégia Marinha.  

A atual Política Comum de Pescas e as metas globais da União nesta área impõem metas objetivas de 

sustentabilidade reforçadas neste sector. 

                                                           
137 PAF Portugal – Mainland only (including contiguous marine area) a Prioritised Action Framework for Natura 2000 for the Eu Multiannual 
Financing Period 2014-2020. (july 2013). 
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No caso particular da pesca de migradores diádromos em águas interiores, o estatuto (jurídico) de 

proteção das principais espécies-alvo (incluindo a nível da União Europeia e de acordos regionais e 

internacionais na área da biodiversidade) implica acentuados esforços para assegurar uma gestão 

pesqueira adequada à conservação dos stocks, nomeadamente através do estudo e caracterização das 

populações (monitorização dirigida ou associada às capturas), da sua biologia e ecologia (nalgumas 

situações ainda com significativas faltas de conhecimento) e da sustentabilidade da gestão pesqueira. O 

caso do “colapso” recente da enguia-europeia em toda a Europa, assim como da população de sável na 

bacia hidrográfica do Gironda, em França, ou da extinção do esturjão em Portugal, são exemplos extremos 

da necessidade de aprofundar o conhecimento de base e implementar as consequentes medidas de 

gestão pesqueira.A existência de áreas marinhas protegidas, apesar de não constituir ainda uma rede 

coerente e suficiente, suporta este tipo de abordagem e inverte a atual sobre exploração dos recursos 

naturais biológicos marinhos. No entanto, a desproporção entre a área marinha sob jurisdição nacional, a 

mais extensa da União Europeia, e os meios disponíveis, é um fator de ameaça à sustentabilidade dos 

recursos marinhos e costeiros, por diminuir a já reduzida capacidade de intervenção (desde a investigação 

à definição legal, fiscalização e monitorização) no meio marinho pelo que a par de continuados esforços 

de articulação se está a equacionar o desenvolvimento de um regime específico para a designação de 

áreas marinhas protegidas para além do mar territorial. 

O planeamento e o ordenamento do território são instrumentos determinantes para a conservação do 

património natural e a recente alteração do regime jurídico nestas matérias introduz desafios essenciais a 

enfrentar nos próximos anos em termos de política de natureza e biodiversidade, e tendo em conta os 

compromissos jurídicos e políticos a que o país está vinculado nesta área. 

Atualmente, todas as áreas protegidas de âmbito nacional estão já dotadas de plano de ordenamento ( 

elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho e do regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial que vigorou até 2014). A a Rede Natura 2000 está constituída ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro, tendo sido alvo  de plano sectorial específico138 que está em fase de 

integração nos PDM. 

Na Madeira, o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, foi adaptado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março. 

Os Planos de Ordenamento e Gestão dos sítios da Rede Natura 2000 foram aprovados ao abrigo do 

sistema regional de gestão territorial da Região Autónoma da Madeira, definido pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro, tendo os seus conteúdos vindo a ser incluídos nos processos 

de revisão dos PDM das autarquias regionais. 

No Continente, a partir de 2013, as estruturas de governação para a conservação da natureza e para as 

florestas estão agregadas, determinando uma maior articulação entre esses sectores. As matas nacionais 

integram territórios com grande mais-valia em termos de biodiversidade, e os Planos Regionais de 

Ordenamento Florestal, atualmente em revisão, são importantes instrumentos de planeamento da 

biodiversidade florestal. 

As estruturas de conectividade existentes (DPH, REN e RAN), não estão a desempenhar totalmente o seu 

papel, apresentando-se desagregadas à escala municipal. Em consequência a matriz de paisagem do 

território apresenta-se com elevado grau de fragmentação, ao qual acresce uma rede de infraestruturas 
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 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 julho. 
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de transportes e de energia complexa em que não foi suficientemente considerado o impacto cumulativo 

em termos de paisagem e funcionalidade dos ecossistemas.  

Neste aspeto há que referir que esta conclusão resulta em parte de um grande número de concelhos 

possuírem, ainda, delimitações de REN elaboradas há várias décadas e que enfermam de inúmeras 

deficiências e incorreções, entre as quais a falta de uniformidade e de continuidade intermunicipal e inter-

regional, resultantes dos constrangimentos que se colocavam à data da sua elaboração. 

Na verdade, a elaboração das novas delimitações à luz das orientações estratégicas nacionais e 

regionais139 o, com elementos cartográficos mais rigorosos e em suporte digital, ferramentas de trabalho 

mais atualizadas e estudos de base mais aprofundados, permitirão introduzir maior rigor técnico na 

identificação dos valores naturais e áreas de risco que a REN pretende salvaguardar, e uma maior 

continuidade e conetividade à escala municipal. 

Por outro lado, também o desenvolvimento e implementação de infraestruturas verdes será um 

importante mecanismo para colmatar algumas das falhas existentes, quando considerado nos processos 

de planeamento, para além de permitir assegurar o fornecimento de serviços múltiplos dos ecossistemas. 

Como já referido atrás, recentemente foram introduzidas mudanças significativas no quadro legal de 

planeamento e avaliação, nomeadamente, nos regimes jurídicos de ordenamento do território nacional, 

terrestre e marinho, bem como no regime de avaliação de impacte ambiental de projetos.  

Neste contexto, destaca-se a perda da  vinculação direta das entidades privadas às normas dos planos 

especiais. Os planos de âmbito municipal e intermunicipal são os únicos instrumentos que determinam a 

classificação e qualificação do uso do solo, e cujas regras vinculam direta e imediatamente aquelas 

entidades. Torna-se, assim, impositiva a integração dos planos especiais no conteúdo dos planos diretores 

municipais, bem como de conceção de programas específicos de ordenamento das áreas protegidas. 

Garante-se, deste modo, a compatibilização das diferentes normas num único plano, evitando a 

sobreposição de regras e objetivos conflituantes. 

Este será um processo que terminará em junho de 2017, exigindo-se um forte empenho das entidades 

envolvidas, por forma a garantir a conservação e a gestão sustentável dos recursos e valores naturais e 

apostando num modelo de ordenamento integrado e revitalizado das áreas protegidas. sta alteração 

implicará a recondução dos atuais planos especiais a programas, agora constituídos por normas de 

execução e, sublinhe-se novamente, um esforço de articulação entre a administração central e os 

municípios na gestão das áreas protegidas. 

É ainda necessário reforçar a articulação mar-terra e a consolidação das respectivas políticas, recursos e 

capacitação a diversos níveis que suportem este novo paradigma de gestão territorial. 

Assim, esta mudança de paradigma exige um reforço dos princípios de conservação da natureza nos 

Planos Municipais), uma generalização da prática de avaliação continuada e de monitorização dos 

resultados da implementação dos programas e planos territoriais , bem como um maior cumprimento da 

legislação de ordenamento do território e uma fiscalização eficaz e independente. 

É fundamental ter presente que, no território do Continente, mais de 90% da área territorial ocupada por 

áreas protegidas dotadas de plano especial de ordenamento do território coincide com áreas classificadas 

no âmbito da Rede Natura 2000. Nestas áreas o plano especial é o instrumento de gestão territorial que 
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 Aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministro n.º 81/2012, de 3 de outubro, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro. 



 

61 

assegura a conservação dos habitats e das populações das espécies, em função dos quais foram 

classificadas essas áreas de importância comunitária, conforme definido na transposição para o direito 

nacional das Diretivas Aves e Habitats, nomeadamente no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, conforme 

alterado. 

Deste modo, importa, desde logo, salvaguardar que a reforma do ordenamento do território acautela a 

necessária gestão e intervenção ao nível da Rede Natura 2000 e da aplicação das diretivas comunitárias. A 

par da revisão dos planos municipais  e dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI), e da recondução dos planos especiais de ordenamento do território  a programas especiais, 

com a necessária atualização da informação de base e colmatação de lacunas de conhecimento científico 

de base para apoio à gestão, está em curso, numa fase inicial, o mapeamento dos ecossistemas e dos 

serviços por eles fornecidos (que incluirá a avaliação do seu estado estrutural e funcional, bem como a sua 

valoração económica) e o reforço dos instrumentos de gestão da RN2000. 

Deverá, igualmente, ser enquadrado no novo regime de ordenamento do espaço marítimo o quadro legal 

da conservação da natureza, nomeadamente o seu regime jurídico e o da criação das áreas protegidas, de 

modo a garantir um normativo específico vinculativo em áreas protegidas, à semelhança do que acontece 

em RN2000.  

A avaliação e monitorização dos planos e programas territoriais e de instrumentos estratégicos devem ser 

definidas num sistema integrado e generalizado, em que as novas tecnologias e software open source são 

uma oportunidade a ter em consideração. 

São aspetos a melhorar: o conhecimento (por exemplo, sobre património genético, capacidade de 

exploração, e tecnologias mais eficientes), o quadro legal de alguns usos, como a utilização de recursos 

genéticos, a pesca lúdica, a prospecção de recursos não biológicos e o desenvolvimento das energias 

renováveis, e o desequilíbrio provocado pelos apoios financeiros aos sistemas de produtos intensivos e 

concorrentes com sistemas tradicionais.  

Verifica-se, contudo, um maior interesse das universidades e centros de investigação na temática de uso 

eficiente de recursos, existem guias de boas práticas e de sistemas de certificação e há enquadramento 

comunitário e internacional para este tipo de abordagem à sustentabilidade da utilização de recursos 

naturais. 

3.7 Educação e Ensino 

A temática da Conservação da Natureza e da Biodiversidade integra os programas e metas curriculares da 

área das ciências naturais dos ensinos básico e secundário, bem como a área transversal de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade. 

No âmbito dos currículos dos ensinos básico e secundário, nos programas e metas curriculares da área das 

ciências naturais, bem como da Educação Ambiental para a Sustentabilidade, esta temática é abordada de 

forma a proporcionar aos jovens conhecimentos e capacidades que lhes permitam intervir, de forma 

esclarecida e ativa, em problemáticas ambientais relativas à Conservação da Biodiversidade. 

 

3.7.1 Educação ambiental para a sustentabilidade ao nível do currículo 

Este domínio integra temáticas relativas à conservação da natureza e da biodiversidade ao nível dos 

programas curriculares das várias disciplinas, de uma forma transversal, de Programas/Grupos de trabalho 
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interministeriais/ Estratégias que contemplam a área da educação, bem como em projetos ambientais 

desenvolvidos nas escolas. Esses projetos são promovidos, nomeadamente, por autarquias, ONGA, 

entidades do Ministério da Educação e da Ciência (MEC) e outros organismos da administração pública. 

Encontra-se nesta data em fase de desenvolvimento pelo MEC um documento referencial relativo à 

educação ambiental para a sustentabilidade, que incluirá, entre outras, temáticas relativas à conservação 

da natureza e da biodiversidade, destinado a ser usado e adaptado aos contextos das diferentes 

disciplinas. 

Assim, nos ensinos básico e secundário, devido ao seu carácter transversal, a educação ambiental para a 

sustentabilidade, à semelhança do que acontece com as outras dimensões da educação para a cidadania, 

é adotada nos programas de todas as disciplinas. No caso específico dos programas da área das ciências, a 

ênfase é colocada na relação Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, sendo esta relação a matriz 

integradora desses programas. Neste âmbito, são preconizados temas que se relacionam com a 

conservação da natureza e da biodiversidade. 

Como exemplos de temas/conteúdos/objetivos/atividades contemplados nos programas e metas 

curriculares dos Ensinos Básico e Secundário, que se relacionam com a conservação da biodiversidade, 

destacam-se: 

Ensino Básico 

 Programa da disciplina de Ciências-Naturais (3.º ciclo); 

 Metas curriculares para a disciplina de Ciências-Naturais do 8º ano do ensino básico; 

Ensino Secundário 

 Programa da disciplina de Biologia e Geologia (10.º e 11º anos); 

 Programa da disciplina de Biologia (12.º ano). 

3.7.2 Programas/Grupos de trabalho interministeriais/Estratégias 

Grupo de Trabalho de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (GTEAS)140 

Tem por missão o acompanhamento e a concretização das ações previstas no protocolo de cooperação 

estabelecido entre o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e Energia e o Ministério da 

Educação e Ciência. 

Programa AdaPT “Educação e Prémio Escolar Alterações Climáticas” 

No âmbito do Programa AdaPT, a Direção-Geral da Educação está, em colaboração com a Agência 

Portuguesa para o Ambiente, a acompanhar o projeto “Educação e Prémio Escolar Alterações Climáticas”. 

Este projeto visa a implementação, nas escolas, de projetos ambientais que contemplem o tema da 

adaptação às alterações climáticas em Portugal. Entre estes assumirão particular importância projetos que 

contemplem medidas de apoio à conservação da natureza e da biodiversidade. 

Projetos Ambientais 

Foi estabelecido, em 2005, um protocolo de colaboração entre os então chamados Ministérios do 

Ambiente e da Educação, ao abrigo do qual têm vindo a ser desenvolvidos nas escolas projetos 

ambientais. Destes projetos destacam-se os seguintes: 
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 criado pelo Despacho conjunto n.º 19191/2009, dos Secretário de Estado Adjunto e da Educação e Secretário de Estado do Ambiente 
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Project 80 

O Projeto 80 é um programa de âmbito nacional que pretende recorrer ao movimento associativo nas 

escolas para promover a educação para a cidadania, o empreendedorismo e a cidadania democrática. Este 

projeto consiste numa iniciativa conjunta da Agência Portuguesa para o Ambiente, da Direção-Geral da 

Educação, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, da Quercus e dos Green Project Awards. 

O Público-alvo deste projeto abrange as associações de alunos das escolas com 3.º ciclo ensino básico e 

ensino secundário que desenvolveram um ou mais projetos sobre sustentabilidade, nomeadamente 

projetos que visam promover o uso eficiente dos recursos naturais, a redução da pegada de carbono, a 

conservação da biodiversidade, o empreendedorismo, a inovação social e a economia verde. 

Programa Eco Escolas 

A Direção-Geral da Educação integra a Comissão Nacional do Programa Eco Escolas, programa 

internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela 

escola no âmbito da Educação Ambiental para a sustentabilidade. Em Portugal o Programa Eco Escolas é 

promovido pela Associação Bandeira Azul (ABAE), secção portuguesa da Foundation for Environmental 

Education (FEE) e atualmente abrange os ensinos básico, secundário e superior, envolvendo cerca de 1300 

escolas, a maioria das quais tem sido galardoada com a bandeira verde Eco Escolas. No âmbito deste 

programa são desenvolvidos diversos projetos, alguns deles sobre a conservação da natureza e da 

biodiversidade. 

Projeto “Jovens Repórteres para o Ambiente (JRA)” 

A Direção-Geral da Educação integra a Comissão Nacional do projeto Jovens Repórteres para Ambiente 

(JRA). Este é um projeto europeu de Educação Ambiental integrado numa rede internacional da 

Foundation for Environmental Education (FEE), que tem como objetivo principal promover a educação 

para o desenvolvimento sustentável. Em Portugal, o projeto é promovido pela Associação Bandeira Azul 

(ABAE), destinando-se fundamentalmente, à semelhança do que acontece nos outros países, aos 

estudantes do ensino secundário. O objetivo principal deste projeto consiste em preparar os jovens para o 

exercício de uma cidadania ativa na defesa do ambiente, nomeadamente ao nível da conservação da 

biodiversidade, utilizando metodologias no âmbito da investigação ambiental, do jornalismo, da 

comunicação e da internet. 

A Comissão Nacional tem como missão apoiar direta e indiretamente a implementação do projeto bem 

como fazer o seu acompanhamento técnico pedagógico. 

3.8. Cooperação e Assuntos Internacionais 

A biodiversidade não tem constituído uma prioridade da cooperação portuguesa pelo que neste âmbito as 

ações têm vindo sobretudo a decorrer de solicitações pontuais dos parceiros ou por via da integração 

deste domínio nas ações de cooperação em curso noutros sectores, nomeadamente no contexto de 

projetos implementados por ONGD, ONGA e por agentes da comunidade científica. Estes projetos foram 

por regra identificados às autoridades nacionais como contribuindo para a conservação da biodiversidade 

na sequência da aplicação do marcador de despesa em biodiversidade da OCDE141. 

A concretização da cooperação na área da biodiversidade tem portanto vindo a ser executada sem 

enquadramento estratégico que justifique as intervenções, motive a sua promoção ou oriente a decisão, e 

com insuficiência de meios específicos planeados e alocados para a sua execução e acompanhamento. 

                                                           
141 http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm 
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Importa contudo reconhecer que, para além de algumas iniciativas isoladas (p.e: ações de formação), a 

biodiversidade tem vindo a ser integrada como área de cooperação em diversos acordos, memorandos, 

plataformas ou protocolos multi e bilaterais (gerais, mas também específicos) de iniciativa 

Governamental, sem que isso por regra se tenha traduzido na efetivação e operacionalização dos 

mesmos, com produção de resultados relevantes para qualquer das Partes.  

No plano multilateral, o quadro de referência em termos de Acordos e Tratados internacionais relevantes 

na área da conservação da natureza e da biodiversidade é vasto. A cada Acordo ou Tratado internacional 

correspondem vários grupos de trabalho, grupos ad-hoc, sessões formais e informais dos vários órgãos, 

workshops, entre outros. A estes acrescem as inúmeras formações a nível da União Europeia para 

coordenação, preparação e acompanhamento de instrumentos comunitários, jurídicos, estratégicos ou de 

política. Este cenário tem vindo a densificar-se e a traduzir-se numa proliferação das necessidades (em 

muitos casos das obrigações) de acompanhamento de processos que, aliado aos assuntos multilaterais 

exibe elevados níveis de exigência em termos de recursos humanos, técnicos e financeiros, cuja 

planificação urge um exercício de planeamento regular, que conjugue os interesses estratégicos da 

política nacional no cenário externo e na EU com o contexto de eficiência da execução orçamental e 

financeira com que o país se encontra comprometido. 

Apesar dos esforços de planeamento que têm vindo a ser concretizados, diversos processos internacionais 

são acompanhados de forma intermitente e consequentemente afetam a capacidade de resposta nacional 

às deliberações dos diferentes processos a nível multilateral ou da própria apreciação política da 

oportunidade e relevância dos mesmos e das suas agendas. Esta realidade justifica a definição de um 

quadro de prioridades estratégicas de acompanhamento de assuntos internacionais na área da 

conservação da natureza e da biodiversidade, com coordenação de alto-nível. 

No que respeita concretamente à cooperação para o desenvolvimento é importante destacar-se o 

financiamento de Portugal entre 2006 e 2013, classificado como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), 

que tenha sido identificado com o marcador “Biodiversidade” da OCDE e pontuado com 1142 ou 2143 no 

contexto dos dados reportados por Portugal ao Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE (ver tabela 

abaixo; fonte: Camões I.P.). 

2006 3.773.420,00 € 

2007 3.918.642,00 € 

2008 4.071.175,00 € 

2009 5.150.293,00 € 

2010 3.399.293,00€  

2011 3.431.041,00 € 

2012 1.499.565,00 € 

2013 1.039.735 € 

Face a estes montantes, a transposição para o nível nacional do compromisso assumido pela EU e os seus 

Estados-membros no contexto da CDB, que é o de duplicar até 2020 os fluxos financeiros internacionais 

de recursos para a biodiversidade, implica que a partir de 2015 Portugal invista aproximadamente 

                                                           
142 Objetivo significativo - embora importante, não se encontra entre a motivação principal da atividade/projeto. 
143 Objetivo principal define-se como sendo fundamental à conceção da atividade/projeto. 
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8.000.000€/ano em cooperação para o desenvolvimento na área da biodiversidade e que pelo menos 

mantenha este nível até 2020. Este valor tem por referência aos dados reportados por Portugal no âmbito 

da OCDE/CRS (Creditor Reporting System) que definem a linha de base nacional, em conformidade com o 

acordado na CDB em aproximadamente 4.000.000€ (valor médio 2006-2010). No entanto, o compromisso 

de duplicar os fluxos financeiros internacionais foi assumido pelo conjunto das Partes da CDB pelo que 

não é expectável nem exigível que todas as Partes à CDB dupliquem os valores da sua linha de base. 

Não obstante, o compromisso de aumentar substancialmente a mobilização de recursos financeiros para a 

biodiversidade (consagrada por exemplo na meta 20 Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 

da CDB) mantém-se. Apesar disso, a APD portuguesa na área da biodiversidade está desde 2009 com uma 

evolução inversa evidenciando um acentuado declínio entre 2011 e 2012. Considerando que no novo 

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 a conservação da biodiversidade constitui 

uma prioridade no contexto do “ambiente, crescimento verde e energia”, importa equacionar alternativas 

de financiamento e melhoria de atuação nacional de modo a de contrariar e inverter esta tendência. 
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4. VISÃO 

Visão para 2050 

“Até 2050 a biodiversidade e o património geológico encontram-se em estado de conservação favorável, 

assegurando a durabilidade do legado intergeracional do património natural, estando consolidada a 

integração da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas nos diversos sectores de atividade e na 

economia do país de modo sustentável, eficiente e cientificamente robusto, e demonstrando a sua 

importância para o bem-estar, a qualidade de vida e o crescimento. 
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5. EIXOS ESTRATÉGICOS 

A visão foi consubstanciada em eixos estratégicos e objetivos, que deverão contribuir para a sua 

prossecução, em função de metas específicas a prosseguir no período de vigência da Estratégia. A 

definição dos objetivos teve em conta o valor intrínseco e patrimonial da biodiversidade e da 

geodiversidade, e o seu papel na manutenção de ecossistemas saudáveis e geradores de serviços 

fundamentais para assegurar o bem-estar humano e o crescimento económico inclusivo, inteligente e 

sustentável. 

Foram definidos cinco eixos estratégicos: 

Eixo 1. Conservar e recuperar o património natural; 

Eixo 2. Manter, recuperar e valorizar os ecossistemas e os seus serviços; 

Eixo 3. Assegurar o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais; 

Eixo 4. Aumentar a vigilância e o conhecimento sobre o património natural; 

Eixo 5. Intensificar a cooperação internacional. 

Eixo 1. Conservar e recuperar o património natural 

Os objectivos incluídos a este nível visam dar prioridade às ações de conservação e gestão ativa das 

espécies e dos habitats e de proteção do património geológico, incluindo através da redução de pressões 

e ameaças específicas que sobre eles atuam, tendo em vista prevenir, travar e, quando possível, reduzir a 

deterioração do seu estado de conservação, melhorando-o quando necessário. 

As espécies exóticas invasoras e as alterações climáticas são identificadas como factores de risco 

particularmente relevantes para a prossecução daqueles objectivos.  

Consideram-se como instrumentos fundamentais de concretização dos objectivos neste eixo a 

consolidação do sistema nacional de áreas classificadas, particularmente no mar, a sua gestão através de 

instrumentos eficazes incluindo de ordenamento espacial (ver também a este propósito o Eixo Prioritário 

3) e o desenvolvimento de sistemas nacionais de monitorização e de indicadores de avaliação do estado 

de conservação de espécies e habitats. 

Concretamente, pretende-se assegurar através de diversas intervenções enquadradas pela presente 

Estratégia que até 2019144  as espécies e os habitats protegidos no âmbito das Diretivas Aves e Habitats) 

não vejam agravado o seu estado de conservação ou tendência populacional relativamente aos resultados 

obtidos para o período 2007-2012, para que em 2025 parte significativa das avaliações agora 

desfavoráveis apresente uma variação positiva. 

Para o efeito entende-se ser fundamental estabelecer um quadro de prioridades de medidas de 

recuperação para espécies sujeitas a pressões ou ameaças susceptíveis de comprometer ou agravar de 

modo particularmente grave  o seu estado de conservação ou risco de extinção, de modo a racionalizar a 

atuação e dotá-la da eficiência compatível com os recursos e calendário disponíveis. 

Contudo considera-se desde já que as espécies ou grupos de espécies com planos de ação e instrumentos 

análogos já em vigor, ou que venham a ser concluídos no prazo de vigência da Estratégia, deverão ser alvo 
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 altura em que se concluirá o exercício regular de avaliação de aplicação das Diretivas Aves e Habitats relativo ao 
período 2013-2018 
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das medidas prioritárias aí previstas, incluindo casos concretos de intervenções urgentes já identificadas. 

Referem-se em particular os casos das seguintes espécies ou grupos de espécies: Lince-ibérico, Lobo-

ibérico, Coelho, Saramugo, Águia-imperial-ibérica, Águia-pesqueira, Rola-comum, espécies de aves 

necrófagas, Priolo, Roaz-corvineiro, Raias e Tubarões. 

Por outro lado, identifica-se como prioritário para as espécies autóctones da flora o reforço das 

intervenções de conservação ex-situ, particularmente da coordenação das plataformas e iniciativas já 

existentes, tendo sobretudo em vista o suporte das medidas ativas de investimento e gestão in-situ. 

Deverão ser privilegiados os programas de recuperação populacional, repovoamento e reintrodução de 

espécies particularmente ameaçadas. Pretende-se a este nível abranger os parentes selvagens de plantas 

cultivares e de outras espécies com importância etnobotânica e socioeconómica, e estabelecer um 

processo de inventariação e seguimento das amostras, incluindo a informação relacionada com a 

diversidade genética conservada e com a sua proveniência, biologia e ecologia. Particular atenção deve 

aqui ser prestada ao papel fundamental dos dois principais bancos de sementes nacionais 

internacionalmente reconhecidos: o banco português de germoplasma vegetal do Instituto nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária (orientado essencialmente para a conservação de sementes de 

cultivares agrícolas) e o banco de sementes da flora autóctone do Jardim Botânico da Universidade de 

Lisboa. O papel destas duas plataformas é complementado pelo dos demais jardins botânicos e pelo 

Centro Nacional de Sementes Florestais do ICNF. 

Na vertente da abordagem das pressões e ameaças, a prevenção da introdução e o controlo da dispersão 

de espécies exóticas invasoras são aspectos fundamentais já no curto prazo, dada a magnitude nos 

impactos gerados por estas espécies nas diversas componentes da biodiversidade e na integridade dos 

ecossistemas e das suas funções, com danos sérios em termos económicos e de saúde pública, 

demonstrados e reconhecidos. 

Desde logo, importa rever e atualizar o suporte científico do regime nacional relativo às espécies exóticas, 

que data de 1999, adaptando-o juridicamente e em termos operacionais aos novos desafios, desde logo 

às sucessivas Decisões e orientações que têm vindo a ser adoptadas globalmente no âmbito da CDB, e em 

particular à regulamentação adoptada em 2014 para lidar com o problema a nível da UE, tendo em vista a 

prevenção, alerta precoce, resposta rápida e controlo das espécies de risco ecológico ou invasoras 

instaladas no território da EU 

Por outro lado, do ponto de vista da intervenção, identifica-se a necessidade de estabelecer um quadro de 

referência prioritário de atuação no curto e médio prazo para situações mais prementes, identificando-se 

desde logo no Continente (de modo não exclusivo) espécies como: Silurus glanis, Sander lucioperca, Esox 

lucius, Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Australoheros facetus, Alburnus alburnus, Pseudorasbora 

parva, Perca fluviatilis, Carassius gibelio, Eichornia crassipes, Dreissena polymorpha, Xenopus laevis, 

Trachemys sp. Vespa velutina e Hakea sericia. 

Estas intervenções deverão ter em conta, para o estabelecimento da prioridade de atuação, os contextos 

próprios da pressão, designadamente em termos da sensibilidade das espécies, habitats, ecossistemas ou 

serviços ambientais afectados ou ameaçados (ver objectivos e metas do Eixo 2). 

O outro factor de ameaça para o qual se decidiu estabelecer metas próprias de atuação é o que decorre 

das alterações climáticas, tendo em vista a execução das medidas da Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas, relevantes não só do ponto de vista da minimização da perda de biodiversidade 

associada, como também das soluções que serviços dos ecossistemas saudáveis poderão disponibilizar 

para a minimização dos riscos e catástrofes naturais, a manutenção da produtividade primária ou a 

promoção da qualidade de vida, incluindo em meio urbano. 
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Ao nível dos instrumentos de execução destaca-se necessariamente a consolidação do sistema nacional 

de áreas classificadas, com particular destaque para a vasta extensão e diversidade dos ecossistemas 

marinhos das áreas sob jurisdição nacional (incluindo na plataforma sob jurisdição portuguesa para além 

das 200 Mn), tendo em conta o trabalho que tem vindo a ser realizado até nas áreas oceânicas na subárea 

da ZEE nacional adjacente aos Açores, e naquilo que se encontra já preconizado na Estratégia Nacional do 

Mar e no Plano que lhe está associado. Neste contexto, a meta alvo de compromisso visa atingir 10% de 

áreas marinhas classificadas por razões de conservação da natureza até 2020, a qual é idêntica à meta 

global proposta pela CDB. 

Concomitantemente é necessário assegurar a definição de medidas de gestão eficazes, e dotar cada área 

da Rede Natura 2000 e da Rede Nacional de Áreas protegidas de planos de gestão eficazes, estabelecidos 

e aplicados em estreita articulação com os proprietários, promotores e distintos sectores de atividade, 

ONGA, comunidade científica e outros parceiros relevantes. 

Finalmente, a lacuna de sistemas holísticos de monitorização, com indicadores eficientes, tem 

condicionado a capacidade de avaliar o grau de concretização das políticas de natureza e de 

biodiversidade e das políticas sectoriais, particularmente do seu impacto na evolução do estado de 

conservação das espécies e habitats, pelo que urge desenvolver um sistema coerente e abrangente de 

monitorização e acompanhamento da biodiversidade e da geodiversidade, fundamental para o apoio à 

tomada de decisão, e que deverá incluir indicadores robustos, a uma macro escala e à escala operacional 

da gestão de espécies e habitats protegidos. Este sistema deve ser ancorado, numa lógica de 

interoperabilidade, em sistemas já existentes ou previstos noutros instrumentos estratégicos ou 

programáticos, com indicadores e programas de monitorização relevantes para a política de natureza e 

biodiversidade. 

Especificamente para o património geológico, preconiza-se como prioritária a constituição de uma rede 

georreferenciada de geossítios, em desenvolvimento do inventário já existente de geossítios de 

importância nacional e internacional, não apenas integrada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 

mas com medidas de proteção e, quando possível de valorização, inscritas regulamentarmente nos 

instrumentos de gestão territorial relevantes. 

Eixo 2. Manter, recuperar e valorizar os ecossistemas e os seus serviços 

Numa primeira abordagem, a este nível as prioridades estarão focadas nos ecossistemas que suportam e 

estão relacionados com a promoção da resiliência a riscos, incentivando e apoiando a recuperação e a 

requalificação ambiental e paisagística das áreas afetadas, designadamente:  

(i) áreas percorridas por incêndios rurais; 

(ii) áreas sujeitas a perda de solo, por erosão, salinização, contaminação ou impermeabilização;  

(iii) solos degradados por sobre exploração, designadamente das áreas com encabeçamentos 

desajustados  

(iv) áreas com espécies exóticas invasoras; e  

(v) áreas de extração de inertes. 

São particularmente visados os ecossistemas dunares, litorais e costeiros, incluindo sistemas lagunares, 

com particular atenção para a recuperação de ecossistemas dunares afetados por espécies exóticas 

invasoras (e.g. Acacia melonoxylon, A. dealbata, Arundo donax, Carpobrotus edulis e Cortaderia selloana) 

e problemas fitossanitários. Em termos de território abrangido pelo Sistema Nacional de Áreas 
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Classificadas do Continente, estas intervenções justificam-se desde logo no Litoral Norte, na Barrinha de 

Esmoriz, nas Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, na Comporta Galé, na Lagoa de Santo André e na Arriba 

Fóssil da Costa de Caparica. 

Considera-se contudo que, independentemente das prioridades de recuperação eminentes, deverá estar 

disponível, até 2018, um quadro prioritário de intervenções de recuperação de ecossistemas que oriente a 

planificação e execução dos investimentos públicos e privados neste domínio. 

Neste eixo são objetivos estratégicos evidenciar o papel da biodiversidade e do SNAC para o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, e promover investimentos no capital natural, 

designadamente através do desenvolvimento de infraestruturas verdes, pagamentos de serviços dos 

ecossistemas e de sistemas de créditos de biodiversidade em matérias que vão para além das obrigações 

decorrentes do mero cumprimento da legislação. As infraestruturas verdes - urbanas, rurais e costeiras -, 

têm em vista a redução dos efeitos ou a prevenção dos riscos e catástrofes naturais, a adaptação e 

mitigação das alterações climáticas, o combate à desertificação, a proteção do solo, entre outros serviços. 

São igualmente estabelecidos objectivos e metas para consolidar o contributo dos instrumentos fiscais 

para a utilização sustentável da biodiversidade nas vertentes da captação de receita e benefício fiscal ao 

nível municipal. Estes instrumentos passarão pela definição das regras de aplicação dos benefícios sobre a 

taxa de imposto municipal sobre imóveis, a utilizar nos prédios rústicos integrados em áreas classificadas 

que proporcionem serviços de ecossistema não apropriáveis pelo mercado. 

Prevê-se também avaliar o impacto dos incentivos e subsídios na conservação da biodiversidade de modo 

a adotar de um plano público de prioridades e metas de eliminação, reforma e phasing-out de subsídios 

prejudiciais e de promoção e aplicação de incentivos positivos. 

É igualmente objetivo deste eixo promover e valorizar a integração da biodiversidade nas estratégias, 

políticas e cadeias de produção das empresas, reforçando abordagens como a iniciativa “Business & 

Biodiversity”. 

Eixo 3. Assegurar o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais 

Este é o nível da Estratégia que pretende assegurar objectivos e metas de aprofundamento da integração 

da biodiversidade e da proteção do património geológico em sectores produtivos e económicos 

fundamentais, seja daqueles que utilizam os recursos da biodiversidade e que por isso dependem de 

ecossistemas estrutural e funcionalmente saudáveis, seja dos que, por via da sua atividade, são 

susceptíveis de gerar maiores impactos negativos sobre um ou mais componentes da biodiversidade e do 

património geológico. 

Em ambos os casos, são prosseguidos objetivos de sustentabilidade na utilização e afectação dos recursos, 

através da minimização dos impactos, da promoção e valorização dos serviços dos ecossistemas ao longo 

de toda a cadeia produtiva, numa lógica económica circular e eficiente, que assegure a manutenção e 

mesmo a promoção da diversidade biológica, contabilizando económica e socialmente os serviços por ela 

proporcionados através dos ecossistemas que suporta. 

Simultaneamente, é dado relevo à necessidade de aprofundar a integração destes objectivos noutras 

políticas horizontais e de suporte, numa lógica mutuamente apoiada de aplicação, com destaque para a 

água, o mar, o planeamento e ordenamento do território e acção climática e energia. 

São objetivos deste eixo aprofundar o contributo da agricultura e da silvicultura para a conservação da 

natureza, garantir a utilização sustentável dos recursos aquáticos, promover a articulação das metas clima 

e energia com os objetivos de conservação da natureza e biodiversidade, aumentar a qualificação da 
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oferta de serviços de turismo da natureza, aprofundar a aplicação integrada e coordenada das políticas de 

gestão de qualidade da água e de promoção e gestão dos ecossistemas, espécies e habitats dependentes 

das massas de água, assegurar a sustentabilidade da utilização de recursos genéticos marinhos ou 

terrestres, diminuir a perda de solo associada ao uso inadequado à conservação dos valores naturais, e 

garantir a integração dos objetivos de conservação da natureza e biodiversidade nos instrumentos de 

ordenamento do espaço terrestre e marítimo. 

Subjacente ao objetivo para o sector agrícola está a aplicação de forma coerente, em todo o território, dos 

apoios da Política Agrícola Comum, em particular através dos Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) 

e dos pagamentos ecológicos do regime de pagamentos diretos, em especial nas áreas classificadas, 

assegurando a prossecução dos objetivos de gestão agrícola e florestal das áreas protegidas e da Rede 

Natura 2000. Este objetivo tem como pressuposto que todos os apoios da PAC são orientados para a 

sustentabilidade dos investimentos agrícolas e florestais, assegurando a competitividade do sector numa 

lógica multifuncional, cooperativa e inovadora e, simultaneamente, a promoção da qualidade estrutural e 

funcional dos ecossistemas. 

Ao nível dos ecossistemas marinhos, pretende-se que sejam identificados os ecossistemas vulneráveis, 

procedendo-se à sua integração na Rede Fundamental de Conservação da Natureza, sendo dotados de 

planos de gestão da pesca e das demais atividades marítimas nos termos do regime de uso e planeamento 

espacial do espaço marítimo nacional. No caso particular dos habitats bentónicos, serão desenvolvidos 

planos de adaptação de práticas de pesca lesivas, incluindo non-take zones. 

Os objectivos e metas aqui previstos visam aprofundar, no contexto da Política Comum de Pescas e 

instrumentos associados, o apoio à conservação e recuperação dos recursos biológicos explorados e dos 

ecossistemas e espécies marinhas em geral, ao desenvolvimento sustentável da aquicultura, e à promoção 

da economia do mar e do crescimento azul, em estreita integração com regimes de planeamento espacial 

e avaliação ambiental adequados e assegurando as metas atrás referidas. 

Espera-se globalmente contribuir para o desenvolvimento e a prossecução das metas de bom estado 

ambiental do ambiente marinho enquadradas na DQEM e o estado de conservação favorável das espécies 

e habitats protegidos das Diretivas Aves e Habitats, de modo integrado entre si e com as metas de 

qualidade ecológica da DQA. 

Já nas massas de águas interiores e nos sistemas fluviais, o foco é a elaboração ou revisão de planos de 

gestão e exploração dos recursos aquícolas ou de outros documentos reguladores da pesca com o 

objetivo de conciliar a gestão pesqueira com:  

a) a conservação ou recuperação da biodiversidade; 

b) a conservação ou melhoria da qualidade ecológica das massas de água; e  

c) a conservação ou melhoria da estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos. 

segundo quatro áreas principais de atuação: 

1) desenvolver a pesca não consumptiva (captura e libertação e retenção restrita a troféus de pesca);  

2) potenciar a seletividade proporcionada pelos diversos meios, processos e técnicas de pesca;  

3) implementar restrições no tipo e quantidade de engodo a utilizar na pesca; e  

4) utilizar a pesca (incluindo restrições na captura e devolução à água) como ferramenta de bio 

manipulação das populações piscícolas. 
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Pretende-se, assim, aprofundar a aplicação integrada e coordenada das políticas de gestão de qualidade 

da água e de promoção e gestão dos ecossistemas, espécies e habitats dependentes das massas de água, 

bem como de manutenção e recuperação dos serviços dos ecossistemas associados ao aprovisionamento 

de água de qualidade para o consumo doméstico e industrial, à conservação do solo e à manutenção da 

biodiversidade. Neste sentido, é uma meta deste eixo assegurar que os Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica integram as metas de qualidade ecológica com medidas e opções essenciais à prossecução 

dos objetivos de gestão relevantes das áreas protegidas e da Rede Natura 2000. 

Tendo em conta que o desenvolvimento e a experiência adquirida com a aplicação dos regimes de 

avaliação ambiental, particularmente de AIA, estão concentrados em projetos desenvolvidos em terra, e 

atento às perspectivas de crescimento da economia do mar, considera-se da maior relevância e prioridade 

promover a adequação dos instrumentos de avaliação de impacto ambiental aos projetos e intervenções 

nos ecossistemas marinhos, incluindo as atividades extrativas de mineração e recursos genéticos, e a 

exploração de gás de xisto e de fontes de energia renováveis. 

Já em sectores produtivos como o da energia e indústria extrativa, o foco será, numa lógica de transição 

para uma economia de baixo carbono, a sustentabilidade das atividades de prospeção, produção, 

extração e distribuição de energia, apostando no reforço da produção e da inovação tecnológica 

sustentáveis das energias renováveis e na eficiente utilização dos recursos, de modo a minimizar a 

afetação da biodiversidade em todos os seus níveis. Para este objetivo será necessário estabelecer a 

significância do impacto das fontes de energias renováveis sobre as espécies potencialmente vulneráveis 

(peixes dulciaquícolas e diádromos, aves, quirópteros, mamíferos marinhos) com base nos processos de 

avaliação e monitorização ambiental, incluindo no ambiente marinho. 

Também o turismo e atividades conexas em áreas classificadas são aqui abordados com carácter 

prioritário, quer no sentido de aumentar a qualificação da oferta de serviços e o seu contributo para a 

sustentabilidade da gestão das áreas classificadas, quer na perspectiva de potenciar o imenso contributo 

que o património natural pode prestar ao desenvolvimento de um sector tão estratégico na economia e 

no produto nacional. Trata-se, conjugadamente com o desenvolvimento dos processos de contabilização 

económica (accounting) dos serviços dos ecossistemas (ver Eixo 2), de introduzir e desenvolver neste 

sector um segmento de crescimento associado ao capital natural único do País. 

Pretende-se qualificar os espaços e infraestruturas de suporte em áreas classificadas, com vista à 

promoção das atividades associadas ao turismo, designadamente centros de receção, núcleos 

museológicos, sinalética, trilhos, infraestruturas de observação e inter-relação com a natureza em todas 

as áreas protegidas, compatíveis com as características ecológicas e culturais de cada área. 

Neste contexto, a consolidação de uma marca de excelência como a Natural.PT, qualificadora dos recursos 

endógenos reais e potenciais dos territórios mais representativos da singularidade natural do nosso 

território, da sua biodiversidade e cultura, funcionará como alavanca privilegiada para a manutenção 

daquele capital natural. Tal promoverá os factores de desenvolvimento local de base sustentável 

necessários à promoção da qualidade de vida, da sustentação de uma estrutura económica e social capaz 

de gerar a fixação e rejuvenescimento das populações acima de níveis críticos, gerando emprego e lógicas 

inovadoras e multifuncionais de utilização dos espaços rurais, particularmente no interior e nas áreas mais 

desertificadas. 

A Natural.PT procurará criar sinergias com iniciativas e intervenções no âmbito das Administrações 

Autonómica e Local de gestão sustentada dos recursos endógenos naturais e do património cultural. 

Tenha-se presente por exemplo iniciativas territoriais de prestígio perante o património, como sejam as: 
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 Rede das Aldeias do Xisto; 

 Os Geoparques; 

 Terras de Sicó; 

 Rede Aldeias de Montanha; 

 Montanhas Mágicas (Açores). 

Também, o Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), agora alargado a todo o território 

nacional e redefinido em termos do seu âmbito, dos seus objetivos e das ações a desenvolver, contribuirá 

para a promoção e a afirmação dos valores e as potencialidades das áreas classificadas e propiciará a 

criação de produtos e serviços turísticos adequados 

 

Em termos de planeamento ordenamento do território, os objectivos e metas considerados prioritárias 

decorrem naturalmente dos desafios e oportunidades geradas pelo desenvolvimento dos novos 

paradigmas de planeamento e ordenamento dos espaços marítimo e terrestres consagrados em 2014 e 

2015, e que decorrerão ao longo de todo o período de vigência da estratégia. 

Sob este eixo são assim revistas e preconizadas novas metas de integração dos objetivos de conservação 

da natureza e biodiversidade em todos os programas sectoriais e regionais, bem como nos instrumentos 

de ordenamento do espaço marítimo, assegurando a coerência da aplicação de ambos os regimes em 

áreas classificadas que abrangem espaço terrestre e marinho. Os processos de planeamento, de nível 

regional e local, deverão aprofundar a operacionalização de estruturas e corredores ecológicos e a 

conectividade da Rede Fundamental da Conservação da Natureza no território nacional. 

Prevê-se ainda 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. 

Finalmente, e atento às normas globais inscritas no Protocolo de Nagóia à Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, adotado em 2010 e em fase de ratificação por Portugal, importa instalar e aplicar nos prazos 

previstos nesse âmbito, o regime nacional que regulará a conformidade de utilização dos recursos 

genéticos pelos operadores nacionais, atento ao Regulamento da EU que estabelece o regime a nível da 

União. Neste âmbito procurar-se-á assegurar a sustentabilidade da utilização de recurso genéticos, 

sobretudo nos sectores conexos com a biotecnologia e a investigação científica, estando Portugal nesta 

data ainda a avaliar se inscreverá no regime que vier a ser adotado elementos relativos à regulamentação 

do acesso aos recursos genéticos no território terrestre e marítimo nacional, e da contratualização da 

partilha dos benefícios que decorrem da utilização destes recursos obtidos no nosso território. 

Eixo 4. Aumentar a vigilância e o conhecimento sobre o património natural 

Apesar do esforço permanente que de há longa data se aplica na aquisição e atualização de informação, 

na prática as lacunas de conhecimento sobre o património natural nacional são repetidamente referidas 

como uma carência transversal no apoio ao sistema de gestão e de decisão. 

Na realidade, o objeto em questão é intrinsecamente dinâmico: sistemas naturais que interagem e que 

por sua vez dependem de elementos externos com comportamentos igualmente variáveis. 
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Assim, presentemente há uma desatualização ou deficiência de informação sobre componentes 

relevantes da biodiversidade, especialmente sobre a ocorrência geográfica de habitats naturais 

protegidos, espécies autóctones da flora, invertebrados terrestres e sobre os estatutos de ameaça de 

répteis, anfíbios, peixes dulciaquícolas e mamíferos; para alguns grupos, verifica-se mesmo a existência de 

grandes lacunas de informação, como é o caso do estatuto de ameaça das espécies vasculares da flora, 

dos invertebrados terrestres, e dos peixes e invertebrados marinhos. 

Releva assim a importância da existência de uma planificação nacional da produção científica orientada 

para a colmatação destas lacunas e para apoiar de modo informado a prossecução dos compromissos 

jurídicos e políticos do país em matéria de natureza e biodiversidade. 

Tal não é um objetivo em si mesmo, mas sim uma condição essencial para suportar a tomada de decisão e 

o exercício das políticas ambientais e sectoriais orientadas, respetivamente para a conservação da 

biodiversidade e para a utilização sustentável dos seus recursos, tendo em vista a promoção dos fatores 

de sustentabilidade do desenvolvimento e do crescimento inclusivo e competitivo, sem comprometer a 

integridade do património natural do país. 

Por seu lado, a organização da informação existente num sistema integrado de informação 

georreferenciada sobre biodiversidade e geodiversidade, e o desenvolvimento de um mecanismo nacional 

de comunicação e de partilha de conhecimento são outros dos requisitos necessários para que a 

informação seja útil, partilhável e, por essa via, aplicável nos diferentes domínios e sectores no suporte ao 

desenvolvimento de políticas. 

As ações de vigilância e fiscalização do património natural são a garantia do cumprimento das disposições 

legais e regulamentares estabelecidas em matéria de conservação da natureza, biodiversidade e 

geodiversidade, apoiando a investigação e repressão dos respetivos ilícitos. As competências de vigilância 

e fiscalização do património natural abrangem as disposições regulamentares constantes dos 

instrumentos de ordenamento das áreas protegidas e do regime da Rede Natura 2000, e de outros 

regimes especificos como o do comércio de espécimes ameaçadas, de detenção e introdução de espécies 

exóticas, colheita, captura e detenção de espécies autóctones, protecção do lobo-ibérico e do sobreiro e 

da azinheira, arborizaçãoe  rearborização, da caça, pesca, incêndios florestais, domínio hídrico superficial 

ou subterrâneo, segurança de barragens e outras infraestruturas hidráulicas, lançamento de efluentes, 

extração e exploração de materiais inertes, Reserva Ecológica Nacional, ruído e emissões poluentes, 

resíduos sólidos urbanos e industriais, queimadas e queima de resíduos a céu aberto. Deverão ainda 

abarcar  processos como os da fase de pós-avaliação do impacte ambiental de projectos (cumprimento 

das medidas das declarações de impacte ambiental  - ou de incidências ambientais - e dos relatórios de 

conformidade dos projectos de execução) ou da avaliação ambiental de planos. 

O exercício da vigilância e fiscalização nas áreas sob competência do ICNF é da responsabilidade 

institucional do Corpo de Vigilantes da Natureza, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da 

Guarda Nacional Republicana e, em termos estritos de vigilância, dos Sapadores Florestais, mediante 

patrulhamentos terrestres e aquáticos contínuos, para além das entidades competentes dos Açores e da 

Madeira 

Verifica-se, contudo, que a vigilância e fiscalização são ineficazes. A criação de novas áreas classificadas e 

a ampliação da superfície a fiscalizar justificam o reforço dos recursos e dos instrumentos legais existentes 

em matéria de vigilância e fiscalização. A formação contínua dos Vigilantes da Natureza é igualmente 

primordial para que se possa dar resposta à complexidade crescente que é a conservação da natureza e 

da biodiversidade, sendo de ponderar a criação de um programa nacional de formação para estes 

profissionais. A definição de planos de inspeção e fiscalização e a utilização de novos métodos de 
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vigilância, a larga escala e em tempo real, poderão reformar e trazer uma maior eficácia às ações de 

vigilância e fiscalização, nos termos aliás do que já é preconizado no art.º 41 do Regime Jurídico de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade). 

O aumento da fiscalização e verificação do cumprimento de condicionantes e de normas, a par de uma 

maior sensibilização e comunicação ambiental e de uma prática generalizada, apesar de dispendiosa, de 

monitorização de ecossistemas e de recursos com base num sistema de indicadores, proporcionaria uma 

maior apropriação do valor da biodiversidade. 

Na última década, assistiu-se a um notável progresso da participação da sociedade civil e um aumento da 

consciência das populações para as questões da conservação da natureza. Todavia, continua a existir falta 

de sensibilização do público para muitos dos aspetos relevantes, bem como dificuldade na transmissão de 

conceitos importantes. Por exemplo, existe uma fraca percepção da sociedade do que significa 

“ecossistemas degradados”. Neste contexto, pode-se potenciar a consciencialização e sensibilização da 

população para os outros sectores, como por exemplo os resíduos, a gestão da água e a poluição, para a 

temática da conservação da natureza. 

A informação pública relativa ao valor intrínseco do património natural e a sua importância enquanto 

produtor de serviços ambientais com repercussões para as atividades e bem-estar humano é uma questão 

de primeira importância. Deverá ser estabelecido um programa de comunicação para temas específicos 

de conservação da natureza dirigido à sociedade em geral e avaliar, adaptando se necessário os 

conteúdos e orientações curriculares do contexto de educação formal. 

A formação especializada, designadamente de agentes institucionais, incluindo autárquicos e judiciais e o 

desenvolvimento de plataformas, redes e compromissos de agentes e operadores é também matéria de 

importância primordial, que decorre aliás da ENCNB de 2001 e é explícita na Estratégia da UE para a 

Biodiversidade 2020. 

Este eixo inclui o reforço do quadro de regulamentação e do cumprimento dos normativos legais de 

conservação da natureza e da biodiversidade, sendo dada prioridade: 

 à consolidação do quadro de atuação no combate à pesca ilegal, não reportada e não regulada 

(IUUF); 

 ao reforço do cumprimento do regime regulador do comércio internacional de espécies selvagens 

ameaçadas de extinção e de combate ao tráfico de vida selvagem; 

 à elaboração e execução de um plano de fiscalização do cumprimento do regime jurídico da 

utilização dos recurso genéticos; 

 à adoção de medidas de redução do risco de mortalidade por envenenamento de animais 

selvagens tendo em vista a consolidação de uma plataforma de informação, prevenção e combate 

ao uso ilegal de iscos envenenados, e de otimização do controlo da venda e da utilização de 

substâncias tóxicas comercializadas legalmente no mercado. 

No domínio do conhecimento e partilha de informação é reconhecida a necessidade imperativa de 

garantir a consolidação definitiva e a interoperabilidade de sistemas de informação sobre biodiversidade e 

geodiversidade. 

Desenvolve-se igualmente uma estratégia de identificação e colmatação de lacunas de conhecimento, 

com informação orientada para a prossecução das prioridades de política conservação da natureza e 

biodiversidade.  
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É objetivo deste eixo a consolidação do conhecimento associado a planos de conservação da diversidade 

genética animal e vegetal, para garantir a produção de materiais de reprodução com as características e 

diversidade adequadas, por exemplo num contexto de alterações climáticas. 

Complementarmente é incluído neste eixo um objetivo dirigido à formação de agentes chave, com 

destaque, entre as autoridades policiais, para os vigilantes da natureza e o SEPNA, e para os agentes 

autárquicos e judiciais. 

A par do conhecimento, a perceção sobre o valor do património natural será reforçada com o aumento 

das ocorrências informativas com temas específicos através de meios de comunicação como a rádio, os 

jornais, a televisão e portais, a realização de encontros e debates, e o incentivo à participação em 

processos de decisão. 

Eixo 5. Intensificar a cooperação e a participação internacional 

Na vertente externa da política nacional de biodiversidade são estabelecidos nesta Estratégia objetivos 

que deverão contribuir para a consolidação e reforço da cooperação e da participação de Portugal nos 

processos internacionais relativos à conservação da natureza e da biodiversidade promovendo dessa 

forma a afirmação de Portugal como um parceiro relevante nos assuntos multilaterais e comunitários na 

área da conservação da natureza e da biodiversidade. 

Para o efeito, propõe-se o reforço da diplomacia verde e da participação nacional na governação 

internacional da biodiversidade, designadamente através do estabelecimento de um quadro estratégico 

de coordenação da cooperação em matéria de conservação da natureza e biodiversidade. Este deverá ser 

adequado à evolução e dinâmica da arquitetura internacional da cooperação e conforme os princípios 

acordados internacionalmente, designadamente nos diversos acordos multilaterais de ambiente de que 

Portugal é parte contratante e na futura implementação da agenda pós-2015. O quadro estratégico 

permitirá colmatar uma lacuna existente presentemente e contribuir para assegurar a coerência de 

políticas para o desenvolvimento e a consistência do acompanhamento dos processos multilaterais na 

área da conservação da natureza e biodiversidade que venham a identificar-se como prioritários.  

Ainda neste contexto e porque o cumprimento das obrigações nacionais é imprescindível à afirmação de 

Portugal no cenário externo e da União, propõe-se o aumento sustentado dos fluxos financeiros 

internacionais, entre 2016 e 2020 em linha com os compromissos internacionais existentes. A definição de 

metas nacionais de Ajuda Pública ao Desenvolvimento na área da conservação da natureza e 

biodiversidade emerge como determinante para este objetivo cuja concretização será aferida através da 

contabilização dos fluxos financeiros internacionais destinados a programas, projetos e ações de 

conservação da natureza e biodiversidade nos países em desenvolvimento parceiros de Portugal, bem 

como do aperfeiçoamento da aplicação do Marcador Biodiversidade. 

Considerando a sua importância para a erradicação da pobreza e para o desenvolvimento sustentável 

num contexto de respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de direito nos países 

parceiros, pretende-se igualmente promover a integração de critérios de sustentabilidade e de 

conservação da biodiversidade, com a identificação dos impactos negativos e positivos sobre a 

biodiversidade e os ecossistemas, nas ações de cooperação e nos acordos de que Portugal é Parte.  

Finalmente é ainda estabelecida como meta a curto-prazo a ratificação do Protocolo de Nagóia sobre 

Acesso aos Recursos Genéticos e Partilha Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes da sua Utilização. 

Com esta ratificação, dar-se-á um passo decisivo para que a utilização de recursos genéticos em Portugal 

seja realizada em conformidade com a legislação ou disposições regulamentares dos Estados que 

forneceram os recursos. Por outro a concretização deste desígnio é condição necessária para conferir 
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eficácia à legislação que eventualmente venha a ser adotada em Portugal sobre acesso aos recursos 

genéticos nacionais. 
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6. MATRIZ ESTRATÉGICA 

A matriz estratégica da ENCNB consiste nos cinco eixos estratégicos fundamentais de execução da política 

de conservação da natureza e biodiversidade, com objetivos, metas e indicadores, meios de verificação, 

instrumentos, responsabilidades e pressupostos 

Em anexo 
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7. FINANCIAMENTO E RECURSOS 

Quadro de Ações Prioritárias da Rede Natura 2000 – PAF145  

Portugal submeteu em 2013 à Comissão Europeia um PAF autónomo para cada uma das regiões, 

Continente, Açores e Madeira. 

O PAF do Continente estabelece as prioridades de intervenção e investimentos do Estado português entre 

2014 e 2020, focadas na aplicação das Diretivas Aves e Habitats146 e, concretamente, na consolidação e 

gestão da Rede Natura 2000, sendo a referência para o estabelecimento do Acordo de Parceria e das 

políticas e programação dos FEEI até 2020147. 

As intervenções prioritárias preconizadas para 2014-2020 estão associadas em grande medida a três 

áreas, (i) colmatação e revisão do conhecimento sobre a biodiversidade protegida; (ii) gestão da Rede 

Natura 2000 e valorização das Áreas Protegidas; (iii) designação de sítios da Rede Natura 2000 no meio 

marinho, particularmente no off-shore, e são as seguintes: 

1. Colmatação de lacunas de informação sobre a distribuição e estado de conservação de espécies e 

habitats protegidos identificados (incluindo a operacionalização do Sistema de Informação sobre o 

Património Natural); 

2. Desenvolvimento ou revisão dos sistemas de avaliação do estatuto de ameaça das espécies da flora 

e da fauna; 

3. Estabelecimento de indicadores e desenvolvimento de esquemas de monitorização do estado de 

conservação e espécies e habitats, e respetiva operacionalização (incluindo o suporte operacional 

do indicador estrutural Censos de Aves Comuns); 

4. Consolidação da rede de áreas marinhas protegidas, em particular através da identificação e 

designação de áreas a integrar na Rede Natura 2000 no meio marinho; 

5. Identificação das medidas de gestão dos sítios da Rede Natura 2000 e sua implementação 

(estruturas de gestão e monitorização), em particular através da aplicação articulada de medidas de 

apoio do desenvolvimento rural e ao rendimento agrícola (FEADER e pilar 1 da PAC, 

respetivamente); 

6. Identificação e operacionalização das medidas de gestão de áreas classificadas marinhas, em 

particular da Rede Natura 2000, e de medidas de pesca específicas, associadas em ambos os casos à 

minimização dos impactes sobre a biodiversidade marinha; 

7. Mapeamento e avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços e sua valoração e 

accountability económica; 

8. Desenvolvimento de sistemas de alerta, controlo e avaliação do risco associados a espécies exóticas 

invasoras. 

O PAF estabelece ainda medidas estratégicas de investimento na Rede Natura 2000 e associadas aos seus 

objetivos de gestão, ligadas ao turismo e emprego verde, à mitigação e adaptação climática e a outros 

benefícios dos ecossistemas, e à formação e comunicação, entre as quais: 

                                                           
145 PAF – Prioritized Action Framework, estabelecido nos termos do art. 8º da Diretiva Habitats 
146 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/dir-ave-habit 
147 https://www.portugal2020.pt/Portal2020/o-que-e-o-portugal2020 
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 Mapeamento e avaliação dos ecossistemas, do seu estado de conservação, dos seus serviços e 

valoração económica e social destes serviços; 

 Avaliação, ensaio e desenvolvimento de instrumentos inovadores de financiamento da 

biodiversidade, públicos e privados, particularmente: pagamento de serviços dos ecossistemas, 

créditos de biodiversidade (biodiversity offsets) e bancos de habitats (habitat banking), mecanismos 

fiscais e instrumentos de mercado, parcerias e plataformas business & biodiversity; 

 Aplicação conjugada e articulada de medidas agrícolas e de desenvolvimento rural nos sítios da 

Rede Natura 2000 e noutras áreas de elevado valor natural enquanto geradoras de benefícios 

económicos e sociais, com particular destaque para zonas do interior e ameaçadas de 

desertificação; 

 Investimentos de recuperação dos ecossistemas dunares, litorais e costeiros, que minimizem os 

processos de erosão costeira e de invasão do mar, incluindo nos sistemas lagunares; 

 Medidas de pesca em ecossistemas marinhos e os investimentos de recuperação de habitats 

lagunares e costeiros como potenciais geradores de benefícios diretos e de diferenciação do 

mercado conexo, associado ao consumo de pescado sustentável, com recurso a artes não lesivas 

dos fundos marinhos e minimizadoras das capturas acessórias de espécies/dimensões não 

comerciais e de espécies protegidas (mamíferos, répteis e aves marinhos); 

 Formação orientada de agentes relevantes, públicos e privados em matérias transversais da 

biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e, em particular, da gestão da Rede Natura 2000 e 

dos benefícios sociais e económicos gerados pelos ecossistemas por ela abrangidos, 

designadamente: magistrados, juízes e procuradores; agentes fiscalizadores e polícias; técnicos e 

agentes autárquicos; empresários, gestores e proprietários; agentes públicos em geral; 

 Comunicação e informação como veículos abrangentes de difusão dos benefícios associados aos 

territórios da Rede Natura 2000 e áreas protegidas. 

Na Região Autónoma da Madeira o PAF contempla igualmente diversas intervenções prioritárias de 

conservação para o período 2014-2020, com destaque para as seguintes: 

 Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies e habitats prioritários; 

 Desenvolver ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats prioritários, de modo 

a travar a deterioração do seu estado; 

 Promover a manutenção e a recuperação dos ecossistemas e seus serviços; 

 Assegurar a conservação e a valorização do património natural das áreas inseridas na Rede Natura 

2000; 

 Promover a integração da política de conservação da natureza e do princípio da utilização 

sustentável dos recursos biológicos nas diferentes políticas sectoriais; 

 Promover a educação, a formação e a investigação em matéria de conservação da natureza e da 

biodiversidade; 

 Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a 

sociedade civil; 
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 Promover a gestão e prevenção de riscos naturais e tecnológicos; 

 Promover o usufruto dos espaços naturais através do desenvolvimento de atividades potenciadoras 

de um turismo sustentável; 

 Promover a eficiência energética e a produção de energias alternativas. 

O PAF Madeira estabelece ainda um conjunto de medidas prioritárias de investimento na Rede Natura 

2000, nomeadamente: 

 Revisão e atualização de planos e estratégias de gestão; 

 Recuperação, gestão de habitats e espécies; 

 Atualização de áreas e designação de novos Sítios; 

 Atualização das listas de espécies e habitats das Diretivas Aves e Habitats; 

 Monitorização e recolha de dados (desenvolvimento de planos de monitorização, métodos e 

equipamento, treino de pessoal); 

 Planos de prevenção de riscos, desenvolvimento de infraestruturas relevantes e aquisição de 

equipamento; 

 Criação de infraestruturas e equipamentos específicos para a gestão do ambiente e utilização 

pública (centros de interpretação, observatórios, quiosques); 

 Estudos/inventários científicos para a identificação de sítios (levantamentos, inventários, 

mapeamento, avaliação de condições); 

 Promoção de programas e ações envolvendo estudos, recolha de dados e análise das tendências; 

 Atividades e tecnologias que promovam a mitigação das alterações climáticas e a gestão de riscos; 

 Projetos de eficiência energética e de produção de energias renováveis; 

 Promoção de atividades e serviços turísticos em espaço natural numa perspetiva de uso sustentado; 

 Formação e educação Produção de manuais, seminários, workshops e materiais de comunicação; 

 Reforço das atividades de vigilância e fiscalização. 

Quadro Estratégico Comum 2014-2020 de aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI)148 (2013) 

O Quadro Estratégico Comum foi estabelecido através do Regulamento das Disposições Comuns dos 

FEEI149, que identifica também os onze objetivos temáticos que cada FEEI deve apoiar a fim de contribuir 

para a Estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para as missões 

específicas dos Fundos, incluindo a coesão económica, social e territorial. 

Para assegurar a operacionalização desta nova visão integradora, a Comissão estabelece um Acordo de 

Parceria com cada Estado-membro que define o modelo nacional de aplicação integrada de todos os FEEI 

                                                           
148 Inclui: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu(FSE) Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER) e Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas(FEAMP) 
149 Regulamento (EU) n.º 1303/2013, de 17 de Dezembro 
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a nível nacional e as medidas destinadas a assegurar a concordância com a Estratégia da União para um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e com as missões específicas dos Fundos. 

É finalmente assegurada a coordenação da aplicação dos FEEI com os demais instrumentos financeiros e 

de política de gestão centralizada, como o HORIZON 2020150 ou o LIFE-Programa de Ambiente e Ação 

Climática151. 

Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para os FEEI 2014-2020 

O Acordo de Parceria (AP), formalmente submetido pelo Governo português à Comissão Europeia e 

assinado a 31 de julho de 2014 “adota os princípios de programação da Estratégia Europa 2020 e 

consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial que estimulará o 

crescimento e a criação de emprego nos próximos anos em Portugal”. 

O AP prevê que a programação e implementação dos FEEI se organizem em quatro domínios temáticos: 

 Competitividade e internacionalização; 

 Inclusão social e emprego; 

 Capital humano; 

 Sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 

Neste último domínio, o AP identifica como principais constrangimentos: 

 a elevada intensidade energética da economia portuguesa; 

 a utilização e gestão ineficientes de recursos; 

 as vulnerabilidades face a diversos riscos naturais e tecnológicos; 

 as debilidades na proteção dos valores ambientais. 

No nosso país o Acordo de Parceria é aplicado pelo Portugal 2020 que engloba o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. O Portugal 2020 é 

operacionalizado através de dezasseis Programas Operacionais a que acrescem os Programas de 

Cooperação Territorial nos quais Portugal participará a par com outros Estados-membros. Destes, PO 

SEUR 2020, PDR 2020 e PO MAR 2020 assumem um papel primordial no financiamento da execução da 

ENCNB. 

O PO SEUR (Fundo de Coesão) é o instrumento da Estratégia Europa 2020 para o domínio da 

Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos, agregador de 2.2 mil milhões de euros de financiamento 

comunitário. A sua intervenção abrange a totalidade do território nacional, e assente em três Eixos de 

atuação, que por sua vez se desdobram em Prioridades de Investimento e Objetivos Específicos. 

Um dos objetivos temáticos (OT6) é “Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente 

dos recursos” que, em articulação com os demais OT, mas em particular com os OT 1 (Reforçar a 

investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação), OT4 (Apoiar a transição para uma economia 

de baixo teor de carbono em todos os setores), OT5 (Promover a adaptação às alterações climáticas e a 

                                                           
150 http://www.gppq.fct.pt/h2020/ 
151 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/gest-biodiv1/prog-life 
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prevenção e gestão dos riscos), acolherá as prioridades de investimento de suporte às metas nacionais de 

política da natureza e biodiversidade. 

A abordagem para responder a estes constrangimentos estrutura-se em três vetores essenciais: 

 A transição para uma economia de baixo carbono (eficiência energética e produção e distribuição 

de energias renováveis); 

 A prevenção de riscos e adaptação às alterações climáticas; 

 A proteção do ambiente e promoção da eficiência de recursos. 

No vetor da proteção do ambiente e promoção da eficiência dos recursos, as principais áreas de 

intervenção abrangem os sectores dos resíduos e das águas, a biodiversidade, os passivos ambientais e a 

qualidade do ambiente urbano. 

Em matéria de natureza e biodiversidade, as prioridades foram estabelecidas tendo como referência o 

PAF e visam: 

 Consolidar as medidas de gestão ativa das espécies e habitats protegidos e da generalidade da 

biodiversidade que suporta o sistema nacional de áreas classificadas, em particular da Rede Natura 

2000, o que depende essencialmente da identificação de apoios orientados para a manutenção de 

práticas específicas de gestão agrícola e florestal dos territórios daquelas áreas, a suportar 

maioritariamente pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020 e medidas conexas 

associadas ao 1º pilar da Política Agrícola Comum (PAC), em complementaridade com as medidas a 

financiar pelos demais Programas Operacionais Regionais e nacionais, visando manter e promover o 

estado de conservação favorável das referidas espécies e habitats; 

 Completar a designação da Rede Natura 2000 no meio marinho, incluindo no off-shore, e a 

identificar e aplicar as medidas de gestão adequadas, com destaque para as medidas associadas à 

pesca; 

 Concretizar os investimentos estruturais dirigidos ao planeamento e gestão territorial das áreas 

protegidas e classificadas e à atualização e colmatação de lacunas relevantes de informação e 

monitorização; 

 Colmatar as debilidades das infraestruturas associadas ao Turismo de Natureza na Rede Natura 

2000 dedicadas à interpretação, ao alojamento turístico e a outras atividades, em linha com o Plano 

Estratégico Nacional de Turismo 2013-2015; 

 Mapear e avaliar o estado dos ecossistemas e valorizar os serviços dos ecossistemas, em particular 

nas áreas protegidas e na Rede Natura 2000; 

 Concretizar os investimentos dirigidos às medidas da Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas e do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação, em particular as 

que visam salvaguardar a biodiversidade e os ecossistemas daquelas pressões, bem como colocar 

os serviços dos ecossistemas como agentes de adaptação e mitigação dos efeitos da seca, da 

desertificação e das alterações climáticas. 

Em áreas diretamente articuladas com a política de biodiversidade, como é o caso da qualidade da água e 

respetivos ecossistemas, é necessário prosseguir os esforços no sentido de alcançar o bom estado de 

todas as massas de água estabelecido na Diretiva Quadro da Água, por via da implementação das medidas 

previstas nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica e outras medidas para as quais se comprove uma 

relação direta do contributo do investimento a realizar para a melhoria da qualidade da massa de água. 
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Nos Programas Operacionais regionais (FEDER) o financiamento da conservação da natureza e 

biodiversidade está ancorado na prioridade de investimento 6c - Conservação, proteção, promoção e 

desenvolvimento do património natural e cultural, nas prioridades de investimento do domínio 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. A este nível o apoio é agrupado em torno do património 

natural e cultural e da promoção turística, orientando-se sobretudo (em termos de património natural9 

para as seguintes prioridades: criação e requalificação e infrastruturas de apoio á valorização de áreas 

classificadas, organização e iniciativas de comunicação informação e sensibilização, programas e acções de 

desenvolvimento do turismo da natureza, elaboração e cartas de desporto da natureza e desenvolvimento 

de infrastruturas verdes, incluindo os estudos de avaliação e valoração dos serviços de ecossistemas que 

suportam essas infrastruturas. 

Os programas COMPETE 2020 que tem como objetivo melhorar a competitividade e a internacionalização 

da economia, o PO ISE, que pretende promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação e 

o PO CAPITAL HUMANO, que tem como fim promover o aumento da qualificação da população, ajustada 

às necessidades do mercado de trabalho e em convergência com os padrões europeus, só marginalmente 

financiarão a execução da ENCNB. 

O Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020 e medidas conexas associadas ao 1º pilar da 

Política Agrícola Comum (PAC), em complementaridade com as medidas a financiar pelos demais 

Programas Operacionais Regionais e nacionais, apoiará a manutenção de práticas específicas de gestão 

agrícola e florestal dos territórios necessárias para a manutenção e promoção do estado de conservação 

favorável das espécies e habitats protegidos e da generalidade da biodiversidade que delas depende. 

O Programa Operacional Mar 2020 assume um papel primordial no financiamento das medidas dirigidas 

ao meio marinha e à sua utilização sustentável. 

Por seu lado, nas áreas do desenvolvimento sustentável das pescas e aquicultura, bem como da 

exploração e preservação de outros recursos marinhos e, tendo em conta o Plano de Ação da Estratégia 

Marítima da UE para a área do Atlântico152, são estabelecidas como prioridades: 

 Preservar o ambiente marinho com vista a alcançar, ou sustentar, o Bom Estado Ambiental das 

águas marinhas do Atlântico em 2020; 

 Executar a Política Comum das Pescas (PCP), visando, nomeadamente, atingir o Rendimento 

Máximo Sustentável (MSY) até 2020 e promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura, a 

valorização dos produtos da pesca e da aquicultura, o alargamento e aprofundamento do 

conhecimento científico, a melhoria da recolha de dados e do controlo e fiscalização da atividade da 

pesca; 

 Criar uma indústria europeia de biotecnologia marinha sustentável e de valor acrescentado, através 

da pesquisa e prospecção do solo e subsolo marinho e da avaliação dos recursos genéticos; 

 Aumentar o potencial da biodiversidade para fornecer matéria-prima para as indústrias 

biotecnológicas; 

 Fortalecer as ligações entre a investigação e a indústria na área do Atlântico, de forma a 

desenvolver bio bancos e identificar mercados para bio produtos marinhos inovadores. 

                                                           
152 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_en.htm 
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Quanto à promoção de uma agricultura e silvicultura sustentáveis, a intervenção dos fundos comunitários 

deverá estar alinhada com a estratégia para a política de desenvolvimento rural 2014-2020 (sem prejuízo 

do suporte complementar da política de Coesão), prevendo, nomeadamente: 

  Apoiar a atividade agrícola em zonas desfavorecidas; 

 Melhorar a gestão sustentável das explorações agrícolas; 

 Apoiar modos de produção integrada e biológica; 

 Promover medidas agro-ambiente-clima; 

 Apoiar as áreas da Rede Natura 2000; 

 Apoiar os investimentos nas explorações agrícolas que permitam a melhoria da eficiência na 

utilização de água para rega e uma melhor utilização e preservação dos solos; 

 Apoiar a certificação de produtos agrícolas e florestais; 

 Apoiar o processamento dos produtos agrícolas e florestais, junto à produção. 

Finalmente, em termos das prioridades de investimento e principais objetivos, destacam-se os 

compromissos associados aos Objetivos Temáticos 5 (Promover a adaptação às alterações climáticas e a 

prevenção e gestão de riscos) e 6 (Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos 

recursos). 

Os programas operacionais de cooperação territorial europeia (ESPANHA-PORTUGAL, MADEIRA-AÇORES-

CANÁRIAS, ESPAÇO ATLÂNTICO, SUDOESTE EUROPEU, MEDITERRÂNEO, ESPON, URBACT, INTERACT e 

INTERREG C) incluem sempre eixos estratégicos e prioridades de investimento na área da proteção, 

promoção e desenvolvimento do património natural incluindo a proteção e conservação dos espaços 

naturais e a sua biodiversidade, a proteção e reposição da biodiversidade e do solo, a promoção de 

serviços relacionados com o ecossistema, a valorização da biodiversidade e dos ativos naturais. Estes 

programas financiarão operações que envolvem a cooperação de vários países e poderão gerar resultados 

com impacto positivo nos objetivos da ENCNB. 

Programa LIFE 

O Regulamento (UE) N.º 1293/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, 

publicado no Jornal Oficial L 347/185, de 20 de dezembro de 2013, institui o Programa para o Ambiente e 

a Ação Climática (LIFE) para o período 2014-2020. Este programa contribuirá para o desenvolvimento 

sustentável e para a consecução dos objetivos e metas da Estratégia Europeia 2020, o 7.º Programa de 

Ação em matéria de Ambiente e outras estratégias e planos relevantes da UE em matéria de ambiente e 

clima. 

O programa LIFE inclui dois subprogramas: 

1 Ambiente, que tem três domínios prioritários (Ambiente e eficiência dos recursos, Natureza e 

biodiversidade, e Governação e informação em matéria de ambiente); 

2 Ação climática, onde estão previstos três domínios prioritários (Mitigação das alterações climáticas, 

Adaptação às alterações climáticas e Governação e informação em matéria de clima). 

O programa criou uma nova categoria de projetos, os Projetos Integrados, para operar a uma escala 

territorial grande e integrando vários fundos, quer comunitários quer privados. 
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A dotação financeira global para a execução do deste Programa entre 2014 e 2020 é de ca. 3,46 mil 

milhões €, sendo 2,6  mil milhões € afetos ao subprograma relativo ao ambiente e 864 milhões € afetos ao 

subprograma relativo à ação climática. O LIFE é, desde 1992, um instrumento da maior relevância para o 

apoio à política ambiental dos EM, particularmente na área da conservação da natureza, embora se trate 

de um instrumento financeiro claramente insuficiente para corresponder às necessidades de apoio ao 

desenvolvimento das políticas ambientais da União Europeia, como é o caso do processo de constituição e 

gestão da Rede Natura 2000 — e isto não obstante as diretivas comunitárias sobre a matéria pressuporem 

a existência de mecanismos de apoio financeiro no plano comunitário, o que tem vindo a ser assegurado 

nos últimos quadros financeiros da UE através dos diversos Fundos Fstruturais. 

No âmbito do Programa LIFE 2014-2020 é ainda importante salientar o apoio ao instrumento financeiro 

Natural Capital Financing Facility (NCFF). O NCFF é um novo instrumento financeiro que fornece soluções 

de investimento inovadoras (crédito e participações) para apoio a projetos rentáveis, promovendo a 

conservação, gestão e valorização do capital natural e os benefícios de adaptação às alterações climáticas. 

Os projetos serão financiados directamente através Banco Europeu de Investimento (responsável pela 

gestão do instrumento) ou através de intermediários financeiros nacionais . 

Uma outra novidade no LIFE para o período 2014-2020 é a previsão do apoio do programa a projectos 

integrados, que visem apoiar exclusivamente o financiamento da execução dos planos e estratégias 

previstos na legislação ambiental da UE (e na área da Ação Climática), concretamente em 4 áreas: ar, 

água, resíduos e quadros de acções prioritárias da Rede Natura 2000 (PAF). Os projectos integrados visam 

dotar os investimentos de escala, já que exigem que os projectos sejam suportados por uma fonte de 

financiamento adicional à do LIFE (da EU ou nacional, pública ou privada), sendo que o orçamento da 

componente LIFE poderá atingir os 10 milhões € por projecto. Exigem ainda que os projectos tenha uma 

larga escala territorial e envolvam todos os stakeholders relevantes, estando previsto que cada EM possa 

apresentar e executar dois projectos desta natureza nas quatro área da componente Ambiente e um na 

componente da Acção Climática (mitigação ou adaptação) entre 2014 e 2020. 

 

Finalmente, o LIFE prevê também o apoio à capacitação de um conjunto de quinze EM para melhorar a 

mobilização nacional do programa, a concretizar-se através de um projecto dirigido às autoridades 

nacionais, com um orçamento até 1 milhão €, co-financiado a 100%, e a submeter até 2015. 

Horizonte 2020 

O Horizonte 2020 é o programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia especificamente 

orientado para o apoio à investigação, através do cofinanciamento de projetos de investigação, inovação 

e demonstração. Na área da Ciência e Conhecimento, o Sistema de Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico Nacional visa o crescimento e reforço do sistema científico e tecnológico nacional, 

tornando-o mais competitivo e agilizando a articulação entre os centros de saber e as empresas. 

Destacam-se no seu âmbito o Desafio Societal 5 “Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e 

Matérias-Primas”, com um orçamento geral para a EU de 3,08 mil milhões €, e  o Desafio Societal 2 

“Segurança Alimentar, Agricultura e Silvicultura Sustentável, Investigação Marinha e Marítima e Águas 

Interiores e Bioeconomia”, com um orçamento geral de 3,85 mil milhões €. 

Fundos e fontes de financiamento nacionais 

No que diz respeito aos meios financeiros para o desenvolvimento da presente Estratégia oriundos do de 

fundos nacionais, cabe aqui salientar: 
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Fundo de Conservação da Natureza e Biodiversidade153  

Inclui o Fundo do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (Despacho 14136/2010)154). Tem como 

missão financiar iniciativas de apoio à gestão da Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN) e 

a promoção da conservação da natureza através da valorização económica da biodiversidade e dos 

serviços dos ecossistemas. A atividade do Fundo centra-se assim, na afetação de recursos a projetos e 

investimentos necessários para a gestão e conservação da natureza em Portugal, na promoção do 

reconhecimento do valor económico da biodiversidade através de mecanismos de compensação de certas 

formas de perda de biodiversidade, e no desenvolvimento de instrumentos de mercado que apoiem as 

políticas de conservação da biodiversidade. 

Fundo dos Recursos Hídricos155 

Tem como objetivo prioritário promover a utilização racional e a proteção dos recursos hídricos, através 

da afetação de recursos a projetos e investimentos necessários ao seu melhor uso. 

Fundo Florestal Permanente156 

O Fundo Florestal Permanente (FFP) destina-se a apoiar a gestão florestal sustentável nas suas diferentes 

valências, em conformidade com o previsto na Lei de Bases da Política Florestal. 

Fundo de Intervenção Ambiental 

Tem por missão financiar iniciativas de prevenção e reparação de danos a componentes ambientais 

naturais e humanas, sejam eles resultantes da ação humana ou produto das forças da natureza, que 

exijam uma intervenção rápida ou para os quais não se possam mobilizar outros instrumentos jurídicos e 

financeiros. 

Fundo Português do Carbono157 

Tem como principais atribuições a obtenção de créditos de emissão de gases com efeito de estufa, a 

preços competitivos, através do investimento direto em mecanismos de flexibilidade do Protocolo de 

Quioto e do investimento em fundos geridos por terceiros ou outros instrumentos do mercado de 

carbono e o apoio a projetos que conduzam a uma redução de emissões de gases com efeito de estufa, a 

projetos de cooperação internacional na área das alterações climáticas e a projetos estruturantes de 

contabilização das emissões de gases com efeito de estufa e sequestro de carbono em Portugal. 

Instrumentos fiscais e de mercado 

Lei das Finanças Locais158, que abrange as transferências fiscais para os municípios em função da 

superfície do território abrangida por AC, através do Fundo Geral Municipal (integrado no Fundo de 

Equilíbrio Financeiro), nas quais os municípios vêm alocados 5 ou 10% da dotação o Fundo em função de 

serem abrangidos por AC (menos ou mais de 70%, respetivamente). 

A (reforma) do Regime de Tributação Ambiental159, adoptada no final de 2014, veio introduzir um 

conjunto de normas fiscais ambientais em diversos sectores, merecendo particular destaque como 

                                                           
153 Decreto-Lei n.º 171/2009, de 3 de agosto 
154 http://www.icnf.pt/portal/fundos/fundo-baixo-sabor 
155 Decreto-Lei n.º 171/2009, de 3 de agosto 
156 Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março 
157 Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março 
158 Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro 
159 Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro 
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suporte à execução desta Estratégia os que decorrem dos sectores do ordenamento do território, 

florestas e biodiversidade, incluindo da introdução de um regime de tributação dos sacos de plástico. 

É neste contexto que são preconizados, no Eixo 2, objetivos e metas que visam reforçar o contributo deste 

instrumento fiscal para a política de biodiversidade. 
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8. GOVERNAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

O crescimento das responsabilidades do Estado em matéria de ambiente, e especificamente em termos 

de conservação da natureza e da biodiversidade, implica, sem dúvida, o reforço da coordenação e 

articulação entre os diferentes serviços e organismos relevantes. Deste modo, a implementação da 

ENCNB, instrumento de política na matéria, exige uma estrutura de planeamento e execução das ações 

previstas, promovendo a complementaridade, criando sinergias, e racionalizando meios e recursos. 

Nesse sentido, deverá ser constituída uma Comissão Nacional de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (CNCNB), a quem cabe assegurar: 

 A colaboração institucional na implementação da estratégia nacional da conservação da Natureza e 

da biodiversidade; 

 O envolvimento e a responsabilização dos sectores na integração da estratégia de forma adequada, 

nos diferentes planos, programas e políticas sectoriais; 

 A articulação com a representação nacional em instâncias internacionais e europeias, no âmbito de 

conservação da natureza e biodiversidade. 

A CNCNB integrará representantes das instituições públicas nacionais com competências no âmbito, bem 

como das organizações nacionais de ciência e tecnologia e da sociedade civil. 

A execução da presente Estratégia, nas suas múltiplas vertentes, deve ser alvo de avaliação intercalar e de 

uma avaliação final, com base num relatório elaborado com as contribuições sectoriais dos diferentes 

ministérios, sob coordenação do ICNF, a adoptar pela CNCNB, mediante parecer prévio do Conselho 

Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. 

A contribuição dos diferentes ministérios para este processo de avaliação incluirá uma referência expressa 

sobre a adequação ou necessidade de revisão dos instrumentos de planeamento estratégico sectorial 

existentes. O contributo dos diferentes sectores deverá conter os resultados de política alcançados pelos 

programas operacionais, dentro do Quadro Estratégico Comum 2014-2020 de aplicação dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)160, em matéria de prossecução dos objetivos de produção 

de bens públicos ambientais e das metas da presente estratégia. 

Na avaliação em causa, que deve articular-se sempre que possível com: 

 a avaliação promovida no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica; 

 os relatórios sobre o estado do ambiente e sobre o estado do ordenamento do território, 

apresentados pelo Governo à Assembleia da República os quais traduzem a evolução da situação 

de referência e passarão a incluir uma menção específica ao desenvolvimento da presente 

Estratégia; 

 os relatórios de aplicação das Diretivas Aves e Habitats. 

Por outro lado, a avaliação deve apoiar-se, sempre que possível, na análise de indicadores que permitam 

aferir, com alguma objetividade, a evolução da situação das espécies, dos habitats e dos ecossistemas, a 

eficácia dos planos e programas aplicados e a pertinência da elaboração de planos de ação adicionais. 

                                                           
160 FEEI: FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP 
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Paralelamente, a avaliação deve convergir para a formulação de recomendações destinadas a aperfeiçoar 

a execução da Estratégia, sempre que possível indicando as medidas adequadas que importa adotar, rever 

ou incrementar tendo em vista a prossecução dos objetivos visados. 

A composição e representação, as competências e as formas de funcionamento, bem como o 

financiamento estrutural da CNCCNB serão aprovados por despachos conjuntos dos ministérios com 

instituições envolvidas no Continente e pelos Governos Autónomos Regionais, no período de três meses 

sequente à RCM que aprove a nova ENCNB. No exercício destas suas incumbências, a CNCNB contará, 

naturalmente, com o necessário apoio técnico e logístico do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas. 



 

91 

 

 


