
Reunião com o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação 

da Natureza 

 

Na sequência da deliberação da reunião, de 20 de março de 2014, da Seção de Municípios com 

Áreas Protegidas realizou-se no dia 28 de maio, na Secretaria de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza, a reunião com o Senhor Secretário de Estado do 

Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza com o objetivo de lhe dar a 

conhecer as principais preocupações que os municípios com territórios ambientalmente 

classificados têm. 

 

No decurso da reunião, para além de ter sido entregue o documento produzido pela Seção de 

Municípios com Áreas Protegidas, entre outras questões foi salientado, pelos representantes 

da ANMP, a necessidade de abordar a problemática das áreas protegidas conjuntamente com 

a problemática das florestas, bem como a indispensabilidade de se começar a rever os planos 

de ordenamento das áreas protegidas que têm de abandonar a filosofia proibicionista para 

cativar as populações locais para a causa da proteção do ambiente, assim como deverão ser 

alicerçados em estudos e pareceres técnico-científicos e em cartografia precisa à escala 

1/10.000 ou 1/5.000, que deverá deixar de ser delimitada em mancha. Por outro lado, foi 

ainda vincado que nunca foi feita uma avaliação da aplicabilidade destes instrumentos de 

gestão do território, designadamente no que concerne aos seus impactos positivos e 

negativos. 

Também foi enfatizada a necessidade destes territórios serem objeto, de modo muito 

pragmático, de políticas que os discriminem de modo positivo, designadamente no que 

concerne à aprovação de projetos cofinanciados pela União Europeia cuja percentagem de 

financiamento deve ser majorada. Por outro lado, tendo em conta que em muitos casos estão 

em causa territórios que, entre outras questões, são infraestruturalmente deficitários, sugeriu-

se que o Governo pondere a possibilidade de considerar elegível para cofinanciamento 

europeu a infraestruturação destes territórios. 

Relativamente aos guardas da natureza, foi referido que os mesmos devem ser instruídos no 

sentido de se focalizarem na fiscalização de situações que tenham impactos diretos no 

ambiente bem como na sensibilização e informação das populações, deixando para os 

municípios todo um conjunto de situações, para as quais os municípios, por força da 

experiência e dos recursos humanos de que dispõem, são a entidade mais habilitada para 

resolver. 

Durante a reunião, o Senhor Secretário de Estado Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza foi convidado para participar pessoalmente numa 

reunião com todos os membros da Seção de Municípios com Áreas Protegidas, tendo esse 

convite sido aceite de imediato, com a sugestão de que o mesmo se realize num prazo inferior 

a um mês.  



Na sequência deste convite, foi evidenciada a necessidade de se alterar o paradigma de 

tomada de decisão que até ao momento tem vigorado de cima para baixo, quando se sabe que 

as decisões mais eficientes são as que são tomadas através de um procedimento de baixo para 

cima, sendo que neste contexto, o encontro/reunião acima mencionada poderá marcar o início 

de uma nova política para as áreas protegidas. 

 

O Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 

informou os presentes que está planificada a avaliação de alguns Planos de Ordenamento das 

Áreas Protegidas (POAP), bem que se perspetiva que num futuro próximo fique definido na Lei 

que é o PDM que define e orienta os usos do solo em todo o território nacional. 

Concordou ainda que há necessidade de alterar o paradigma proibicionista que tem estado 

subjacente à elaboração dos POAP e referiu que a secretaria que tutela está aberta ao 

estabelecimento de uma colaboração com a Secção de Municípios com Áreas Protegidas no 

sentido de ponderar e encontrar as melhores diretrizes para estas áreas específicas do 

território nacional. 

Concordou Igualmente com a necessidade dos guardas da natureza passarem a ter uma 

intervenção mais pedagógica e informativa e deixarem de intervir nas questões que pela sua 

génese devem ser da exclusiva competência dos municípios 

Relativamente à necessidade de perspetivar a problemática das áreas protegidas 

conjuntamente com a questão das florestas, tomou boa nota deste ponto de vista e assumiu o 

compromisso de o dar a conhecer ao Senhor Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural. Tomou igualmente boa nota da questão relativa às necessidades de 

infraestruturação destes territórios e dos mesmos serem objeto de uma real discriminação 

positiva, tendo sobre esta questão salientado que no âmbito do próximo quadro comunitário 

de apoio está prevista a possibilidade de submissão de projetos de regeneração urbana, no 

âmbito dos quais a questão da infraestruturação poderá ser englobada. 

Por último, referiu que efetivamente o país precisa de valorizar e aproveitar, de modo 

equilibrado, o potencial económico que estes territórios têm, designadamente através de 

soluções que fixem as populações nestes territórios. 

 

Nada mais havendo a debater deu-se por encerrada a reunião. 


