
 

REUNIÃO ENTRE A SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM ÁREAS PROTEGIDAS DA ANMP E O 

SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA 

 

NOTAS DA REUNIÃO 

 

Realizou-se na sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses em Coimbra, no dia 10 de julho de 

2014, uma reunião entre a Secção de Municípios com Áreas Protegidas e Sua Excelência o Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. 

 

O encontro resultou da proposta consensualizada no seio da Secção no sentido se discutir com o Governo 

um conjunto de problemas associados à gestão das áreas protegidas, nomeadamente no que se prende 

com a intervenção dos municípios e, ao mesmo tempo, encontrar soluções que permitam ultrapassar os 

obstáculos identificados. 

 

Do debate realizado resultou: 

 

1. REVISÃO DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

1.1. Foi consensual a necessidade de revisão urgente da generalidade dos POAP tornando-os consentâneos 

com o atual quadro legislativo mas, sobretudo fazendo destes instrumentos de planeamento 

instrumentos ao serviço do desenvolvimento. A riqueza natural que uma área protegida encerra deve 

constituir-se como espaço valorizado do ponto de vista ambiental, desenvolvido e vivido, onde as 

populações locais que dependem, na maioria dos casos, de atividades agrícolas de subsistência, 

tenham qualidade de vida, se identifiquem e colaborem na preservação dos valores em causa. 

 

1.2. Por outro lado, a existência de planos de ordenamento de áreas protegidas, atuais e com força legal, 

ao comprometer com os normativos neles aprovados todas as entidades com intervenção no 
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território, evita situações de interpretações subjetivas e de gestão discricionária com se tem vindo a 

verificar com frequência. 

 

1.3. Neste ponto foram expostas algumas situações particulares de entrave ao desenvolvimento local, 

decorrentes de erros ao nível dos POAP, das quais assume particular importância a situação do 

município do Marvão: devido a erros evidentes e já reconhecidos (mas não corrigidos pelo ICNF) o 

PDM está suspenso há 8 anos e as tentativas de acordo entre as partes, nomeadamente entre a 

Câmara Municipal do Marvão e o ICNF, não têm dado os resultados necessários. 

 

1.3.1. Foram ainda referidos outros problemas de âmbito local, a carecerem de solução urgente, pelos 

representantes dos municípios de: Figueira da Foz onde se assiste a um total abondo da Serra 

da Boa Viagem por parte dos serviços do ICNF; Vila Franca de Xira, sobre a preservação dos 

mouchões; Cascais, sobre a falta de pessoal de apoio à visitação no Parque Natural de Sintra-

Cascais; Torre de Moncorvo, sobre os atrasos significativos na divulgação dos resultados das 

candidaturas ao Fundo do Baixo Sabor; Porto de Mós, sobre as pegadas dos dinossauros; Sintra, 

sobre a demissão por parte dos serviços do ICNF da gestão do Parque Natural de Sintra-Cascais, 

que se tem resumido a intervenções no domínio da proteção civil; Vinhais, sobre o abandono a 

que está votado o património do ICNF no Parque Natural de Montesinho, apesar da 

disponibilidade já manifestada pela Câmara Municipal para assumir a sua gestão. 

 

1.3.2. Em resposta, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza disponibilizou-se para, em conjunto com os municípios, encontrar as 

melhores soluções para os problemas apresentados tendo manifestado o seu empenho pessoal 

na resolução dos mesmos. Comprometeu-se a enviar ao município do Marvão o cronograma 

solicitado, comprometeu-se com uma deslocação à Serra da Boa Viagem, mostrou-se sensível e 

empenhado na resolução do problema associado às casas do ICNF, reconheceu a 

responsabilidade do Governo nos atrasos ao nível das candidaturas do Fundo Baixo Sabor e 

garantiu a sua resolução a curto prazo. 
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2. MODELO DE GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

2.1. Foi consensual a ideia de que o afastamento dos municípios da gestão das áreas protegidas tem vindo 

a dar origem a um número crescente de conflitos entre as entidades envolvidas, com impactos 

negativos ao nível do dia-a-dia das populações residentes e com retrocessos significativos ao nível da 

conservação e valorização do património natural classificado. 

 

2.2. O modelo centralista escolhido pelo Governo para gerir uma vasta área do território, que atirou os 

municípios para um conselho estratégico com funções meramente consultivas, está, 

comprovadamente, posto em causa: situações de abandono do património (natural e construído), 

maior exposição a situações de risco como é o caso de fogos florestais, afastamento das populações de 

uma causa que também é sua, conflitos com os planos municipais de ordenamento do território, valor 

excessivo das taxas a suportar pelos cidadãos, demoras excessivas nas emissões de pareceres, 

autorizações e licenciamentos, interpretações proibicionistas, subjetivas e casuísticas, foram alguns 

dos constrangimentos identificados durante o debate como resultantes do atual modelo de gestão. 

 

2.3. Os conselhos estratégicos têm vindo a funcionar de forma casuística, sem a periodicidade desejável, 

com o envolvimento dos municípios a depender, não de regras claras fixadas, mas do melhor ou pior 

entendimento entre as pessoas envolvidas, com ausência de planos de gestão, em suma, sem 

qualquer operacionalidade. 

 

2.4. Neste sentido foi requerida a Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 

da Conservação da Natureza a revisão do modelo em vigor, que passa por transformar o atual 

conselho estratégico num órgão de caráter executivo e vinculativo, espaço onde os problemas são 

identificados e priorizados, com maior abertura à participação de representantes da sociedade civil e 

no qual é atribuída aos municípios um papel mais determinante e consequente. 

 

2.5. Aliás, à semelhança da intenção do Governo de transferir competências para os municípios em tantas 

outras áreas (saúde, educação, segurança social...) defendeu-se o exercício do princípio da 
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subsidiariedade através da possibilidade de municipalização de áreas protegias. Com regras claras, 

exigentes, equitativas e legalmente fixadas pela administração central, os municípios estão disponíveis 

para assumir funções ao nível da gestão destes espaços de elevada importância nacional. A 

proximidade aos valores naturais a proteger e valorizar, o conhecimento das necessidades, pessoas e 

dos territórios, o empenho no desenvolvimento local, a representatividade que lhes é conferida pelo 

voto, justificam esta vontade dos municípios. 

 

2.6. Em suma, a questão colocada pelos municípios relativamente à gestão das áreas protegidas resume-se 

a saber qual a opção do Governo: 

 

2.6.1. Prefere Governo optar pela solução tecnocrática (em vigor) que atribui a gestão a serviços 

centralizados, com preocupações meramente técnicas e economicistas traduzidas em impedir 

acessos, proibir atividades ancestrais, criar reservas integrais por decreto e deixar espaços de 

valor ambiental elevado ao total abandono? 

OU 

2.6.2. Prefere o Governo optar por uma solução política através de um verdadeiro “Pacto Natural” 

que envolva os municípios enquanto legítimos representantes das populações, capazes de 

colocar os valores ambientais ao serviço do desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas; 

capazes de “promover uma política de conservação da natureza e da biodiversidade que vise 

suster 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”, conforme se determina na Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável? 

 

2.7. Em resposta, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação 

da Natureza considerou que a questão do funcionamento do conselho estratégico é, para si, uma 

questão estratégica que urge resolver, comprometendo-se a promover a alteração necessária a partir 

de proposta a apresentar pela Secção de Municípios com Áreas Protegidas da ANMP. 
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2.8. Ainda sobre o modelo de gestão das áreas protegidas manifestou-se disponível para estabelecer 

parcerias com os municípios numa atitude de disponibilidade para trabalhar em conjunto e não em 

confronto. Acrescentou que muitos dos problemas identificados serão resolvidos por via das 

alterações legislativas que têm vindo a ser produzidas, nomeadamente a lei de bases do ordenamento 

do território e o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

 

2.9. Referiu-se ainda ao projeto “Marca Natural“, a lançar pelo Governo e que visa associar a proteção da 

biodiversidade e o desenvolvimento económico das regiões com apoios do novo quadro comunitário 

de financiamento. É seu entendimento que este novo projeto irá contribuir para a fixação de pessoas 

nas áreas protegidas ao promover atividades económicas, nomeadamente ao nível do turismo. 

  

3. PORTUGAL 2020 E FINANCIAMENTO DAS ÁREAS PORTEGIDAS 

 

3.1. Neste ponto foi evidenciada a necessidade de mecanismos financeiros de apoio do investimento 

público e privado em torno das áreas protegidas, nomeadamente ao nível do quadro comunitário 

de apoio Portugal 2020. 

 

3.2. Considerou-se igualmente necessário uma discriminação positiva e majoração dos investimentos 

nas áreas protegidas. Com efeito, sendo a criação e manutenção destas áreas objetivo de 

interesse público nacional e dado que a manutenção do património natural é maioritariamente 

garantida pela população que nelas reside, para cuja fixação é essencial a melhoria das suas 

condições de vida e oportunidades de emprego, desde que integradas em princípios de 

sustentabilidade, entende-se ser fundamental que o Governo dê prioridade à aprovação e 

majoração do financiamento de projetos de desenvolvimento económico e conducente à criação 

de emprego no interior das áreas protegidas. 

 

3.3. Foi ainda colocado o problema associado ao financiamento de projetos através do Programa LIFE: 

ao exigir-se a parceria com o ICNF para a apresentação de candidaturas e não sendo a dinâmica 

deste Instituto correspondente com as dinâmicas municipais, os municípios têm-se visto 
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impossibilitados de apresentar os seus projetos perdendo-se, por esta via, importantes 

oportunidades de valorizar o património ambiental.  

 

3.4. Em resposta, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza garantiu a disponibilidade de verbas no próximo quadro de 

financiamento comunitário destinadas a investimentos nas áreas protegidas. 

 

4. OUTROS ASSUNTOS 

Foi debatido ainda um conjunto de outros assuntos associados ao ordenamento do território, 

nomeadamente, delimitação da REN bruta, personalidade jurídica das áreas protegidas de interesse 

local, revisão dos PDM, gestão das zonas ribeirinhas, proteção da orla costeira, constrangimentos ao 

nível da contratação de sapadores florestais. 

 

Como corolário da reunião, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza manifestou o seu empenho pessoal a resolução dos problemas identificados e 

comprometeu-se a realizar uma nova reunião com a Secção de Municípios com Áreas Protegidas da ANMP, 

dentro de seis meses, para avaliação dos resultados entretanto alcançados. 

 

 

Conselho Diretivo da ANMP 

Lisboa, 22 de julho de 2014 

 

 


