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O projecto NATURA NET – Gestão da Rede Natura 2000, Formação para um Novo Perfil Profissional.
Base do Projecto
A Associação Transnacional consiste em 8 parceiros com experiência em formação no meio rural, onde
foi observada a necessidade de elaborar, testar e validar um itinerário formativo que possa facilitar
emprego e fixar a população em áreas rurais europeias com menor densidade populacional. Também
foi detectado, através de Programas de Desenvolvimento Rural (LEADER, INTERREG, EQUAL), a
importância de uma maior cooperação europeia relacionada com a educação e formação agrícola, para
criar novas competências/qualificações que forme as pessoas desfavorecidas ou em abandono do sector
agrícola.
A Directiva 92/43/CEE, sobre a Conservação dos Habitats Naturais e de Fauna e Flora Selvagem,
propõe no artigo 3º a criação de uma rede ecológica Europeia de “Zonas Especiais de Conservação”
sob o título de “Rede Natura 2000”. O objectivo desta rede é contribuir para a manutenção da
diversidade biológica, através da preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagem,
considerados como de Interesse Comunitário no âmbito do desenvolvimento sustentado.
Verifica-se que não existe nenhum ciclo formativo nos Estados membros, que prepare profissionais
versáteis - embora os Estados membros tenham de cumprir a legislação comunitária e elaborar uma
lista das áreas a incluir na Rede Natura 2000 -, procurando actividades de formação de modo a manter
oportunidades de actividade/emprego nas áreas rurais e melhorar as capacidades de inserção laboral,
em regiões menos populosas e com taxas elevadas de desemprego. O Relatório Final da Comissão,
COM (2001) 171, sobre “Medidas Comunitárias Afectas aos Turismo”, declara “que deve ser dada
atenção especial à procura de novos conhecimentos (know-how), de modo a combater o desemprego
e fortalecer a competitividade das empresas europeias”.
Assim, foi constituído o projecto NATURA NET – Gestão da Rede Natura 2000, Formação para um
Novo Perfil Profissional, e o seu desenvolvimento conduz à criação deste guia de boas práticas, para
conhecer de modo detalhado como gerir sustentadamente a Rede Natura 2000, sem esquecer a
capacidade de criação de emprego.
Destinatários
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Objectivos
Desenvolver um instrumento Europeu que promova a transparência e reconhecimento desta qualificação
(Declaração de Copenhaga), adaptada às necessidades ambientais da União Europeia, através de uma
abordagem integrada baseada no envolvimento das partes sociais interessadas e relacionadas com a
gestão da Rede Natura 2000, ambiente e formação profissional em áreas rurais.
a) Desenvolver um sistema integral de formação, qualificação, seguimento, formação contínua e
criação de emprego, que promova a transparência de qualificações a nível Europeu (adaptação
dos objectivos da formação Europass/MobiliPass);
b) Desenhar, testar e validar um sistema de formação universal, inovador e multidisciplinar, que
possibilite a qualificação das mulheres, dos jovens, das PME de turismo e ambiente e que
também melhore a inserção laboral como Gestor da Rede Natura 2000.
c) Incluir no sistema de formação todas as potencialidades da Rede Natura 2000:
Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Protecção (ZPE);
Conhecimento dos factores que influenciam a fragilidade da biodiversidade e o papel
dos habitats a nível comunitário;
A legislação e construção da Rede Natura 2000;
As regiões biogeográficas Europeias;
Interpretação da Natureza: fauna e flora com vista às acções ambientais e de ecoturismo,
arquitectura rural, património artístico e histórico, etnografia, produtos de artesanato
e indústria alimentar local;
Agricultura e desenvolvimento sustentado na Rede Natura;
Orientação laboral e psico-pedagógica, com tutoria personalizada, para realizar práticas
em empresas e em áreas da Rede Natura.
d) Aprovar oficialmente o itinerário formativo no quadro das Novas Qualificações (INCLUAL,
Instituto Nacional de Qualificação e Lei Orgânica sobre Qualificações e Formação Profissional);
e) Realizar um Curso-Piloto para concretizar a validação final do projecto, que tem em conta a
transparência e visibilidade do itinerário, cumprindo a Decisão do Conselho de 21/12/05,
acerca do MobiliPass para registar todas as experiências transnacionais e efectuar a aprovação
“euro-qualificação” do itinerário;
f) Desenhar um método que facilite o acesso das mulheres rurais e dos jovens às NTIC, para
terem formação (facilitar a conciliação da vida familiar e profissional), garantindo um serviço
às empresas locais (flexibilidade e programação).

Resultados
Durante o projecto (para a Associação
Transnacional, parceiros e grupos-alvo):
a) Newsletter Permanente na Internet, aberta às
sugestões dos actores sociais: supõe a criação de
informação específica dos resultados do projecto,
facilitando o acesso público à base de dados sobre
a Rede Natura 2000.
b) Envolvimento dos profissionais e autoridades
da formação, com seminários de nível regional/
nacional.
c) Participação activa dos beneficiários: mulheres,
jovens, empresários em nome individual,
empresas, através do envolvimento e apoio
permanentes (seminários locais, briefings).
d) Realização de 5 seminários transnacionais para
troca de experiências: definir em cada módulo
formativo, a qualificação e comparação de práticas
a nível europeu, para a transparência de resultados
e transferência de educação formal.
e) Durante as 4 fases do projecto, será feito 1
seminário local por cada parceiro, para informar
sobre a evolução do projecto, disseminar os
resultados e manter uma interacção constante com
os grupos-alvo e agentes sociais.
Intercalar (Autoridades Educativas e
profissionais da formação):
a) Funcionamento da Associação Transnacional:
seminário de avaliação dos resultados intercalares.
Convocatória de estudantes, por cada parceiro,
para participar na validação final do projecto, com
e-formação, adaptada às necessidades específicas
do meio rural.
b) Edição de 7 manuais didácticos: em 4 línguas
e 2000 exemplares em formato papel e CD-ROM,
incluindo a Base de Dados europeia sobre as áreas
da Rede Natura 2000.
c) Criação da Aula Virtual de Formação e Recursos
da Rede Natura 2000, de modo a recolher o
património ambiental: website e estabelecimento
de comunicação entre os parceiros através de
hiperligações às suas páginas da Internet.

Final (para os parceiros, beneficiários,
autoridades educativas e profissionais da
formação):
a) Guia para Formadores Multilingue Gestão da
Rede Natura 2000, Formação para um Novo Perfil
Pr ofissional (Inglês, Espanhol, Italiano e
Português), para ser disseminado pela Aula Virtual
de Formação e Recursos. Elaboração conjunta dos
módulos e certificação para facilitar a mobilidade.
Todos os resultados finais estarão na página da
Internet e actualizados pela Newsletter, para elearning com tutoria personalizada.
b) Manual de estágio, realizado durante o cursopiloto, com 40 estudantes.
c) Manual de Formação: CD-ROM interactivo e
Multilingue, incluindo formação em empresas, em
4 línguas e 2000 exemplares. Este produto deve
ser comercializado com autorização prévia da
Comissão.
d) Seminário Transnacional Final, para avaliar o
curso -piloto com 40 estudantes, para a
disseminação transnacional de resultados.
Após a finalização do projecto:
a) Aprovação Oficial (euro -certificado):
metodologia e conteúdo teórico-prático do
itinerário, com a participação do INCLUAL
(Espanha), em correlação com a Declaração de
Copenhaga e Plano de Acção da Comissão para a
Competência e Mobilidade COM (2002) 72 Final.
A nível regional, em Castela e Leão e na Galiza.
b) Manutenção da Aula Virtual de Recursos para
valorizar os resultados entre os agentes sociais
locais, nacionais e transnacionais, para efectuar o
seguimento da formação e inserção laboral obtida
como “promotor do emprego virtual como gestor
da Rede Natura 2000”, como um instrumento de
disseminação de resultados.
c) Criação da Rede de Gestores da Rede Natura
2000: comunicação contínua entre os beneficiários
através de um processo permanente de formação
rural (Plano de Valorização e disseminação de
resultados), através da página da Internet e
Publicações.
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Instituto de Restauración y Medio Ambiente SL é uma PME dedicada à formação
no meio rural e elaboração de projectos de desenvolvimento rural e recursos humanos,
realizando também projectos LEADER, ADAPT, NOW, HORIZON, INTERREG, EQUAL e para os seguintes
programas comunitários: PRODER, LIFE, LEONARDO… Actualmente, efectua os procedimentos
necessários para conseguir a aprovação oficial dos resultados obtidos em dois projectos Leonardo da
Vinci (IRIS e MYKOS) e traduzir os resultados em várias línguas, para continuar o processo de valorização.
Actividades: a) Entidade Promotora e coordenadora, com experiência em projectos LEONARDO
anteriores, relacionados com novas competências para jovens em áreas rurais. b) Ajudar os parceiros
a definir os conteúdos didácticos e supervisionar a Equipa Permanente de Trabalho. c) Coordenar a
elaboração teórica e prática, bem como o desenho da formação experimental entre os 7 parceiros e
realização da base de dados. d) Criar a aula Virtual de Recursos, como uma base essencial para o elearning e disseminação de resultados: Web Newsletter. e) Coordenar os estágios no sector relacionado
com as empresas e a validação final do projecto com 40 estudantes. f) Coordenar a publicação de
produtos: guias, manuais, CD-ROM interactivo e o Plano de Valorização.
Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural é uma
associação sem fins lucrativos de âmbito nacional, que reúne vários actores sociais
que trabalham em desenvolvimento local e rural. Trabalha em várias Comunidades
Autónomas de Espanha: Castela e Leão, Astúrias, Galiza, Cantábria… O seu objectivo principal é
promover o desenvolvimento sustentado e obter o envolvimento daqueles que têm problemas de emprego,
e como tal considera essencial o envolvimento das mulheres.
Actividades: a) Ajudar o promotor no Comité de Acompanhamento para a avaliação permanente e
plano de gestão da qualidade. b) Executar o Plano de Valorização de Resultados, apoiando todos os
parceiros. c) Participação na elaboração de um Sistema integrado de Formação, especificamente
encarregada de envolver as mulheres e da aplicação das novas tecnologias. d) Coordenar juntamente
com a IRMA a aprovação oficial do itinerário formativo e a realização do curso-piloto. e) Tarefas
específicas no manual: - investigar sobre as regiões biogeográficas europeias, - agricultura e
desenvolvimento sustentado na Rede Natura 2000. f) Curso-Piloto: participação de 5 mulheres com
experiência, para testar o itinerário.
Fundación Comarcal de Castro Caldelas é uma fundação distrital
que depende do governo Autónomo da Galiza, especificamente
FUNDACIÓN COMARCAL
TERRA DE CALDELAS
da Secretaria-Geral do Desenvolvimento Distrital. Existem mais
de 50 Fundações na Galiza; o seu objectivo é contribuir para o desenvolvimento regional, formação e
participação das autoridades municipais, bem como dos agentes sociais nos programas e projectos de
desenvolvimento.
Actividades: a) Elaboração do manual de disseminação com o módulo da interpretação da natureza:
fauna e flora para actividades de ecoturismo na Rede Natura 2000, valorização da arquitectura rural,
património histórico-cultural, etnografia e produtos agro-alimentares autóctones. b) Medidas específicas:
envolver as mulheres rurais desde o início do projecto. c) Participar na Comissão de Acompanhamento
e Equipa Permanente de Trabalho. d) Participar na elaboração do itinerário formativo, para promover
a aprovação oficial do novo perfil profissional, como uma nova fonte de empregabilidade na Comunidade
Autónoma da Galiza (Instituto Galego de Qualificações). e) Envolvimento das autoridades ambientais
relacionadas com a Rede Natura 2000 a Galiza, para extrapolar os resultados para outras áreas.

METLA - Finnish Forest Research Institute é uma organização de investigação
independente, que opera sob a supervisão do Ministério da Agricultura e Floresta.
Participou já em projectos de investigação florestal e num projecto Leonardo da Vinci (MYKOS: formação
para promover os cogumelos como fonte de emprego, desenvolvimento sustentado e diversidade
económica nas áreas rurais). Especializado em novas formações profissionais para ajudar à conversão
das estruturas agrícolas e florestais. Trabalha na formação de professores para turismo de natureza e
na disseminação dos resultados dos investigadores, acessíveis a todo o público.
Actividades: a) Elaborar os métodos e procedimentos de Avaliação Permanente e valorização através
do Centro Virtual de Recursos. b) Metodologia para promover o acesso do público em geral, aos
resultados dos investigadores. Tarefas específicas: pesquisa sobre os Sítios de Importância Comunitária
(SIC) e Zonas de Protecção Especial (ZPE). c) Coordenar o trabalho nos encontros transnacionais e
seminários, para criar a Aula Virtual de Recursos, bem como a validação final com formandos da
Finlândia. d) Elaboração da metodologia das NTIC: base de dados das áreas naturais para melhorar o
conhecimento e compreensão do ambiente. Uso da Internet para disseminar material educativo (fauna
e flora). e) Promover a aprovação oficial como uma nova fonte de emprego, a nível nacional.
CIA Toscana é um sindicato agrário implicado directamente na formação técnica
e agrícola, marketing e comercialização de produtos agro-industriais, com especial
atenção às novas capacitações dos agricultores (telemarketing, agricultura biológica, produtos artesanais,
agro-turismo, guias de natureza, …). Conta com cerca de 60.000 filiados em Itália. Participou em
programas de Desenvolvimento Rural e Recursos Humanos (LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT
acerca do emprego em áreas protegidas) e em 3 projectos LEONARDO como promotor e outros 3 como
parceiro.
Actividades: a) Atendendo à sua experiência em serviços telemáticos de informação e planeamento,
estará encarregada do desenho do e-learning e da avaliação contínua do projecto através de ferramentas
Web. b) Publicação do desenho formativo como manual que dissemina os resultados, em formato
papel e digital. c) Envolvimento das autoridades educativas e ambientais da Toscânia. d) Tarefas
específicas: - legislação e constituição da Rede Natura 2000; - orientação sócio-laboral e psicopedagógica, com tutorial personalizada e, - práticas em empresas e áreas da Rede Natura 2000. e)
Coordenar o plano de valorização das práticas em empresas e nas áreas de Rede Natura, para transferir
os resultados a todos aqueles da base de dados.
FOR.ES: Formazione e Svipullo S.R.L. é um centro privado de formação
profissional em Piacenza, que também dá formação em Trento. Está especialmente
centrada na inserção no mercado de trabalho, de jovens e mulheres em áreas rurais e urbanas. Também
desenvolve certificações de qualidade ISO 9000. Realizou projectos no âmbito dos programas NOW,
ADAPT, EQUAL, tendo sido parceiro em 2 projectos-piloto Leonardo da Vinci.
Actividades: a) Orientará o seu trabalho no âmbito da Associação Transnacional através da Equipa
Permanente de Trabalho, para a inserção dos jovens e das mulheres. b) Elaboração e Coordenação do
sector da orientação psico-pedagógica e sócio-laboral, para os desempregados das áreas rurais e para
aqueles que estejam em sério risco de exclusão social. c) Responsável pelas dimensões sociais e
económicas da Rede Natura 2000 e por envolver as autoridades educativas da Província de Trento. d)
Elaboração dos produtos finais em italiano (especificamente da base de dados) e disseminação dos
produtos e resultados em toda a Itália. Promover a aprovação oficial do itinerário formativo, a nível
nacional. e) Tarefas Específicas: as regiões biogeográficas da Europa e validação do novo perfil
profissional com o apoio das autoridades educativas, após o curso-piloto.
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Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT) é um Grupo
de Acção Local (GAL) que trabalha, desde 1992, no desenvolvimento rural com a
Iniciativa Comunitária LEADER. Na sua área de acção encontra-se o Parque Nacional da PenedaGerês, onde o novo perfil profissional é muito importante para o futuro desenvolvimento do turismo.
Como tal, pode alcançar com facilidade os grupos-alvo e sectores sociais chave. Tem experiência de
participação em programas, entre outros, como o INTERREG I, II, III e LEONARDO DA VINCI.
Actividades: a) A sua função principal na Associação Transnacional é adaptar o itinerário formativo às
necessidades profissionais do desenvolvimento rural, nomeadamente em material de formação agrícola
com o turismo e ambiente. b) Tarefas específicas: identificação e conhecimento dos factores que
influenciam a fragilidade da biodiversidade e o papel dos habitats a nível comunitário. c) Juntamente
com o METLA, deve considerar no âmbito do desenvolvimento sustentado, as seguintes directivas
europeias: Rede Natura 2000 e VI Programa de Acção em matéria de Ambiente. d) Elaboração das
medidas específicas dos resultados de disseminação de resultados e transferência para os desempregados
das áreas rurais, para evitar uma taxa elevada de desemprego.
Agroinstitut NITRA é uma entidade pública dependente do Ministério da Agricultura
da Eslováquia. Trabalha em formação contínua e em programas de desenvolvimento
de recursos humanos, consultadoria, cooperação internacional e serviços
AGROINSTITÚT
NITRA
complementares. Também trabalha em cooperação com instituições europeias
relacionadas com a formação, investigação e consultadoria e participa em projectos-piloto Leonardo.
Actividades: a) a sua função principal na Associação Transnacional é contribuir com instrumentos
metodológicos e pedagógicos, para o desenho de várias secções do Guia de Formadores da Gestão da
Rede Natura 2000. b) Tarefas Específicas: desenho da secção de agricultura e desenvolvimento
sustentado na Rede Natura 2000 e legislação. c) Iniciar a Associação Transnacional Europeia de
Gestão da Rede Natura, através da Aula Virtual de Recursos e Associação de Gestores da Rede Natura
2000. d) É o parceiro encarregado da avaliação interna permanente, da qualidade e do plano de
valorização.

NOVO DESENHO CURRICULAR

15

REDE NATURA 2000

16

17

REDE NATURA 2000

18

19

REDE NATURA 2000

20

21

REDE NATURA 2000

22

23

REDE NATURA 2000

24

25

REDE NATURA 2000

26

1. INTRODUÇÃO:
1.1 O que é a Rede Natura 2000?
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A Directiva 92/43/EEC (doravante mencionada como “Directiva Habitats”) pretende desde 1992 criar
uma Rede Europeia para a conservação da natureza, chamada Rede Natura 2000, que consiste em
“Zonas de Protecção Especial” (ZPE’s), ao abrigo da Directiva Aves 79/409/EEC e as Zonas Especiais
de Conservação (ZEC’s) de acordo com a Directiva Habitats.

A ideia principal da Natura 2000 é simples: a natureza não obedece às fronteiras administrativas,
daí que se o objectivo é preservar a vitalidade e a diversidade do nosso meio ambiente natural, temos
que pensar e agir numa escala internacional.
Assim, a protecção dos recursos naturais e as suas
Desenvolvimento
da Rede
Natura
20
variedades
na Europa,
apenas
terá sucesso
se for
realizada a uma escala Europeia. A abordagem
da Directiva Habitats é feita de forma integrada:
assegura a conservação da biodiversidade e
promove a sustentabilidade das actividades,
apoiando a conservação das áreas incluídas na
Natura 2000. Neste sentido, a Directiva é uma
nova oportunidade para promover os novos
modelos de desenvolvimento rural, em especial
as regiões menos desenvolvidas da UE. A Directiva
Habitats tem, também, uma politica relevante,

devido ao facto dos seus conteúdos terem carácter
obrigatório para os Estados Membros.
Espera-se que abranja uma área com cerca de
450.000 km2, o que corresponde a uma média
de 10-15% do território da UE. A Natura 2000
significa um esforço conjunto dos Estados
Membros para cumprir com as convenções e
acordos internacionais nos campos na protecção
da biodiversidade, tal como a Convenção para a
Diversidade Biológica, adoptada em 1992 na
UNCED.
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O Parlamento Europeu declarou que a 6ª
Resolução sobre a estratégia da UE sobre a
biodiversidade COM(98)0042 “em contraste com
um número variado de problemas ambientais, é
impossível compensar a perda de uma
biodiversidade de espécies, ecossistemas e bancos
de genes naturais”. De acordo com a informação
recolhida pela Agência Europeia do Ambiente em
Copenhaga, a biodiversidade na Europa está a
decrescer. Muitas das espécies enfrentam uma
série de ameaças ou estão à beira da extinção
(EEA – “O meio ambiente da Europa: segunda
revisão” 1998 e “O ambiente no virar do século”
1999). As espécies ameaçadas são na sua maioria
autóctones, vivem em habitats naturais, com águas
e ar limpos da poluição com pouca intervenção
humana. Estabelecer a Natura 2000 será muito
importante, de modo a parar a perda contínua de
habitats e espécies, e se possível, reverter a
tendência para o empobrecimento do nosso
património natural e recursos rurais.
Deste modo, uma Rede coerente como a Natura
2000 será o primeiro passo em frente para uma
adequada protecção dos nossos habitats e espécies
autóctones. Espera-se que 15% do território UE
se integre na Natura 2000, o restante território
será importante para o cumprimento dos restantes
objectivos, o de desenvolvimento sustentável e
gestão da biodiversidade, incluindo a floresta. Isto
demonstra a necessidade para uma integração
mais abrangente da biodiversidade em iniciativas
e programas florestais nacionais e em práticas
generalizadas sobre floresta para as quais a Natura
2000 pode servir como função piloto.

1.2 Os Princípios da Directiva Aves
(79/409/CEE)
e a Directiva Habitats (92/43/CEE)
A Directiva Aves pretende alcançar a conservação
das espécies de aves selvagens na UE. Estabelece
disposições gerais para a protecção e gestão destas
espécies, bem como o uso dos respectivos
regulamentos, determinando as medidas a ser
adoptadas, de modo a preser var, manter e
restaurar a diversidade e os habitats
suficientemente grandes para albergar todas as
espécies. Esta Directiva é aplicável tanto às aves
como aos ninhos e ovos, identifica cerca de 200
espécies e subespécies ameaçadas e que
necessitam de especial atenção. Os Estados
Membros devem criar uma protecção especial para
estas áreas.
A protecção dos habitats é um propósito
fundamental da Directiva Aves, os Estado Membros
devem adoptar as medidas necessárias, de modo
a preservar, manter e restaurar a diversidade e o
espaço adequado para as aves. No Anexo I da
Directiva inclui-se uma lista de espécies que
requerem medidas especiais de protecção. Os
territórios mais adequados, tanto em espaço como
em número, devem ser designados para Zonas de
Protecção Especial (ZPE), para estas espécies e
para as espécies migratórias. O Anexo II inclui uma
lista de espécies sujeitas à caça, algumas destas
são comerciáveis e incluem-se também no Anexo
III. O Anexo IV descreve os métodos de caça, abate
e transporte proibidos. Finalmente o Anexo V inclui
os assuntos a que os Estados Membros devem
prestar mais atenção.
A Directiva Habitats pretende obter a protecção
da vida selvagem e dos seus habitats. O principal
objectivo da Directiva é de preser var a
biodiversidade Europeia criando uma rede
ecológica e disposições legais específicas para a
protecção da vida selvagem (habitats, animais e
plantas), com necessidade de preservação. De
modo a manter e restaurar as condições favoráveis

Rã-ibérica (Rana iberica), anfíbio endémico da Península Ibérica

de conservação, terão de ser adoptadas medidas
especiais. Os Estados Membros da UE devem
determinar as zonas especiais de conservação e,
se necessário, implementar planos de gestão que
combinem com actividades sócio-económicas de
conservação.
A Directiva cria uma rede ecológica coerente de
Zonas Especiais de Conservação no âmbito da
Natura 2000, incluindo as Zonas Especiais de
Protecção, designadas na Directiva Aves. A rede
consiste em que estas áreas de habitats naturais
sejam incluídas na Directiva, no Anexo I, as
espécies de plantas e animais sejam incluídas no
Anexo II. O critério científico utilizado para
determinar as áreas que devem ser incluídas na
rede, está descrito no Anexo III. A Directiva urge
os Estados Membros a designarem zonas de
conservação, estabelecendo ligações com a matriz
territorial e coerência de preservação ecológica da
Rede.
Adicionalmente, cria um sistema global de
protecção da vida selvagem. O Anexo IV da
Directiva inclui as espécies animais e plantas de
interesse comunitário que necessitem de protecção
específica, para além da Rede Natura 2000.
Assim, como as Directivas Aves e Habitats regulam
a utilização das espécies: o Anexo V lista as
espécies de interesse comunitário, cuja exploração
pode estar sujeita a medidas de gestão; o Anexo
VI contém a lista de métodos de captura, abate e
transporte banidos para os animais alvos de caça.
A importância desta Directiva para a conservação
da biodiversidade assenta principalmente em dois
aspectos. Por um lado, os habitats e os
ecossistemas de determinadas espécies são
considerados elementos chave para a manutenção
da biodiversidade biológica da UE, e coloca a
conservação da natureza no âmbito das políticas
comunitárias, substituindo as estratégias
tradicionais que se concentrassem nas espécies
isoladas. Por outro lado, inclui um novo e
importante conceito: os valores ecológicos do
território comunitário são considerados essenciais

e devem ter em consideração, no planeamento e
designação de instrumentos para pesquisar, outras
políticas sectoriais.

1.3 A Configuração da Natura 2000
A Directiva Habitats identifica um grande número
de taxons e habitats considerados de interesse
comunitário, alguns deles de prioridade máxima,
cuja conser vação implica uma grande
responsabilidade para a União Europeia. De modo
a assegurar a conservação destas espécies e
habitats, a Directiva Habitats proporciona a criação
da Rede Europeia das Zonas Protegidas, chamada
Rede Natura 2000.
A Comissão Europeia (CE) finalizou recentemente
o processo de criação da Rede. Espera-se que esta
Rede assegure a manutenção e recuperação dos
habitats e fauna e flora selvagem de interesse
comunitário, bem como a implementação do
sistema de monitorização que apoia as condições
de conservação. De modo a seleccionar as áreas
incluídas, terão de ser ter em conta os seguintes
aspectos:
Criação de um inventário de habitats e
espécies de interesse comunitário e uma
listagem dos mais importantes sítios nacionais;
A Comissão apoia estas listas e com o
consentimento dos Estados Membro cria a Lista
de Sítios de Importância Comunitária (SIC);
Os SIC’s são considerados Zonas Especiais
de Conservação (ZEC’s). Aos Estados Membros
é-lhes dado um limite de 6 anos para
implementar gradualmente as medidas de
gestão nas áreas da Rede.
Na sequência disto, a Comissão considera que um
local com habitat natural ou com espécies de
prioridade deveriam ser incluídas na lista nacional,
a Directiva estipula que a Comissão e os Estados
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Membros deveriam chegar a um consenso. Se o
processo de consenso não for bem sucedido a
Comissão pode propô-lo ao Conselho de Sítios de
Importância Comunitária (SCI).
Nas Zonas Especiais de Conservação (ZEC’s), os
Estados Membros adoptam as medidas de
conservação de habitats e prevenção de danos. A
Directiva contempla a possibilidade da
Comunidade financiar a implementação de
medidas conservação.
Os Estados Membros devem:

Promover a gestão de paisagens consideradas
como essenciais para a migração, dispersão e
trocas genéticas de espécies selvagens;
Implementação de sistemas específicos de
protecção restrita para espécies animais e
plantas que se encontrem seriamente
ameaçadas (Anexo IV) e análise da reintrodução
conveniente das espécies nos seus territórios;
Proibir métodos não selectivos de captura e
abate de certas espécies animais e plantas
(Anexo V).

Os Estados Membros e a Comissão promovem a pesquisa científica e trabalhos que possam contribuir
para alcançar os objectivos da Directiva.
Os Estados Membros fazem um relatório de seis em seis anos, sobre as medidas que complementam
a Directiva. A Comissão procederá à elaboração do relatório, realizado com base nos relatórios dos
Estados Membros.
Os Habitats incluídos na Rede Natura 2000 são das seguintes Regiões Biogeográficas:
1.
Região Alpina
2.
Região Atlântica
3.
Região Boreal
4.
Região Continental
5.
Região Mediterrânica

O território de Portugal Continental pertence às regiões Mediterrânea e Atlântica, enquanto os
arquipélagos dos Açores e da Madeira pertencem à região Macaronésia.
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1.4 O Financiamento e
Implementação da Natura 2000
Com a conclusão da Rede Natura 2000, na gestão
dos sítios incluídos, tomar-se-ão medidas
prioritárias para a protecção da biodiversidade na
UE. De modo a assegurar que a Rede Natura 2000
alcance os objectivos definidos e se adapte aos
requisitos locais específicos, é necessário um
financiamento suficiente.
A Comissão considera que a Rede pode trazer
benefícios consideráveis, tanto económicos
(desenvolvimento de serviços ligados aos
ecossistemas, fornecimento de alimentos e
produtos relacionados com a madeira,
actividades relativas aos sítios, tais como o
turismo, etc.) como sociais (diversidade de
oportunidades de emprego, aumentar a
estabilidade social, melhorar a qualidade de
vida, protecção do património, etc.). Contudo,
a Comissão considera que será necessário um
investimento significativo para conservar
determinados sítios (tanto com investimentos
específicos ou com acções longas, tais como
monitorização de sítios) ou através do impacto
nas actividades económicas (terras com baixos
preços, agricultura, pesca, transpor te,
construção, minas e floresta, etc.). De acordo
com a informação fornecida pelos Estados
Membros, a Comissão considera que o custo
anual da gestão da Natura 2000 será
aproximadamente 6.100 milhões de Euros.

A Comissão favorece o programa de co financiamento para a Natura 2000, devido ao
impacto fronteiriço da protecção da biodiversidade.
Após a análise das diferentes opções de
financiamento (utilizando fundos existentes ou
criando fundos específicos) a Comissão considera
que a melhor opção é a utilização de diferentes
fundos já existentes (assim sendo, a Natura 2000
será integrada em outras políticas Comunitárias).
Assim, esta opção deverá:

Assegurar a gestão de determinadas áreas é
parte das políticas de gestão de terras
fronteiriças da UE (tais como a política agrícola
comum ou a política de desenvolvimento rural);
Assentar prioridades nos Estados Membros,
políticas de desenvolvimento e medidas que
incidam sobre as suas características regionais
e nacionais;
Prevenir a duplicação e a sobreposição os
diferentes instrumentos de financiamento
Comunitário.
Espera-se que a Comissão proponha na próxima
perspectiva financeira que os Estados Membros
optem pelo co-financiamento de determinadas
actividades, utilizando os instrumentos
existentes.
O Relatório da Comissão de 5 de Janeiro de 2004
na implementação da Directiva 92/43/CEE sobre
a protecção de habitats naturais e fauna e flora
selvagem [COM (2003) 845 final – não publicado
no Jornal Oficial] demonstra as diferenças no
financiamento dos Estados Membros e recursos
humanos dedicados ao cumprimento da Directiva
nos diferentes Estados Membros e nas regiões.
Este relatório da Comissão cobre o período de
1994 a 2000, apontando os atrasos na aplicação
da Directiva Habitats.
Em relação à conser vação dos habitats, a
Comissão aponta o moroso processo de selecção
dos sítios propostos, na maioria dos Estados
Membros. No fim do período abrangido pelo
relatório, havia ainda algumas lacunas na lista
nacional dos sítios propostos. Contudo, a Comissão
refere as melhorias substanciais que foram
realizadas entre o período abrangido pelo relatório,
bem como a criação da Rede Natura 2000.
Relativamente à protecção de determinados sítios,
o relatório apresenta três grupos de países e
regiões:

Aqueles que conseguiram protecção legal
para todos os sítios designados, tais como o
Reino Unido, Irlanda e Galiza (Espanha);
Aqueles que adoptaram medidas
administrativas com o objectivo de proteger as
áreas propostas para a designação;
Aqueles que protegem os sítios utilizando as
áreas existentes e já protegidas, não
seleccionando outro sítios.
Em relação à gestão de sítios, o relatório distingue
entre:
Aqueles que incorporam as áreas propostas
dentro da rede de sítios protegidos ou que
estabeleceram e utilizam sistemas para a
elaboração de planos de gestão (tal como na
França);
Aqueles que esperam que estas áreas sejam
declaradas sítios de importância comunitária,
e que fizeram muito poucos progressos na
implementação de planos de gestão.
A Comissão denota a obrigação de criar
instrumentos de gestão e incluir planos de gestão
que apenas se aplicam depois da designação dos
sítios para as Zonas Especiais de Conservação.
Sendo assim, de momento, a gestão de sítios é
baseada na existência de programas legais e
administrativos e não em obrigações derivadas da
Directiva.
A informação fornecida pelos Estados Membros,
sobre a protecção de espécies e a protecção da
criação de sítios e locais incluídos no Anexo IV da
Directiva, não são muito precisos. Em 2002, foi
criado um grupo de trabalho de protecção de
espécies, de modo a apoiar os países na aplicação
da Directiva.
De modo a favorecer e promover a conservação,
os sítios da Rede Natura terão prioridade na

aplicação de fundos para a conser vação e
desenvolvimento sustentável. As medidas de
conservação activa serão financiadas pelas
Administrações Públicas.
A União Europeia possui vários instrumentos para
financiar projectos ambientais ligados ao
desenvolvimento da Rede Natura 2000, tal como
o programa LIFE, que são especialmente
designados para a gestão, conser vação e
recuperação de Habitats Europeus e espécies.
Por outro lado, existem programas de
desenvolvimento fronteiriços (INTERREG) e
programas de desenvolvimento rural (LEADER) que
financiam projectos relacionados com a protecção
e conservação ambiental.
Adicionalmente, os agricultores e criadores de gado
inseridos na Rede Natura 2000 podem pedir apoio
a vários tipos de ajudas financeiras:
Ajudas agro-ambientais para aqueles que
utilizem métodos benéficos para o meio
ambiente; por exemplo o Programa “Estepes
Cerealíferas”;
Programas dirigidos à modernização dos
meios agrícolas que financiem projectos de
qualidade ambiental.
O Conselho e os donos das terras inseridos na Rede
podem beneficiar de ajudas específicas para a
conservação sustentável e exploração das florestas.
Estas ajudas incluem apoios aos sistemas agroflorestais em terras onde a agricultura não é
dominante; ajudas “Natura 2000”; ajudas
florestais ambientais; ajudas para a recuperação
parcial do potencial da floresta e implementação
de medidas preventivas, e finalmente ajudas para
investimentos não produtivos.
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1.5 Quais são as implicações
da Rede Natura 2000?
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Em Junho de 2002, em Gotemburgo, o Conselho
Europeu reconheceu a importância da protecção
da biodiversidade e propôs o objectivo de
ultrapassar o declínio da biodiversidade dentro da
União até 2010. Alcançar este objectivo é um
assunto prioritário no âmbito do 6º Programa de
Acção Ambiental da UE.

b)Avaliação do impacto dos planos e projectos
que não tenham ligação directa ou não sejam
necessários à gestão dos sítios, que pode
provocar um efeito substancial, individualmente
ou em complementaridade com outros planos
ou projectos, ou ainda com os sítios e os
objectivos de conservação (artigo 6.3);

As políticas de protecção da biodiversidade da UE
têm duas abordagens complementares. A primeira
consiste em incorporar a preocupação da
diversidade biológica nas restantes políticas
(agricultura, pesca, transporte, etc.) e em
instrumentos políticos, tais como aqueles relativos
às responsabilidades ambientais/ecolabelling. É
um objectivo importante tanto para a Estratégia
da Biodiversidade da União como para os planos
de integração sectorial, aprovados recentemente.

c)Adopção de medidas de conservação que
previnam o declínio dos habitats e das espécies
no sítio (artigo 6.2);

A segunda abordagem consiste em aplicar
medidas específicas para assegurar a
sobrevivência de várias espécies e habitats
ameaçados. Este é o papel da Natura 2000:
assegur a sobrevivência a longo prazo das espécies
e habitats na Europa, protegendo e gerindo uma
determinada área dos sítios mais importantes.
Estas medidas de conservação são complementadas por outras medidas de protecção de
espécies incluídas nas directivas da natureza.

Estes mecanismos e medidas aplicam-se também
às ZEC’s de acordo com os pontos b) e c) (artigo
4.5).

d)Monitorização das condições de conservação
dos habitats e espécies, especialmente se são
espécies prioritárias (artigo 11);
e)Elaboração de relatórios com referência aos
artigos 17.1 e 17.2 da Directiva;

Relativamente ao ponto b), as autoridades
nacionais podem expressar o seu reconhecimento
através de um plano ou projecto depois de
assegurar que os efeitos não afectam a integridade
dos sítios.

A Directiva Habitats põe em funcionamento vários
mecanismos que deverão ser colocados em prática
no âmbito das ZEC’s em todos os países Europeus,
com o objectivo de conseguir o propósito
anteriormente mencionando:
a)Elaboração de um plano de gestão (sítios
específicos ou como parte de outros planos de
desenvolvimento) e outros regulamentos
contratuais ou administrativos requeridos pelos
habitats e espécies de interesse comunitários
(artigo 6.1);

A Argynnis pandora é uma espécie de invertebrado existente na Rede Natura
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A Rede Natura procura salvaguardar a biodiversidade europeia. S. Miguel, Açores

Os Estados Membros apenas podem aprovar um
plano ou projecto que afecte a integridade de um
sítio quando não houver qualquer outra solução
alternativa e/ou quando o plano ou projecto devam
ser implementados devido a razões que
ultrapassem o interesse público, incluindo aqueles
de natureza social e económica. Nestes casos, os
Estados Membros tomarão as medidas
compensatórias necessárias e atendendo à
Comissão, de modo a assegurar que a coesão geral
da Natura 2000 não seja comprometida.
Relativamente ao sítio, este detém a prioridade
de habitat natural e/ou a espécie prioritária, as
únicas considerações que poderão ser tidas em
conta, tais como as relacionadas com a saúde e a

segurança pública, para consequências benéficas
de importância primária para o ambiente ou para
uma opinião da Comissão, para outras razões
imperativas que ultrapassem o interesse público.
Seja como for, é um cenário sujeito a
monitorização, sem proibições previstas. Os
Estados Membros são responsáveis pela protecção
dos sítios, e a Comissão tem um papel muito
importante na monitorização de tudo que é feito
(ou não) dentro dos sítios designados. As
expressões “comprometendo a integridade dos
sítios” e “na ausência de soluções alternativas” e
“razões imperativas que ultrapassem o interesse
público” evitam a proibição ex ante de
determinados planos e projectos.

2. POTENCIAL DE CRIAÇÃO DE EMPREGO
2.1. A Importância do Emprego como um
Instrumento de Gestão
2.1.1 A necessidade de prevenir o despovoamento
Um dos principais problemas das áreas rurais e
aldeias dentro dos Parques Naturais é a
despovoação. Dentro de uns anos e com o
envelhecer da população, as aldeias
desaparecerão.
Sendo assim, um dos principais objectivos é
incentivar a população jovem a permanecer nessas
aldeias. Para implementar este objectivo, é
necessário que os jovens tenham uma actividade
económica rentável, que compense os problemas
e desvantagens de viver numa pequena aldeia,
com poucos ou nenhuns serviços e afastados das
cidades.
A inovação não é fácil, especialmente em Parques
Naturais incluídos na Rede Natura 2000. Assim,
o melhor modo de conseguir uma gestão
sustentável destas áreas é concentrar a atenção
nas populações que vivem nestas áreas,
determinando quais os recursos naturais que
podem ser valorizados, transformando-os em
actividades sustentáveis rentáveis.
Podemos considerar os seguintes recursos naturais:
- Agricultura e criação de gado, compatíveis com
a conservação do meio ambiente;
- Florestas, com todo o seu potencial;
- Gestão apropriada da floresta micológica;
- O Turismo praticado, compatível com a
conservação dos Parques Naturais bem como as
suas espécies animais, plantas e fungos;
- A interpretação de recursos naturais, para que
os visitantes aprendam as características
ecológicas das espécies mais importantes dentro
da área protegida;
- Outras actividades (tais como a pesca, caça,
mel, bagas, etc.) que permite a diversificação da
economia nestas áreas; a população
desempenhará um papel mais importante na
conservação.

2.1.2 Estimulo das áreas protegidas
As actividades que podem ser implementadas nas
áreas protegidas são limitadas, portanto, nem
todas as actividades que são apropriadas para
outras áreas podem ser apropriadas para
implementar nas áreas protegidas.
Devido a estas restrições, estas áreas correm o
risco de ficar despovoadas. A população é,
também, uma parte da diversidade do sistema e
contribui para a preservação do balanço e da
estabilidade.
Assim, é importante pensar num modo de
estimular a economia destas áreas; decidir quais
as actividades que devem ser encorajadas e como,
de modo a incrementar a vida económica e social
das áreas protegidas dentro da Rede Natura 2000.

Os processos de desenvolvimento baseiam-se no
incentivo e na valorização e dos recursos
endógenos. Contudo, tal incentivo e valorização
não acontecem espontaneamente. Os peritos de
campos diferentes e administração pública devem
ser envolvidos na formação de especialistas no
desenvolvimento de Parques Naturais Protegidos
incluídos na Rede Natura 2000. O estímulo
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económico é destinado ao incentivo da pesquisa
no campo do desenvolvimento, para assegurar a
inovação e especialização permanente.
Assim, é possível ajustar o emprego e a formação,
bem como incentivar novos profissionais e fornecer
novas oportunidades de trabalho.
Consequentemente, um dos resultados do
estímulo do território gerará uma estrutura
económica nova, ou seja, novas empresas dentro
dos Parques da Rede Natura 2000. Para se
concretizar esta ideia terão de existir empresários
locais dispostos a envolver-se nestas novas
actividades e promover um desenvolvimento
sustentável, e que estejam bem informados sobre
os regulamentos dos Parques.

2.1.3 Desenvolvimento através de Emprego em
Parque Naturais
O desenvolvimento não implica crescimento
económico ou melhoria do meio social; vai além
desses parâmetros, embora estes estejam incluídos
no conceito. Desenvolvimento é um conceito
global que implica uma nova cultura. Assim, o
desenvolvimento requer que a população tome
consciência das suas necessidades.
Não pode existir um desenvolvimento genuíno sem
envolver campos como a economia, área social,
política, negócios e esferas culturais. Sendo assim,
os recursos humanos são o elemento chave para
o desenvolvimento das Áreas Protegidas Naturais.
É importante saber lidar com o desenvolvimento
das populações dentro das Áreas Naturais.
O envolvimento da população local na gestão do
ambiente permite o surgimento de novas
actividades. Estas actividades ajudam a alcançar
um determinado padrão de vida, consoante a
transição de um desenvolvimento e conservação
quantitativo para um qualitativo e harmonioso,
estes dois aspectos estão em conflito.
A qualidade de vida é compreendida por três
pilares:

Rendimentos
Condições de vida e de trabalho
Qualidade de vida

A influência de cada um destes aspectos variados
depende do lugar e tempo. Quando as
necessidades básicas da população são supridas,
elemento fundamental, os outros dois pilares
tornam-se secundários. Assim, qualquer actividade
que esteja relacionada com um ou mais destes
pilares, desempenhará um papel muito importante
para atingir um objectivo, o desenvolvimento.
Sendo assim, o desenvolvimento e o emprego
estão relacionados; um não pode existir sem o
outro. Tem de ser considerado também, a
impor tância que a formação tem no
desenvolvimento; uma qualificação profissional
específica ajudará o acesso ao mercado de
trabalho.
Deve definir-se as actividades que podem ser
implementadas nas áreas incluídas na Rede
Natura 2000, e quais as qualificações
necessárias, para que as actividades económicas
se desenvolvam dentro de tais áreas e que
desenvolvam o emprego e o desenvolvimento.
Estas áreas têm características únicas, devido aos
organismos que nelas habitam. Estes sítios não
podem existir sem a actividade humana, em
muitos casos, é o elemento chave que permite a
preservação a longo termo.
Consequentemente, o desenvolvimento humano
melhora as Áreas Naturais Protegidas. Assim, a
gestão sustentável fornece subsistência para essas
pessoas, isto é, devem ser capazes de implementar
actividades profissionais nestas áreas. Mais ainda,
é necessária formação para que tais actividades
contribuam para o desenvolvimento sustentável
para estes sítios.
A criação de emprego tem de estar interligada com
um vasto conjunto de actividades que é necessário
implementar nos sítios incluídos na Rede Natura
2000. Estas actividades estão relacionadas com

a conservação e melhoria destes sítios. A
população local que habita dentro e à volta dos
sítios devem ser os principais beneficiários destas
oportunidades de emprego, a conservação eficiente
e o desenvolvimento exigem o envolvimento da
população local.

A recuperação do património construído é factor de atracção dos sítios da
Rede Natura

Estes planos devem incluir:
- Objectivos concretos e quantificáveis;
- Plano Financeiro;
- Execução do calendário;
- Ferramentas de seguimento;
- Desenvolvimento de acções para o melhorar
da qualidade de vida da população e promover
a estrutura económica.
A gestão conjunta das Áreas Naturais nas
administrações ambientais e stakeholders locais
devem procurar a melhoria do nível de vida da
população alvo, sem prejudicar o meio ambiente.
Os Planos de Desenvolvimento Sustentável devem
melhorar a qualidade de vida da população
utilizando práticas amigas do ambiente e
envolvendo a população no desenho e
implementação do plano.

2.1.4. A gestão sustentável das áreas protegidas

2.1.5. As áreas naturais como fonte de emprego

Existem várias abordagens do desenvolvimento e
gestão sustentável. A gestão substituiu a
exploração, assim a gestão tem por objectivo a
satisfação das necessidades sem colocar em
perigo as futuras.
Os planos de desenvolvimento sustentável são
parte de uma estratégia baseada na necessidade
de combinar a conservação e o desenvolvimento,
de acordo com as directrizes da UE e da promoção
das áreas naturais, compreendidas com sendo
matérias importantes para o desenvolvimento.
Isto de modo a aumentar o rendimento da
população rural e detectar novos negócios e
oportunidades de emprego. Para combinar o
crescimento económico e a conservação nas Áreas
Naturais e a prevenção das áreas rurais de
despovoamento, devem ser incitadas iniciativas
locais de desenvolvimento baseado em recursos
naturais.
Então, é necessário um esforço para o
planeamento. O planeamento deve lidar com as
necessidades da conservação ambiental e
desenvolvimento económico em áreas naturais. Os
Planos de Desenvolvimento Sustentável são o
culminar de tais esforços.

A importância das Áreas Naturais na população
local é condicionada por um lado pelas
características sociais e económicas e ainda pelo
status de protecção do sítio. Especialmente nas
áreas depreciadas, as Áreas Naturais podem gerar
novas fontes e rendimento e contribuir para o
desenvolvimento social bem como a conservação
natural e património cultural.
Em alguns Sítios Naturais, o turismo e o lazer, as
actividades educacionais e culturais prevalecem
sobre outras, como é o caso da agricultura.
Por exemplo, a criação de gado tem um papel
essencial na conservação do pastoreio e da
montanha. A conservação destes ecossistemas
resulta na sua inclusão na Directiva Habitats e na
Directiva Aves. O desempenho da criação de gado
na conservação de diversidade estrutural destes
ecossistemas: i) deve evidenciar a sua importância
económica graças à gestão integral que favorece
a criação de gado; ii) evitar ultrapassar as
possibilidades do ecossistema.
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2.2.1. Utilização social e recreativa da floresta
nos Parque Naturais incluidos na Rede Natura e
o seu contributo para o desenvolvimento
sustentável
A dimensão recreativa da floresta é pouco
utilizada, embora tenha grandes perspectivas de
desenvolvimento. A população rural proprietária
de floresta é responsável pelo seu uso como
beneficiário do rendimento proveniente destes
recursos.
A gestão do plano dirigido à utilização
recreativa da floresta deve incluir as
seguintes acções:
Planeamento e análise da dimensão
recreativa da floresta.
Expansão, melhoria e conservação dos
locais recreativos que são assunto de
utilização intensiva.
Desenvolvimento, melhoria e conservação
dos locais recreativos que são assunto de
utilização intensiva.
Promoção e regulamentação recreativa e
social do uso da floresta.
As florestas sempre forneceram ao Homem uma
série de produtos e serviços utilizados para o seu
sustento. O sustento, o desenvolvimento
sustentável, o fornecimento de energia como fonte
de rendimento e emprego, encontram-se
interligados.
Algumas actividades são uma ameaça para o
desenvolvimento sustentável, tais como o abate
de árvores para obter madeira e a manufacturação
e comercialização de produtos que não são
madeira mas que são florestais. Aparentemente
uma grande percentagem de população rural
trabalha mais no sector primário do que na
manufacturação da madeira.

A contribuição económica e o potencial para
emprego das florestas e indústrias relacionadas
com a floresta, concentrada principalmente na
extracção de madeira e manufacturação, são
consideradas mais rentáveis que as actividades
alternativas, onde é utilizado o solo. Contudo, os
produtos da floresta, que não a madeira, também
são alternativas rentáveis.

Normalmente a floresta tem quatro papéis:
Papel Económico:
Fruta, sustento, madeira, mel e cogumelos.
Papel Ambiental:
A Floresta contém uma diversidade biológica
diversa, com paisagens lindas. Fazem a
prevenção de fogos e tem um papel muito
importante na prevenção da erosão.
Papel Social:
Desempenha um papel importante no
estímulo e desenvolvimento das áreas rurais,
apoiando a economia local.
Papel Cultural:
As florestas, como locais de atracção, têm
um valor simbólico, têm uma ligação
próxima à história, tradição e cultura.
A floresta pode continuar a desempenhar um papel
importante nos sítios da Natura 2000. Estas
funções permitem um desenvolvimento local
necessário para fixar a população no território.
Os produtos obtidos directamente das florestas
têm de ser tidos em consideração, hoje em dia
são considerados como novas actividades
produtivas. Mesmo como procedimentos e
restrições especiais que se aplicam aos Sítios
Naturais Protegidos, a floresta deve incluir o
estímulo destas áreas. De outro modo o
crescimento e as oportunidades de emprego para
as populações locais serão desperdiçadas.

Produção Directa relacionada com a floresta
Madeira
Lenha
Pastoreio
Cogumelos
Fruta
Produção indirecta relacionada com a floresta
Turismo Verde
Pesca e Caça
Caminhadas
Turismo etnográfico
Outras actividades de lazer
2.2.2 Suporte institucional, político e legal
Os factores que influenciam a gestão sustentável da floresta e consequentemente a sua política são:
o crescimento rápido da população; falta de uma gestão adequada dos recursos florestais; uma
capacidade institucional pobre e a falta de uma participação eficaz da comunidade em actividades
relacionadas com a floresta.
A acumulação de recursos florestais, geralmente, é muito pequena, embora em muito países a floresta
contribua para o desenvolvimento económico. Existe, quase sempre, uma grande discrepância entre o
orçamento anual destinado para o sector da floresta e para os requisitos da silvicultura e da gestão da
floresta.
As políticas passadas concentraram-se principalmente na conservação e na protecção das florestas
naturais. Contudo, é necessário mudar de apenas conservação para um desenvolvimento sustentável,
actuação de investimento e responsabilidade pública.

A região biogeográfica Alpina estende-se até à região da Transilvânia na Roménia
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2.2.3 Actividades para promover o emprego nos
sítios da Rede Natura
O não-intervencionismo, como uma medida de
protecção na diversidade biológica, aplicada no
passado, provou ser uma estratégia errada. O
desenvolvimento sustentável incentiva iniciativas
de gestão da floresta, tais como a reflorestação
com espécies endógenas e gestão de vegetação
arbustiva, bem como tratamento na silvicultura
(corte, desbaste, prevenção de incêndios florestais
etc.).
Em muitos casos, a caça sustentável do veado ou
javali pode beneficiar a gestão da floresta e o
ambiente. O mesmo se aplica à pesca.
As energias renováveis e o equipamento amigo
do ambiente: as Áreas Naturais Protegidas são
uma grande oportunidade de investimento para
as energias renováveis, tratamento de águas,
tratamento de esgotos, etc.

As empresas florestais ligadas à gestão sustentável
da floresta e os trabalhos da floresta.
Os viveiros representam uma fonte de rendimento
de Áreas Naturais Protegidas, com o crescimento
das espécies endógenas que podem ser utilizadas
como reflorestação.
A Agro-floresta consiste na gestão do solo e das
técnicas que combinam as árvores, colheitas
anuais e permanentes e a criação de gado. Esta
combinação pode ser simultânea ou sequencial,
em tempo e espaço. O objectivo da agro-floresta é
optimizar a produção por unidade de superfície e
respeitar o princípio da sustentabilidade. É
essencial que seja uma parte integrada no processo
de conservação e desenvolvimento do solo. Esta
estratégia pretende reforçar o plano de
sustentabilidade e a promoção da diversificação
da produção e utilização dos sistemas com estratos
múltiplos.

Os parques eólicos podem ser fonte de rendimento em regiões desfavorecidas, se respeitarem os valores naturais e culturais locais

2.3 Turismo Rural e Turismo Activo nos sítios da
Rede Natura
2.3.1 As origens e desenvolvimentos do Turismo
O Turismo desenvolvido nas últimas décadas nas
áreas rurais e nos sítios da Natura 2000: Um
conjunto grande de iniciativas, tanto públicas como
privadas, desenvolveram-se, de modo satisfazer
as necessidades lazer, bem como beneficiaram de
negócios rentáveis do turismo.
O turismo aumentou principalmente nos anos 80,
como resultado de vários factores internos e
externos:
a)

As mudanças ocorridas na agricultura
obrigaram à necessidade de encontrar novas
alternativas e atingir uma economia mais
diversificada, implementado e promovendo
actividades tais como o turismo, pequenas
indústrias e artesanato em áreas perto dos
Parques e dentro da Rede Natura 2000.

b)

A nova atitude das populações, no que
concerne ao modo de passar férias e o tempo
livre. O turismo está a tornar-se cada vez mais
importante na vida das sociedades urbanas.
O facto de que parte da população urbana
melhore a qualidade de vida, junto com o
desenvolvimento das comunicações,
aumentou o número de pessoas a ir de férias
e diversificou os destinos de férias,
especialmente nos fins-de-semana. Este facto
contribuiu para o aumento do número de
turistas nas áreas rurais e nas Áreas Naturais
incluídas na Rede Natura 2000.

c)

As políticas de gestão do território
definidas pela União Europeia no PEGE
(Perspectiva Europeia de Gestão Espacial),
de acordo com os principais objectivos das
políticas da Comunidade, pretendem atingir
um balanço e um desenvolvimento
sustentável do território da UE.

A procura de alternativas e de novas fontes de
emprego ligadas ao lazer e ao ambiente,
aumentou as actividades relacionadas com a
natureza e os tempos livres.
O Turismo Activo tornou-se muito popular nos
últimos anos; cada vez mais as pessoas querem,
durante as férias, praticar desporto de aventura e
actividades ao ar livre.
Com o passar do tempo, o conjunto de actividades
deste tipo, aumentou muito. Hoje em dia, incluemse neste tipo de actividade pedestrianismo,
actividades aquáticas, canoagem, bungee
jumping, parapente, BTT, e até mesmo
determinados tipos de safari.
Este turismo activo pode ser praticado
individualmente ou como sendo um produto mais
complexo, ou seja, as chamadas multi-actividades,
onde se combinam a natureza, a cultura e a
formação em packs aventura, estando à disposição
de todos em cenários naturais.
Dentro das Áreas Naturais Protegidas incluídas
na Rede Natura 2000, tais actividades podem
ser reguladas, para prevenir alterações e impactos
negativos quer no ecossistema, quer na flora quer
na fauna.
Os novos métodos de promoção e publicidade,
incluindo brochuras e páginas de Internet,
tornaram este tipo de turismo mais acessível e
mais atractivo para um número maior de pessoas.
Estes métodos são um modo de promover as Áreas
Naturais incluídas na Rede Natura 2000.
A procura pelo turismo activo pode vir a aumentar
no futuro, quando os responsáveis pelo turismo
ao ar livre se envolverem mais nestas actividades.
Assim, seria possível atrair vários tipos de público
à procura de aventura e novas sensações e com
vontade de passar mais tempo nas áreas naturais.
Aprendendo também a proteger e valorizar a
diversidade natural e considerá-la como património
que deve ser mantido para as gerações futuras.
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2.3.2 Turismo Rural e gestão sustentável do
território
Tem de se ter em consideração que nem todas as
Áreas Naturais têm as mesmas características. Os
turistas são muito selectivos quando escolhem o
destino de férias. Assim sendo, hoje em dia, o
turismo é visto como sendo mais uma
oportunidade de desenvolvimento das Áreas
Naturais e não como sendo uma actividade
económica alternativa, substituindo uma outra
actividade. Em algumas áreas o turismo pode não
ser a actividade económica principal, como é em
algumas zonas costeiras. Terá de coexistir com
outras actividades; a diversificação poderá fornecer
apoio económico para famílias locais.
Os destinos turísticos são ao mesmo tempo,
produtos ou bens consumíveis e áreas de produção.
O desenvolvimento do turismo nas Áreas Naturais
deve enfrentar dois tipos de desafios:
- Dirigida às necessidades de espaço reorganizado,
com uma nova distribuição de terras que possibilite
a combinação da procura de novos tipos de lazer
com outras actividades tradicionais.
- O turismo deveria encorajar a gestão ambiental,
do património e da natureza, considerando os
princípios da sustentabilidade.
Estes dois aspectos relativos ao turismo verde, são
muito importantes, onde a gestão do território se
torna particularmente relevante especialmente no
que se refere aos Parques Naturais incluídos na
Rede Natura 2000.
Quando se estuda a gestão sustentável de um
determinado território, a sua capacidade de carga
é geralmente tida em consideração. Este conceito
é utilizado para avaliar o congestionamento dos
locais turísticos.
A Organização Mundial do Turismo define a
capacidade do turismo como sendo “O número
máximo de pessoas que podem visitar um destino
turístico, ao mesmo tempo, sem causar destruição
física, económica, sócio-cultural, ambiental e uma
descida inaceitável na qualidade da satisfação do
visitante”. Esta definição deve ser tida em

consideração nas Áreas Naturais Protegidas
incluídas na Rede Natura 2000.
Hoje em dia, há uma série de indicadores que
avaliam o nível da saturação turística numa
determinada área. Os indicadores mais comuns
relacionados com o número de turistas por unidade
e por hectare ou a proporção entre o número de
turistas e os habitantes locais.

2.3.3 Turismo Activo na Europa
Demorou bastante tempo para se introduzir o
turismo na Europa; contudo, hoje em dia a Europa
lidera os destinos turísticos internacionais.
Alguns dos aspectos que podem contribuir
para o crescimento turístico na Europa,
estão listados em baixo:
- Remoção de fronteiras;
- Integração de diferentes meios de
transportes;
- Apoio a instituições;
- Melhoria das relações culturais;
- Aumento do comércio entre as diferentes
regiões;
- A criação de ligações entre o turismo e as
empresas.
Na Europa Central e de Leste, o turismo activo, o
turismo ao ar livre, turismo de desporto e rural
são os novos elementos na oferta turística. A
Organização Mundial do Turismo fez uma previsão
para um turismo em 2020:

Nessas regiões onde a economia rural foi afectada
pelas mudanças (incluindo sítios na Rede Natura
2000) factores económicos e sociais são
elementos importantes para o desenvolvimento
do turismo rural e outras actividades
complementares.
Muitos países Europeus têm recursos naturais:
montanhas, lagos, rios, floresta, etc. em áreas
rurais habitáveis com um património rural
importante. Estes elementos, combinados com as
actividades rurais e desportos como escalada,
pedestrianismo, pesca, bicicleta, são a base de
um turismo rural.
A proximidade dos mercados e o aumento da
procura pelo turismo rural, permitindo a interacção
das pessoas com o meio ambiente, são elementos
importantes na Europa.
Contudo, devemos ter em conta que as actividades
turísticas devem respeitar as tradições, leis,
costumes e características da região onde são
implementados, especialmente os relativos às
Áreas Naturais.

2.3.4 Utilização do recurso como um instrumento
de desenvolvimento rural
O conceito chave do turismo activo é utilizado de
forma a executar as actividades. Assim, um
turismo activo profissional deve saber como gerir
o ambiente, os recursos e as comunidades, de
modo a gerir as necessidades sociais e económicas,
enquanto preserva a sua cultura, ecologia e
recursos para as gerações futuras.

A sustentabilidade das actividades
turísticas apoia-se nos aspectos listados em
baixo:
Preservação no ambiente natural.
Integração de elementos socioculturais em
actividades turísticas, sem alterar os
elementos que caracterizam uma região.
Promoção da distribuição igual dos
benefícios do turismo entre locais e
visitantes, de modo a aumentar a qualidade
de vida.
Interacção dos turistas com os elementos
culturais e ambientais de um modo
respeitoso e cuidadoso.
Respeitar os regulamentos existentes
quando se efectuem vistas aos sítios
incluídos na Rede Natura 2000.
O turismo rural melhora o reconhecimento da área.
O turismo rural aumenta a diversidade cultural e
natural da região e promove a protecção e
conservação do património histórico, cultural e
natural.

O meio rural está ligado à conservação dos recursos e ao turismo

O turismo pode ser uma ferramenta de
desenvolvimento sustentável, que melhora a
qualidade de vida da população local e contribui
para a conservação do ambiente. Os turistas
podem aproveitar e melhorar o produto turístico.
Contudo, para proteger o ambiente e a qualidade
de vida nas áreas turísticas e áreas afectadas pelas
ligações entre os resorts turísticos, é necessária
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uma estratégia Europeia para o desenvolvimento
sustentável e um plano de acção apropriado. Isto
é essencial para o sucesso da indústria turística
Europeia ligada às Áreas Naturais.
As políticas de desenvolvimento são dirigidas para
alcançar um desenvolvimento equilibrado da União
Europeia. O Turismo Activo pode contribuir para
os três objectivos da política regional Europeia:
- A coesão social e económica; o turismo activo
pode tornar-se numa fonte de rendimento nas
áreas rurais e remotas incluídas nas Áreas
Natural Protegidas.
- A conservação e gestão dos recursos naturais
e património cultural; o principal objectivo dos
resorts turísticos.
- O equilíbrio da competitividade dentro da
União Europeia; a indústria turística
geralmente implica o desenvolvimento de
outras indústrias e empresas locais.

-

A gestão sustentável do turismo é benéfica para a
população local, pois pode envolver-se nas
actividades turísticas, directa e indirectamente. O
turismo activo pode exercer demasiada pressão
nas comunidades locais não excedendo a
capacidade total da região.
Neste contexto os principais aspectos são:
A área destinada às instalações.
O trânsito gerado pelos transportes
turísticos.

De modo a aplicar um conceito de
desenvolvimento sustentável na oferta turística,
os profissionais de turismo activo que trabalham
dentro dos parques incluídos na Rede Natura
2000 pode orientar-se pelos seguintes princípios:
-

-

-

Deve-se fazer uma gestão e protecção dos
recursos naturais, pois são a base para um
desenvolvimento económico e social. Para que
tal aconteça deve realizar-se um plano que
limita e controle o impacto das actividades no
ambiente.
Deve ser entendida a relação entre a
conservação dos recursos locais e o papel do
turismo e a gestão do mesmo.
O ambiente deve ser utilizado
apropriadamente de modo a encorajar o
turismo, mas deve ter-se em conta o processo
ecológico, com o intuito de preservar o
património natural e a biodiversidade. Assim,
deve haver um conhecimento alargado em
matéria ambiental (tais como, identificar a
sazonalidade das aves ou localizar espécies
de plantas raras). Estes profissionais do
turismo devem também ensinar as boas

práticas, minimizando assim o impacto
ambiental a nível local.
O património e os valores tradicionais das
comunidades locais deve ser respeitado.
Assim, devem compilar-se os regulamentos
locais e nacionais, bem como os códigos locais
reguladores da utilização do ambiente.

Consumo de água.
A poluição causada pelo esgoto e a
quantidade de lixo produzido.
A grande quantidade de resorts e eventos
turísticos e actividades que envolvam uma
intensiva utilização do campo (como por
exemplo, campos de golfe e resorts de
esqui).
Algumas actividades motorizadas, que
exercem muita pressão nestas áreas.
Para encorajar o envolvimento das comunidades
no desenvolvimento sustentável do turismo, a
população ligada ao sector deve estar bem
informada e envolver-se aos poucos.
-

Para atingir um turismo sustentável deve
prestar-se atenção aos possíveis impactos.
Medidas preventivas e/ou correctivas devem
ser aplicadas quando necessárias.

-

-

O turismo sustentável deve ser capaz de
manter um nível elevado de satisfação do
cliente; deve ser capaz de oferecer aos
visitantes experiências únicas. O
desenvolvimento sustentável deve ser
promovido entre a população local.
Os clientes devem ser capazes de aprender a
compreender a interacção entre a natureza,
comunidade local e turismo, enquanto
aproveitam para participar nas diferentes
actividades.

Estão a ser desenvolvidas novas iniciativas em
áreas rurais, que criem emprego e recursos de
apoio local e PME’s. Estas iniciativas são a resposta
às exigências vindas de fora (melhoria do habitat
e do ambiente, turismo rural) e de dentro (serviços
para a população local).
Estas medidas dirigidas às exigências da população
local e estrangeira, baseiam-se nos novos conceitos
de cultura natural, reconhecimento de produtos
locais, novas aproximações culturais, turismo,
lazer, sensibilização ambiental e descentralização
comercial. As medidas de criação de emprego
tiveram apoio público nos últimos anos.

Turismo aventura;
Turismo cultural;
Turismo jovem com propósito de educação
ambiental;
Turismo social;
Turismo de saúde;
Turismo desportivo adaptado às áreas onde
é praticado.
Todas estas actividades estão interligadas de um
modo ou de outro com o turismo natural, cultural
e rural. Mais ainda, a maior parte da oferta turística
combina mais de um tipo de turismo.
Mesmo assim, em alguns casos as instalações
para alojamento e restauração são as principais
fontes de rendimento dos resorts rurais; há outros
serviços ligados ao desporto, aprendizagem e
cultura.
-

-

Turismo Rural: actividades ligadas ao estilo
de vida rural, que encoraja a valorização do
contexto rural, a economia e a cultura local
nas aldeias dentro das Áreas Naturais incluídas
na Rede Natura 2000.
Agro-turismo: actividades que complementam
as actividades normais de cultivo agrícola.

2.3.5. Novos tipos de Turismo Rural adaptados
aos sítios da Rede Natura
Tal como foi mencionado anteriormente, o sector
turístico cresceu muito num curto espaço de
tempo. Existem muitas abordagens novas que
diferem do turismo tradicional, que costumava ser
o mais comum.
O turismo ao ar livre deve contribuir para a
conservação da natureza.
Os principais tipos de turismo podem ser
classificados segundo os seguintes aspectos:
- O turismo em áreas rurais: consiste em
actividades de lazer em áreas rurais e inclui:
Turismo fotográfico;
Turismo ecológico ligado aos ecossistemas,
flora e fauna;

A arquitectura tradicional é um factor distintivo do turismo rural.
Nordeste, ilha de S. Miguel, Açores
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Os artesãos são uma aproximação do agro-turismo.
Por exemplo:
Alojamento para turistas, encorajando o
desenvolvimento deste tipo de empresas
e fornecer retorno económico.
As actividades de pesca e caça favorecem
o desenvolvimento rentável do turismo.
Território de caça, alojamento onde o turista
possa instalar-se e praticar caça, sob
supervisão das autoridades do parque.
Restaurantes tradicionais onde os turistas
podem saborear os pratos típicos, em
muitos casos preparados com produtos
naturais.
Produtos típicos cultivados em quintas de
sítios incluídos na Rede Natura e que são
vendidos directamente pelos produtores.
Artesanato tradicional da área.
Produtos naturais processados através de
métodos tradicionais, têm uma mais-valia
económica para pequenas empresas da
sua manufactura.
Outras actividades de lazer ligadas à vida
quotidiana no campo.
-

Ecoturismo: compreende actividades levadas
a cabo em áreas rurais protegidas. Estas
actividades consistem no estudo, admirando
e aproveitando a flora e fauna, e todos os
elementos (quer sejam do passado ou
contemporâneas), dentro destas áreas
naturais.

2.3.6 O emprego resultante do desenvolvimento
de Turismo em Parques incluídos na Rede Natura
1) Empregos criados relacionados com a gestão
e o desenvolvimento da indústria turística.
2)Empregos criados resultante do desenvolvimento da indústria, em sectores tais como o
transporte, agricultura, bancários, etc.
O turismo pode encorajar a produção de alimentos
para os turistas e para o mercado local. Esta
actividade alternativa pode fornecer um
rendimento extra para as famílias rurais. Este novo
mercado deveria incluir produtos regionais
tradicionais, cuja qualidade é muito melhor que
os produtos dos mercados citadinos.
Turismo rural deve complementar as actividades
agrícolas.
A afluência turística pode variar durante o ano,
dependendo da época do ano, das características
do território e da sazonalidade de determinadas
actividades. Sendo assim, é aconselhável combinar
a agricultura e as actividades turísticas, evitando
expectativas que podem não ser cumpridas.
3) Empregos indirectos resultantes das
actividades turísticas e de actividades produtivas
da população local. O turismo introduz tantas
melhorias nas áreas rurais como a criação de infraestruturas e melhoria de serviços, tais como:
- Serviços básicos;
- Limpeza de caminhos e percursos;
- Electricidade;
- Telecomunicações;
- Escolas e hospitais;
- Transporte público;
- Segurança;
- Recuperação das áreas danificadas;
- Conservação de parques, reservas florestais,
etc.

Os elementos da presença humana podem ser valorizadas para ecoturismo.
Parque Nacional da Peneda-Gerês

O Turismo activo requer instalações específicas.
A criação de um mercado específico para os
produtos oriundos das quintas, o reconhecimento
e as características e melhoria de infra-estruturas,
criam oportunidades de emprego dentro de quintas
e de outros sectores.
As actividades turísticas em áreas rurais podem
melhorar a economia local, caso desenvolvam uma
harmonia com a agricultura e sendo compatível
com o desenvolvimento rural, aumentando a oferta
de emprego e melhoria da qualidade de vida nos
sítios da Rede Natura.
Contudo, devem ser evitadas as iniciativas
turísticas não relacionadas com as áreas rurais,
ou seja, as actividades levadas a cabo por agentes
externos que não têm intenção de envolver a
população local. Este tipo de turismo tem poucos
ou mesmo nenhuns benefícios para a população
local. É normal que nalguns resorts turísticos de
determinadas áreas específicas, como as reservas
florestais, os turistas são levados directamente para
o resort; normalmente ficam instalados por um
dia. Nestes casos, o operador turístico e os próprios
visitantes estão unicamente interessados em levar,
esquecem-se de deixar algo em retorno para a
população local.
O turismo rural pode ser o motor do
desenvolvimento, pois contribui para a valorização
e preservação do património histórico, cultural e
natural das regiões onde ocorre.

2.4 Interpretação da natureza nos sítios da Rede
Natura
2.4.1 Formação como instrumento para o
desenvolvimento das áreas protegidas
“Sistemas educacionais apresentam problemas
sérios. Reflectem uma mudança na natureza dos
conteúdos ensinados. Adquirir conhecimento e
saber-fazer não é suficiente. A aptidão de
aprender é essencial, para comunicar, realizar
trabalho de equipa e avaliar uma situação”.
Os empregos de amanhã requerem aptidão para
realizar diagnóstico e sugerir melhorias a todos os
níveis. Requerem autonomia, independência e
qualificações analíticas, tudo baseado no
conhecimento. Assim, os conteúdos da formação
devem ser adaptados, de modo a melhorar o
próprio sistema educativo, no futuro.
“A formação ao logo da vida torna-se um elemento
força dirigido às comunidades educacionais” (Livro
Branco da Comissão Europeia)
A formação é uma ferramenta essencial para o
desenvolvimento das áreas rurais e dos sítios
naturais protegidos.
Os itens seguintes devem ser tidos em
consideração em conexão com a formação
para a inovação, crescimento e emprego:

Paisagens naturais são uma das principais
atracções turísticas para o turismo rural.
Formação como um instrumento estratégico
para o desenvolvimento económico.
Como benefício para a empresa.
Como inovação do sistema educativo.
Envolvimento de novos actores no processo
de formação.
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a) Formação como instrumento de
desenvolvimento económico.
Os trabalhos especializados são instrumentos
estratégicos para um crescimento económico e
de emprego. O trabalho especializado encoraja o
desenvolvimento, enquanto a sua falta provoca um
atraso no desenvolvimento. Assim, os esquemas
de formação devem ser claros e devem estar
adaptados às necessidades particulares de cada
área e dos seus habitantes. A situação económica
pode melhorar, muito graças às qualificações
específicas ligadas aos Sítios Natura 2000.
b) Formação como benefício para empresas.
A formação deve ser considerada como um
investimento que faz aquisição de especialidades
gerais e a possibilidade de desenvolver um
conjunto de trabalhos possíveis. Assim, é possível
adaptar às necessidades das empresas dentro dos
Sítios Natura 2000. A formação implica uma visão
alargada; a especialização não deveria ser um alvo,
pelo contrário, deveria realizar-se uma promoção
da formação e encorajar a capacidade de adaptarse às mudanças nas necessidades do trabalho e
para as oportunidades de emprego.
c) Formação como sendo uma inovação do
sistema educacional.
A formação deve responder às expectativas; deve
ser capaz de gerir as novas necessidades
provocadas pelas mudanças sentidas no mercado
de trabalho e novas necessidades de negócios.
Deveriam ser tomadas novas iniciativas, de modo
a levar a cabo novas actividades. Assim sendo, a
formação deve ser flexível e adaptar-se às
mudanças do mercado de trabalho.
d) Envolvimento de novos actores no processo
de formação.
As empresas e as partes gestoras dos parques
incluídos na Rede Natura e os sistemas educativos
devem estabelecer uma conexão. Estas empresas
e as partes gestoras conduzem as suas próprias
actividades formativas, com novas necessidades
que devem ser colmatadas, utilizando métodos
específicos de formação dirigidos às especificações
existentes do trabalho.

A formação não deveria limitar-se só aos sistemas
educativos; deveria também ter lugar nas
empresas (formação ligada ao trabalho) para que
a relação entre o trabalho e a formação se torne
mais forte. A cooperação entre as duas instituições
tornará mais fácil o desenvolvimento económico e
cultural.
Seguem-se algumas das mais notáveis
variações do sistema educativo:

Formação básica ignora o mundo do
trabalho e seu contexto.
Falta de experiência e instrumentos de
compreensão.
Separação entre a formação vocacional e
de trabalho.
Falta de informação e guia de carreira.
Falta de respostas ecológicas.
Falta de conhecimento e terminologia
básica.

Devemos ter em conta que a pobreza, falta de
especialidades e desemprego andam sempre
juntos. Assim sendo, as áreas com maior taxa de
desemprego, apresentam também circunstâncias
específicas e significativas sociais, económicas e
culturais: falta de equipamento público e hábitos
de cooperação, falta de associações, etc. Estes
elementos formam um contexto que não é favorável
para o auto-crescimento e o desenvolvimento
social.
As acções de formação existentes incentivam a
passividade e inibição. As novas tecnologias
causam mudanças substanciais em termos de
trabalho, tais como a segmentação e segregação
do mercado de trabalho.

2.4.2 A Interpretação da natureza e o emprego
Neste contexto existem necessidades relacionadas
com a interpretação profissional do património
natural:
-

-

-

Necessidade de formar profissionais
qualificados de modo a desenvolver e
implementar os programas de interpretação
do património e desenvolver as capacidades
requisitadas para desenvolver um plano de
actividades interpretativas.
Promover as necessidades interpretativas
como sendo uma ferramenta útil para a Gestão
do Património Natural, Cultural e Histórico nas
áreas rurais, bem como nos sítios da Rede
Natura.
Facilitar o emprego estável aos jovens e
promover a sua formação em profissões
inovadoras, como nas novas fontes de
emprego. Deve, também, incentivar-se o
envolvimento activo da mulher no
desenvolvimento rural.

A interpretação do património natural pode ser
importante para o desenvolvimento local.
Contudo, os intérpretes devem ter um
conhecimento técnico muito amplo e competências
específicas relacionadas com o território. Assim
sendo, é necessário uma formação específica.

2.4.3 As Novas fontes de emprego e a
interpretação nas áreas rurais
A interpretação da natureza, da cultura e da
história requer a revalorização de uma série de
elementos, que estão inerentes à sociedade ou a
uma parte desta. Estes elementos enriquecem a
sociedade e transmitem muitos valores que
frequentemente estão ocultos ou evitados.
A interpretação é um instrumento poderoso que
pode ser usado para tornar estes elementos
visíveis, e criar emprego nas áreas rurais e proteger

o seu significado e configuração. Assim, o
desenvolvimento endógeno é possível. A
população local envolve-se e consegue trabalho
sem ter de se deslocar.
Hoje em dia, graças à sociedade de informação,
os recursos culturais e naturais são mais visíveis
e há a possibilidade de que um maior número de
pessoas se interesse. Como consequência disto,
os locais antes desconhecidos para a maioria da
população e que estavam de algum modo
eclipsados por outros sítios naturais e culturais
mais conhecidos, têm agora novas oportunidades
de desenvolvimento.

2.4.3.1 Interpretação ambiental.
A “área de trabalho” está dentro das zonas de
interesse natural tais como os parques regionais
e nacionais, reservas naturais, jardins botânicos,
pântanos, etc.
O intérprete geralmente actua como sendo um
consultor externo (trabalhador independente) da
parte da Administração Pública, agências de
turismo ou associações que gerem o recurso. Ele
ou ela pode pertencer a uma empresa, cooperativa
ou associação ligada à natureza ou ao sector
ambiental.
Centros de aprendizagem da natureza
Estes centros multi-funcionais incluem vários
serviços para visitantes, tais como acomodação,
instalações para aprendizagem, workshops, etc.
Geralmente são dirigidas para as escolas
primárias, contudo podem também ser incluídas
as escolas secundárias. O objectivo é incentivar a
interacção entre as crianças e a natureza.
Escolas-Quintas
As instalações que estão ligadas às áreas
protegidas, não são necessariamente dentro
destas. Estes workshops de natureza têm por
objectivo estabelecer contacto entre a natureza e
a educação.
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Outras instalações
Há outras instalações que estão relacionadas com
actividades sazonais, tais como campos de
trabalho de natureza. Estas actividades têm uma
duração de cerca de 7 dias ou mais e são
independentes das actividades escolares.

Os novos museus
Este novo conceito de museu, relativamente
recente, é especialmente adequado para as áreas
rurais, pois combina a interpretação de elementos
culturais, etnográficos e históricos com a
interpretação da natureza e paisagem.

Centros para visitantes
Estes centros incluem todas as instalações
necessárias aos visitantes: parques para carros,
primeiros socorros, casas de banho, informações,
etc. Os centros de visitantes e os ecomuseus estão
nesta categoria, bem como os centros de
interpretação.
Nestes centros de visitantes são recebidos e
conseguem informação, bem como uma explicação
geral interpretativa do recurso. Este primeiro
contacto com a interpretação estimulará a
curiosidade sobre o recurso.

Existem vários tipos de museus; os mais
importantes são descritos em baixo:

Percursos
Os percursos são normalmente utilizados como
itinerários com guia próprio.
Observatórios e miradouros (aves, paisagem,
animais, etc.)
Os observatórios e os miradouros não têm uma
natureza interpretativa intrínseca, mas podem ter
objectivos interpretativos se complementados com
sinais e elementos explicativos.

Painel de interpretação em observatório de aves na região do Alto Tâmega

Esta nova concepção, leva a que aconteçam
exposições nos museus ao ar livre ou combinados
(interiores e ao ar livre); tem um interesse elevado
do ponto de vista didáctico.

A flora local permite a interpretação no exterior. Dedaleira (Digitalis purpurea)

2.4.4 Profissões emergentes:
Possibilidades de formação em interpretação nas
áreas rurais
Especialidade em interpretação em áreas rurais
Os Intérpretes da Natureza ajudam a população
em geral a entender e valorizar o património
cultural e natural. Os intérpretes não se limitam a
ensinar, eles têm um conhecimento metódico sobre
o assunto e par tilham o seu interesse e
conhecimento com outros.
Os intérpretes devem ter uma boa capacidade
de comunicação e devem interagir com o público
através de actividades interpretativas.
Adicionalmente, os intérpretes devem ter
conhecimentos técnicos sobre os recursos que vão
mostrar aos visitantes, mesmo que ao mesmo
tempo incentivem a chegarem às próprias
conclusões.
Esta é uma tarefa que requer capacidade de
escolha das técnicas mais adequadas, respeitando
tanto o ambiente como o público.

planeamento e na programação e gestão de
actividades interpretativas. O traço curricular para
a qualificação do intérprete das áreas rurais deve
incluir aspectos específicos inovadores e integrar
uma vasta variedade de competências, que
ajudarão estes profissionais e incentivar o turismo,
o desenvolvimento regional e o património.
É inegável a importância dos intérpretes da
natureza nos sítios da Natura 2000. Deve ser
disponibilizada formação específica; a formação
deverá cobrir diferentes áreas que estão
relacionadas com o perfil profissional. Deve,
também, incentivar a criação do emprego e
promover e proteger o património natural e cultural.
Conselheiro especialista em Turismo rural
Dada a crescente importância do turismo rural,
existe a necessidade dos especialistas deste
campo, que aconselhem os empresários que
queiram entrar no sector.
As competências gerais destes profissionais são:
-

A lista em baixo enumera os atributos para
os intérpretes profissionais:

-

Sensibilidade nas suas tarefas.

-

Sensibilidade ambiental.

-

Análise/Avaliação.

-

Habilidade para detectar a mensagem mais
adequada de modo a passar a mensagem
para o público.

-

Tendo em conta o facto que há bons profissionais
neste campo, o profissionalismo no sector é uma
tarefa difícil. Assim, é necessária a formação em
itinerários, de modo a promover um
reconhecimento oficial deste perfil como
qualificação profissional.
Os intérpretes profissionais devem participar nas
tarefas administrativas, no desenvolvimento,

Incentivar o interesse das pessoas no
desenvolvimento regional relacionado com o
desenvolvimento e gestão de pequenas e
médias empresas.
Aconselhar profissionalmente sobre gestão dos
recursos nacionais e locais.
Aconselhar profissionalmente sobre a criação
e gestão de projectos de turismo rural.
Ter um conhecimento extenso sobre turismo
rural, área em questão e recursos disponíveis.
Realizar actividades de orientação para
promover serviços de aconselhamento e
fomentar a criação de empresas locais.
Promover as áreas relevantes.
Apoiar actividades educacionais.

Outras profissões que estão ligadas à
interpretação em áreas rurais:
- Agricultores;
- Gestores de turismo rural;
- Gestão de actividades de lazer;
- Artesãos;
- Gestão de projectos de desenvolvimento rural.
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2.5.1Requisitos para o desenvolvimento da silvicultura fúngica
O turismo micológico é uma actividade de lazer baseada em cogumelos. Consiste em aprender sobre
ecossistemas e o seu potencial de produção fúngica e na degustação de pratos culinários de cogumelos.
A silvicultura fúngica consiste na gestão florestal baseada nos recursos fúngicos (fungos que crescem
num determinado ecossistema).
A silvicultura fúngica é uma actividade de grande importância nalguns Sítios Naturais. Contudo, esta
actividade necessita de regulamentação. Para que tal seja possível, é necessário levar a cabo algumas
das actividades mencionadas anteriormente.
Inventários de fungos, incluindo espécies elegíveis e não elegíveis: deve ser dada uma atenção especial
às espécies raras ou espécies com importância económica ou ecológica.

Descrição dos ecossistemas com uma produção
de fungos substancial.
Desenvolvimento de programas de formação
micológica e aumentar a sensibilidade ambiental.
Devem envolver-se profissionais da floresta,
gestores de áreas rurais, população local e
visitantes de áreas rurais com interesses
micológicos.
A estimativa de produção e qualificação é um
assunto importante. Esta tarefa requer inventários

específicos, abrangendo uma superfície e um
período de tempo representativo da área estudada.
Para além das considerações acima mencionadas,
devemos ter em conta a falta de um plano de
gestão e regulamentos específicos que ordenem
a utilização dos recursos micológicos.
A falta de controlo sobre a produção e a
exploração de recursos e actividades comercial e
turística relacionada com os fungos é um assunto
que necessita de ser abordado antes de planear
ou desenvolver iniciativas silviculturais.
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Existe sempre a necessidade de estudar a importância da diversidade dos recursos fúngicos e a sua
relação com o meio ambiente. Contudo, em termos gerais, todas as iniciativas têm tendência a
aumentar a diversidade de espécies fúngicas e a sua produção. Há muitos estudos sobre os resultados
obtidos de iniciativas realizadas em ecossistemas florestais, garantindo melhorias.
2.5.2 Criação de Emprego
a) Desenvolvimento micológico e rural
Com base no crescimento do interesse nos fungos
e na própria micologia, gestores, pesquisadores e
proprietários começaram a interessar-se pela
recolha de fungos comestíveis nas florestas e
matagais. Acresce às restantes actividades
relacionadas com a floresta.
Devido à importância da paisagem e da estrutura
económica e social das muitas das áreas incluídas
na Rede Natura, cada vez mais a micologia está
ligada ao desenvolvimento rural.

A sociedade está a mudar gradualmente de atitude
em relação à natureza e sente-se cada vez mais
inclinada para descobrir o mundo rural e começa
a considerá-la como um espaço de lazer e
divertimento.
A recolha de cogumelos tornou-se muito popular,
denotou-se um grande aumento na quantidade de
pessoas que tem interesse neste recurso para a
gastronomia, tanto por motivos recreativos como
económicos. Este hobby emergente é chamado de
turismo micológico.
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Existe uma rede de actividades, a nível europeu, ligada ao micoturismo e silvicultura que articula um
grande número de pessoas e instituições que se está a tornar numa actividade importante: produtores,
colectores, associações micológicas, empresas embaladoras, processamento e marketing, etc. Para
gerir esta pesquisa de um modo sustentável, existe a necessidade dos especialistas com formação
específica, apta a transmitir o conhecimento de um modo educativo, levando a cabo campanhas de
disseminação e informação em conjunto com as autoridades envolvidas com a floresta.
O Turismo micológico gera outras actividades que melhora a economia e a actividade empreendedora
em alguns meios rurais: acomodação no campo, acomodações em casas, restaurantes, lojas de produtos
locais, guias, actividades recreativas complementares…etc.
O Turismo micológico é sazonal; depende da época do cogumelo. Contudo, muitos turistas conhecem
novos lugares que talvez queiram visitar noutras alturas do ano, e assim poderão até ficar mais tempo.
A utilização dos recursos fúngicos deve ser gerida de modo criar mais sinergias possíveis.

b) Turismo micológico, sustentabilidade e desenvolvimento
Todas as actividades relacionadas com o aumento do desenvolvimento micológico promovem a exploração
sustentável dos recursos, uma gestão mais apropriada, e outras actividades ligadas aos fungos, enquanto
se preserva a identidade e a cultura.
Esta abordagem à exploração dos fungos selvagens permite:

Melhorar qualidade de vida nas comunidades rurais dentro das Áreas Protegidas Naturais.
Conservar e gerir sustentavelmente os recursos fúngicos.
Valorizar os recursos produzidos nestas áreas.
Dirigir a procura do consumidor para as ofertas de turismo sustentável.
Melhorar o sector dos negócios locais.
Atrair a atenção de um elevado número de pessoas.

Gestão sustentável
Sustentabilidade

Necessidades

Guia de Boas Práticas de recolha de fungos.
Prevenção de agentes causadores de poluição.
Conservação do habitat.
Lista Europeia Vermelha de Fungos Ameaçados.
Conservação da biodiversidade.
Criação de planos de gestão de ruído.
Planeamento.
Incluir na economia estratégias de desenvolvimento.
Apoio local da economia.
Criação de indústrias de processamento e empresas fornecedoras
Envolvimento da população local.
de serviços.
Profissionalização do sector.
Formação específica.
Promoção turística.
Promoção adequada.
Incentivar a pesquisa.
Requisitar a silvicultura.
Utilização razoável do recurso.

c) Utilização razoável do recurso
Deve se considerado o impacto ecológico da exploração de outros produtos florestais, que não a
madeira.
Não se recomenda a utilização de produtos ou métodos de recolha que possam:

Causar alterações ou desequilíbrios (neste caso, ao micélio dos fungos).
Afectar a produtividade ou crescimento das espécies em questão.
Interferir com o ciclo de nutrientes.
Danificar a vida selvagem.

A utilização dos recursos micológicos deve ser feita de um modo regrado. Assim, é importante que se
observem as boas práticas no que se refere à recolha de cogumelos.

A boa gestão dos recursos micológicos também favorece as florestas e plantações agrícolas, como os soutos
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d) Conservação do habitat
Devem-se observar boas práticas para estabelecer
produções de fungos enquanto se preservam as
características do habitat. Por exemplo, a retirada
da vegetação arbustiva em sob coberto da floresta
tem efeitos muito negativos na produção fúngica.
Devemos ter em conta que existe em relação muito
próxima entre as espécies fúngicas e as plantas.
Se a vegetação desaparecer, os fungos a ela
associados também desaparecerão. Assim sendo,
não é aconselhável escavar, pois muitas das
micorrizas, com raízes superficiais, podem ser
danificadas. Nestas associações simbióticas de
plantas e fungos, ambos organismos podem
beneficiar um do outro, em dois aspectos
importantes: nutrientes e produção.
Além de que, os fitocidas utilizados para controlar
a vegetação arbustiva em sob coberto pode
provocar danos, pois atacam a vegetação e destrói
o micélio e a micorriza. Como consequência esta
simbiose acaba; estes efeitos podem ser verificados
na Finlândia.

f) Planeamento
Deve haver um plano que assegure a
sustentabilidade do sistema de recolha.
Objectivos do Plano Sustentável para a
Exploração dos Fungos:
Utilizar de recursos fúngicos sem danificar
o equilíbrio do seu habitat natural ou outras
espécies do território.
Justificar a actividade provando que a
recolha contribui para a manutenção e
conservação das áreas naturais.
Estabelecer um conjunto de critérios a serem
observados na recolha de cogumelos. Estes
critérios devem ter em consideração a
conservação das espécies recolhidas e
assegurar a utilização sustentável do
recurso.
Delimitar as áreas de recolha, elaborando
mapas e descrevendo as áreas.
Delimitar a responsabilidade daqueles que
recolhem os fungos e determinar os
requisitos que devem ser mantidos juntos
para levar a cabo a actividade.

A diversidade arbustiva é importante para a sustentabilidade micológica

e) Conservação da biodiversidade
A conservação da biodiversidade inclui todas as
espécies que habitam um território. As espécies
em perigo devem ser detectadas de modo a
protegê-las da pressão excessiva. O Conselho
Europeu para a Conservação dos Fungos resolveu
criar a Lista Europeia Vermelha de Fungos
Ameaçados.

g) Apoio à economia local
Os cultivadores e colectores de cogumelos, bem
como as empresas de processamento de fungos
constituem uma rede que melhoram o nível da
economia local. Estes impactos bem como as
acomodações, gastronomia, turismo cultural e
ecológico, etc. são capazes de criar emprego,
tornando as áreas rurais mais dinâmicas e
possibilitando condições para que os jovens se
estabeleçam.
h) Envolvimento da população local
Um dos principais objectivos dos projectos de
desenvolvimento é o envolvimento da população
local que beneficia dos resultados da iniciativa. A

população local deve ser o pilar das actividades
do turismo micológico. Devem envolver-se na
criação de infra-estruturas de desenvolvimento
sustentável e das oportunidades sociais,
gastronómicas, culturais e profissionais que
possam surgir.
i) Profissionalização do sector
Este sector necessita de programas de formação
específica que facilite qualificação profissional, de
modo a resolver os problemas e melhorar as
condições de trabalho. Todas as actividades
levadas a cabo pelos especialistas neste campo
devem ser tidas em consideração; podem facilitar
orientação para os utilizadores e ajudá-los a
identificar os cogumelos recolhidos, tornando a
estadia dos visitantes mais agradável. A orientação
pode focar os seguintes assuntos:
- O papel dos fungos na natureza.
- A conservação das espécies em perigo.
- Regras a ter em consideração no que refere
ao tamanho e à quantidade de fungos
recolhidos.
j) Promoção do turismo
Este é outro aspecto importante. Existe a
necessidade de uma promoção estratégica que
permita aos utilizadores descobrirem as qualidades

da área, os serviços disponíveis e os diferentes
aspectos que demonstrem que vale a pena visitar.
Não é o facto de apenas promover um local, mas
também de promover os produtos produzidos e
processados localmente, como elemento chave que
os visitantes podem encontrar no território.
Guias turísticos, páginas de internet, trajectos
organizados por operadores e brochuras são
mecanismos úteis para a promoção da área e para
os produtos locais.
k) Incentivar a pesquisa
As técnicas utilizadas nas actividades micológicas
desenvolvem-se rapidamente, o que requer um
esforço extra para aqueles que querem aprender e
tirar vantagens das novas possibilidades.
Por exemplo, as plantas micorrizadas de interesse
do ponto de vista da silvicultura, permitindo um
crescimento mais rápido e uma melhor
adaptabilidade.
As micorrizas específicas são utilizadas de modo
e obter fungos seleccionados. As diferentes
abordagens são utilizadas para obter fungos
comestíveis e com valor comercial.
Outro campo de pesquisa promissor está
relacionado com o desenvolvimento de novas
espécies que possam ser utilizadas para fins
farmacêuticos.

2.5.3 Turismo micológico como instrumento para o desenvolvimento rural em sítios da Rede Natura
O turismo micológico requer um planeamento específico e estruturas permitindo que os visitantes
tomem consciência das actividades que podem fazer, o que podem comer e comprar, etc. No que diz
respeito aos fungos, são necessárias várias estruturas:
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Estes instrumentos trarão mais visitantes
conscientes das vantagens de ficar em locais que
sugerem diferentes modos de passar o tempo livre.
Os visitantes terão à sua disposição a informação
necessária ou as espécies fúngicas disponíveis e
como as encontrar. Terão consciência das regras
que têm de considerar para poder observar os
ecossistemas e as espécies fúngicas. Um bom guia
de campo seria uma ferramenta excelente para
facilitar toda esta informação.
Assim, uma exploração excessiva e uma má gestão
do recurso deve ser evitada. Por outro lado, um
planeamento e controle de actividades ruidosas
pode prevenir impactos negativos.

2.5.4 Novas fontes de emprego relacionadas com
o processamento sustentável dos fungos

O Turismo Micológico como instrumento
para o desenvolvimento rural requer um
planeamento prévio. Deste modo, deve terse em conta alguns aspectos:

Sector de Negócios:
- Preparação de substrato e inóculo para cultivo
de fungos.
- Cultivo de Fungos. Competências no cultivo de
fungos medicinais e comestíveis.
- Processamento e marketing de fungos.
Competências profissionais na pós-colheita do
cogumelo.
- Plantas micorrizadas. Competências profissionais
na micorrização de plantas selvagens e fungos.

Características do meio ambiente.
Potenciais utilizadores.
Objectivos.
Recursos financeiros e humanos.

As novas fontes de emprego relacionadas com as
florestas fúngicas, focando os seguintes sectores:
Sector Florestal:
- Recolha de fungos selvagens. Especialista na
exploração sustentável de fungos selvagens.
- Empresas de conservação ambiental e protecção
de espécies em perigo. Especialista em
conservação de fungos, floresta e natureza.
- Empresas relacionadas com a micorrização e
produção de micorrizas. Competências em
silvicultura fúngica.

Sector Agro-alimentar:
- Pratos baseados em fungos. Peritos em
gastronomia baseada em cogumelos comestíveis.
Sector Ambiental e Turismo Rural:
- Actividades relacionadas com o meio ambiente
e o turismo micológico. Competências como guia
micológico.
- Centros de aprendizagem de natureza.
Competências como especialista em fungos e seu
habitat.

2.6 Agricultura e Criação de Gado
2.6.1 A importância de incluir a agricultura e a criação de gado nos sítios da Rede Natura
Algumas áreas incluídas na Rede Natura 2000 são compatíveis com a agricultura e a criação de gado.
Estas actividades devem ter certos requisitos quando desenvolvidas em áreas protegidas, prevenindo,
assim, qualquer dano ou impacto negativo.
O desenvolvimento sustentável aplica-se à agricultura e à criação de gado. Existe o cultivo sustentável
e não sustentável, dependendo de determinadas condições. A condição mais importante é tolerar o
impacto ambiental de uma determinada actividade.

Em resumo, a agricultura e a criação de gado (a
partir de agora no que se refere à agricultura) utiliza
recursos naturais e recursos renováveis, tendo em
conta o grau de regeneração dos recursos,
permitindo que estes se recuperem, evitando
assim, alterações substanciais do ambiente. Esta
situação ganha mais importância em áreas
incluídas na Rede Natura 2000.
Quando os recursos utilizados são não-renováveis,
devemos tentar prevenir o seu esgotamento e
provocar subsequentes danos irreversíveis ao
ambiente.

Por outro lado, a agricultura produz resíduos e
desperdícios que nunca deveria ultrapassar a

capacidade de assimilação do ambiente,
prevenindo a sua poluição.

A capacidade de carga tem de ser respeitada, de
modo a prevenir uma sobre-exploração do recurso
e causar danos à produção, à paisagem e ao
ambiente. As actividades agrícolas causam
mudanças nas áreas onde são desenvolvidas.
Para integrar as actividades agrícolas de modo
sustentável no ambiente, deve ser exigida a
ocorrência de possíveis impactos positivos nestas
actividades. A agricultura pode ser entendida em
termos de coerência ambiental. Para levar a cabo
as práticas agrícolas, devemos primeiro
compreender o ambiente, como sendo um
elemento mais importante.
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A agro-ecologia refere que os princípios básicos da sustentabilidade do agro-ecossistema são a
conservação de recursos renováveis e adaptação ao ambiente, assim como a produção sustentável e
moderada. Estes princípios têm um impacto ainda mais positivo nas Áreas Naturais Protegidas.

O objectivo principal da agro-ecologia é integrar elementos de cultivo, de tal modo que a eficiência
biológica é valorizada, a diversidade biológica é preservada e a capacidade dos sistemas produtivos e
de regulação são mantidos.

A Agro-ecologia em Áreas Protegidas apropriadas
e incluídas na Rede Natura 2000 é um
instrumento de desenvolvimento, pois gera uma
micro-rede que abrange a produção,
processamento e marketing do recurso. Assim,
pode criar emprego e aumentar a rentabilidade
do sector.
O diagrama atrás referido demonstra como os
ecossistemas florestais e agrícolas podem ser
combinados para práticas agro-ecológicas, que são
compatíveis com o meio ambiente e adequados
para o habitat dos Parques Naturais incluídos na
Rede Natura 2000.
As culturas agro-ecológicas podem criar emprego
para a comunidade local. Estes produtos podem
ser processados e comercializados ou mesmo
utilizados em restaurantes, difundindo a
capacidade de oportunidades de emprego.
Estas actividades são compatíveis com o turismo
verde e ambiental; duas abordagens que se estão
a tornar muito populares entre os turistas. Todas
utilizam de um modo sustentável a utilização do
território, contribuindo para a criação de emprego
e para o desenvolvimento rural.
Estas actividades adaptam-se às necessidades
ambientais do território e consequentemente às
Áreas Naturais, onde a conservação e a melhoria
ambiental prevalece.

2.6.2 Novas fontes de empregos relacionadas
com o processamento sustentável de produtos
agro-ecológicos.
As novas fontes de emprego ligadas aos produtos
agro-ecológicos dirigida a vários sectores. Os
sectores mais relevantes são:
Sector Agrícola:
- A produção agrícola de boa qualidade baseada
nas técnicas agro-ecológicas. Este sector está em
crescimento, pois os consumidores valorizam
muito os produtos agro-ecológicos. Assim sendo,
é provável que o número de produtores aumente.

Estas actividades podem ser desenvolvidas dentro
das Áreas Naturais, através de técnicas
inofensivas, onde o impacto ambiental e o
equilíbrio são questões importantes.
- Os regulamentos não prevêem qualquer ajuda
dirigida às Áreas Naturais. Existem dois tipos de
ajuda: a ajuda para os jovens agricultores e para
melhoria das explorações agrícolas; e ajuda dirigida
à agricultura biológica dependendo da extensão e
tipo de produção.
Sector dos Negócios:
- Processamento e marketing dos produtos agroecológicos.
Pequenas
empresas
de
manufacturação que não causam impactos
ambientais e que podem ser criadas em aldeias
dentro ou perto dos Parques Naturais.
- Lojas e mercados que vendam produtos agroecológicos. Esta actividade é também adequada
para as Áreas Naturais incluídas na Rede Natura
2000, e tem a possibilidade de criar emprego e
impulsionar o crescimento da economia destes
sítios.
Sector Agro-alimentar:
Utilização de alimentos biológicos nos menus
biológicos. O sector agro-alimentar está sempre
numa tendência de modernização. Os restaurantes,
resorts turísticos e empresas similares, estimulam
o emprego e facilita a publicitação dos produtos
da área. Estes produtos, geralmente têm marcas
de qualidade e denominação de origem, indicando
que eles foram manufacturados em Parques
Naturais incluídos na Rede Natura 2000.
- Os produtos biológicos processados nos mercados
agro-alimentares especializados. Estes mercados
são essenciais no apoio aos produtos de boa
qualidade, procurados pelos consumidores. É uma
nova fonte de emprego e contribui para a
valorização do campo e assim, a melhoria do
padrão vida dos que trabalham neste sector.
Sector Turístico Rural e Ambiental:
- Actividades relacionadas com o ambiente e do
chamado turismo verde. Estas estão ligadas às
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quintas agro-ecológicas dentro das Áreas
Protegidas. São exemplo de protecção ambiental,
conservação da biodiversidade e paisagem e
utilização de energia alternativa. Este poderia ser
um novo campo de trabalho para as pessoas
envolvidas na formação, do ponto de vista teórico
e prático.

O Guarda-rios ou Pica-peixe (Alcedo athis) é uma Espécie de Interesse Comunitário

- Centros de aprendizagem agrícola onde as
pessoas podem participar em workshops e
aprender como estas actividades desenvolvidas nos
Parques Naturais da Rede Natura 2000. É um
modo de aprendizagem sobre estes sítios e sobre
os problemas que geralmente surgem nestes
ecossistemas.

3.GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
(FLORESTAS MEDITERRÂNICA E ATLÂNTICA)
3.1. Introdução
A desflorestação ocorrida nos territórios da UE é
consequência de um uso intensivo em que o lucro
económico prevaleceu sobre critérios de
conservação.Nas últimas poucas décadas, as
superfícies florestais aumentaram devido a
esquemas planeados de reflorestação e à
reflorestação de áreas tradicionalmente usadas
para pastoreio ou como áreas agrícolas.
Contudo, o aumento da superfície florestal, bem
como da produtividade e produção, não é
acompanhado pelo aumento da sanidade florestal.
O uso de variedades de rápido crescimento –
normalmente alóctones – e de fertilizantes
químicos, juntamente com a poluição atmosférica
tornaram os ecossistemas florestais muito
sensíveis a pragas e alterações climáticas
repentinas.
O principal problema é a perda de florestas
naturais e semi-naturais, que estão agora
limitadas a áreas mais reduzidas. Assim, apesar
do facto da área florestal total ter aumentado, a
qualidade ambiental de tais áreas está seriamente
afectada.
O grau de conservação dos biótopos afecta a
vitalidade dos sistemas florestais, já que actuam
como nichos ecológicos onde ocorrem todas as
trocas de matéria e energia.
As alterações significativas que as florestas têm
atravessado causaram o desaparecimento de
muitas espécies.
No decorrer da última avaliação da floresta
temperada e boreal, da UN/ECE/FAO, foram
coligidos novos dados sobre as espécies que aí
residem, revelando um elevado número de taxons
ameaçados.

3.1.1 Ponto de Referência
O primeiro princípio da Declaração do Rio afirma
que o desenvolvimento sustentável deve ser a
maior preocupação do Homem.
O Relatório Brundtland, produzido no âmbito da
Conferência do Rio de 1992, define
desenvolvimento sustentável como:
“O desenvolvimento que cumpre as necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de alcançar as suas próprias
necessidades.”
Após a Conferência do Rio, a única declaração
adoptada foi a “Non-legally binding Authoritative
Statement of Principles for a Global Consensus
on the Management, Conser vation and
Sustainable Development of All Types of Forests”
e o Capítulo 11 da Agenda 21, designada
“Combatendo a Desflorestação”.
No entanto, no período pós-Rio (1992-1995), a
Comissão para o Desenvolvimento Sustentado
(CDS), estabeleceu o Painel Intergovernamental
para as Florestas (PIF), para o desenvolvimento
de um diálogo global sobre políticas florestais plurigovernamentais.
Este programa centrou-se em 5 categorias:
Implementar as decisões relacionadas com
a floresta, da conferência de ambiente e
desenvolvimento das Nações Unidas, a nível
nacional e internacional incluindo um exame
às ligações sectoriais e multi-sectoriais.
Cooperação internacional em assistência
financeira e transferência de tecnologia.
Investigação científica, assessoria florestal
e desenvolvimento de critérios e indicadores
para a gestão florestal sustentável.
Comércio e ambiente relacionados com
produtos e serviços.
Organizações e instituições internacionais e
instrumentos multilaterais, incluindo
mecanismos legais apropriados.
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Os dois anos de trabalho resultaram em mais de
100 propostas de acção respeitantes à gestão
florestal sustentável.
Na Europa, a necessidade de cooperar entre os
diferentes países de modo a proteger e sustentar
a gestão florestal e a coerência das recomendações
e outros assuntos que seriam mais desenvolvidos
pelos órgãos internacionais, resultou num
mecanismo político para o desenvolvimento e
implementação da gestão sustentável e protecção
das florestas, isto é, a Conferência Ministerial para
a Protecção das Florestas na Europa.
Até ao momento foram celebradas 3 Conferências.
A 1ª teve lugar em Estrasburgo em 1990, onde 6
resoluções foram adoptadas:
S1: Rede Europeia de Parcelas de
Amostragem
Permanentes
para
Monitorização dos Ecossistemas Florestais.
S2: Conservação dos Recursos Genéticos
Florestais.
S3: Banco Descentralizado Europeu de
Dados sobre Fogos Florestais.
S4: Adaptação da Gestão das Florestas de
Montanha a Novas Condições Ambientais.
S5: Expansão da EUROSILVA, Rede de
Investigação em Fisiologia das Árvores.
S6: Rede Europeia para a Investigação dos
Ecossistemas Florestais.
A segunda Conferência Ministerial foi celebrada
em Hensínquia em 1993, significando a
transposição dos Princípios Florestais das Nações
Unidas, acordadas na Conferência do Rio. Foram
adoptadas 4 resoluções:
H1: Directrizes Gerais para a Gestão
Florestal Sustentável na Europa.
H2: Directrizes Gerais para a Conservação
da Biodiversidade das Florestas Europeias.
H3: Cooperação Florestal com Países de
Economias de Transição.
H4: Estratégias para um Processo de
Adaptação a Longo Prazo na Europa às
Alterações Climáticas.

Nesta Conferência, foi aprovada a seguinte
definição de Gestão Florestal Sustentável (GFS):
“GFS é o processo de gestão e uso das
florestas de modo a que, num dado nível,
mantenha a biodiversidade, produtividade,
capacidade de regeneração, vitalidade e o seu
potencial para cumprir, agora e no futuro, funções
ecológicas, económicas e sociais relevantes e a
níveis globais, que não danifiquem outros
ecossistemas.”
Os seguintes critérios podem ser delineados a partir
dessa definição:
Conservação da biodiversidade.
Manutenção da capacidade produtiva dos
ecossistemas florestais.
Conservação e manutenção do solo e dos
recursos hídricos.
Manutenção da contribuição das florestas
para os ciclos globais de carbono.
Manutenção e aumento dos benefícios de
longo prazo, de modo a suprir as
necessidades das comunidades humanas.
Quadro de trabalho legal, institucional e
económico para a conservação e gestão
sustentável das florestas.
Isto confirma que a gestão florestal pode ter efeitos
positivos na biodiversidade, já que permite a
diversidade de habitats em pequenas áreas e
repete processos naturais que causam alterações
nos ecossistemas florestais.
A terceira Conferência Ministerial teve lugar em
Lisboa em 1998. Os instrumentos para alcançar
a sustentabilidade definiram-se no seio das
seguintes resoluções:
L1: Pessoas, Florestas e Silvicultura –
Melhoria dos Aspectos Sócio-Económicos da
Gestão Florestal Sustentável.
L2: Critérios Pan-Europeus, Directrizes de
Indicadores e Nível Operacional para a
Gestão Florestal Sustentável.

Nesta Conferência foram estabelecidos os
Indicadores Associados da GFS, as Directrizes
Operacionais e os 6 Critérios da GFS, que serão
posteriormente descritos.
Finalmente, a quarta Conferência Ministerial
ocorreu em Viena em 2003. Foram aprovadas as
seguintes propostas:
V1: Cooperação Multi-Sectorial e Programas
Florestais Nacionais.
V2: Viabilidade Económica da Gestão
Florestal Sustentável na Europa.
V3: Dimensões Social e Cultural.
V4: Diversidade Biológica Florestal na
Europa.
V5: Alterações Climáticas e Florestas.
3.1.2 Origens da Gestão Florestal Sustentável na
Rede Natura 2000
Como referido anteriormente, o propósito da Rede
Natura 2000 é estabelecer as condições
necessárias para a conservação de habitats e
espécies de acordo com a lista das áreas
declaradas de interesse comunitário.
Os Estados Membros devem implementar medidas
específicas de conservação e estabelecer restrições
no uso das áreas incluídas na Rede Natura 2000.
Contudo, a Directiva Habitats contém alguns
princípios básicos e regras não obrigatórias para a
protecção das florestas Europeias, baseadas nos
critérios de gestão florestal sustentável aprovados
pela Conferência Ministerial.
Estes princípios de gestão são diferentes para o
Centro e Norte europeus, onde a criação de
pequenos e médios sítios da Rede Natura 2000
estava em conflito com outros usos do solo, com
pouco espaço livre para áreas naturais e seminaturais, quando comparado com as regiões do
Sul e Este, onde os sistemas intensivos de gestão
florestal são usados. Este sistema de gestão
florestal requer áreas maiores e centra-se no
desenvolvimento rural e natural (estratégia
extensiva de protecção da natureza).

Em termos gerais, a continuação de actividades
económicas no âmbito da gestão florestal
sustentável, realça a estratégia de conservação da
natureza. As florestas têm uma estrutura dinâmica;
são sujeitas a alterações naturais como a dispersão
de frutos, o efeito da luminosidade, do vento e da
neve. Como tal, devemos ter uma abordagem
dinâmica quando lidamos com sítios da Rede
Natura 2000.
Por outro lado, estas áreas florestais naturais são
interessantes para investigação, já que a sua
biodiversidade e evolução como santuários
sensíveis e de espécies ameaçadas podem ser
usadas como referência; devemos pois prestar
particular atenção a essas áreas.
O Artigo 4 da Directiva Habitats define que devem
ser estabelecidas condicionantes especiais no uso
do solo em Sítios de Importância Comunitária (SIC)
com objectivos de conservação e como tal é exigida
a gestão florestal. O Artigo 6 da mesma directiva
estabelece que nos planos de áreas não incluídas
na Rede Natura 2000, mas sujeitas a algum
impacte, a extensão desse impacte deve ser
avaliado. Também providencia medidas
administrativas específicas para a conservação.
Todas estas regulações favoreceram a criação de
medidas de gestão florestal sustentável para todas
as áreas naturais, mais estritas ainda para sítios
da Rede Natura 2000, em particular. A DirecçãoGeral do Ambiente da Comissão, enumerou várias
directivas e directrizes para a gestão florestal em
sítios da Rede Natura 2000, para que os diferentes
Estados Membros as transponham para as suas
políticas locais, regionais e nacionais.
Os 6 Critérios Pan-Europeus para a Gestão
Florestal Sustentável são:
C1: Manutenção e melhoria apropriada dos
recursos florestais e a sua contribuição para
os ciclos globais de carbono.
C2: Manutenção da sanidade e vitalidade
dos ecossistemas florestais.
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C3: Manutenção e encorajamento das
funções produtivas das florestas (lenhosas
e não lenhosas).
C4: Manutenção, conservação e promoção
da diversidade biológica nos ecossistemas
florestais.
C5: Manutenção e melhoria adequada das
funções protectoras na gestão das florestas
(nomeadamente solo e água).
C6: Manutenção das outras funções e
condições sócio-económicas.

Os Azinhais são a casa de muitos animais
selvagens como o javali, o veado, o coelho-bravo,
a lebre e algumas espécies protegidas de aves
como a Águia-imperial (Aquila adalberti), o
Abutre-preto (Aegypius monachus) ou o Peneireirocinzento (Elanus caeruleus). Estas espécies
apreciam este habitat, pois podem construir os
seus ninhos nos fortes ramos das Azinheiras.

3.2 Principais Ecossistemas Florestais
Mediterrânicos e Atlânticos na Europa
A variabilidade orográfica, climática e edáfica
favoreceu o desenvolvimento de florestas
Mediterrânicas como os Azinhais, Carvalhais
(Quercus pyrenaica Willd), Pinhais, Sobreirais,
Zimbrais, etc., bem como florestas Atlânticas como
Faiais, Carvalhais (Quercus robur L.), Pinhais e
Castinçais.
3.2.1 Azinhais e Montados de Azinho
As Azinheiras são muito comuns nos climas
mediterrânicos secos, ainda que também possam
ser encontradas em climas atlânticos, como é o
caso dos azinhais da Cantábria (Espanha), face à
sua enorme resistência e adaptabilidade climática.
Em muitos casos, o seu ambiente natural foi usado
para agricultura, o que originou o seu
desaparecimento em várias regiões.
Contudo, tornou-se a espécie mais comum em
algumas áreas agrícolas, de que são o caso das
regiões espanholas de Salamanca, Ávila, Zamora,
Estremadura e Andaluzia, e em parte importante
do Alentejo (Portugal). Produzem bolotas, que são
o principal elemento na dieta alimentar dos porcos
aí criados.
Em pastagens, sistema de montado, as Azinheiras
protegem o solo do calor do Verão e abrigam os
gados na sua sombra.

Grifo (Gyps fulvus), no P.N. do Douro Internacional, Espécie de Interesse Comunitário
(Directiva Aves)

As Azinheiras têm sido usadas para produção de
carvão e como lenha. Têm também grande
importância na conservação da caça, pois são o
principal alimento de espécies cinegéticas.
Têm estado associadas com algumas espécies de
fungos, altamente valorizadas, como a Amanita
ponderosa, Boletus aereus, Amanita caesarea,
Macrolepiota procera e em solos calcários, Tuber
melanosporum.
Também há algumas florestas densas de
Azinheiras, Sobreiros, Carvalho cerquinho, Pinheiro
negro e do alepo, etc.

Há 2 subespécies principais de Azinheiras,
concretamente a Quercus ilex var. ilex (de folha
lanceolada e comprida, comum nas regiões
ibéricas da Cantábria e Catalunha) e a Quercus
ilex var. rotundifolia (folha arredondada, comum
nas zonas mais secas da Península ibérica).
No que concerne à sua morfologia, têm uma copa
redonda e densa e o tronco e folhas são usualmente
torcidos. As suas folhas são coriáceas e peludas,
persistentes durante vários anos. Crescem
vigorosamente se forem podadas e podem ter
grande longevidade, até durante várias centenas
de anos. Vegetam tanto em solos siliciosos como
calcários.
A gestão depende da estrutura da massa arbórea.
Quando formam bosques densos requerem uma
gestão florestal exclusiva; quando em consociação
com pastagens (montado), requerem uma gestão
silvopastoril.
No entanto, em sítios Natura 2000,encontram-se
algumas das aves de rapina mencionadas atrás;
neste caso a gestão centra-se na preservação dos
nichos ecológicos destas espécies. Nestes casos,
o plano técnico de gestão florestal inclui regras
específicas para a conservação destas espécies.

3.2.2 Carvalhais
Geralmente, os carvalhais crescem em climas
Atlânticos. Existem muitas espécies de carvalhos
com diferentes requerimentos hídricos e alguns
deles crescem em florestas tipicamente
mediterrânicas.
Vamos centrar-nos em 4 espécies de carvalhos,
de acordo com as suas exigências hídricas.
3.2.2.1 Carvalho cerquinho (Quercus faginea)
Esta espécie pode ser encontrada em toda a
Península Ibérica e no norte de África.
Provavelmente é a espécie que melhor se adapta
às áreas Mediterrânicas e como tal é considerada

xerófita. Normalmente cresce em solos calcários
e margosos, ainda que possa crescer em solos
siliciosos. Competem com as Azinheiras ainda que
prefiram climas mais húmidos.
Os carvalhos estão adaptados a climas secos; a
sua exigência em água é cerca de 400 mm anuais.
São árvores maiores do que as Azinheiras, com
uma coloração também mais clara; têm copas de
grande dimensão, com folhas coriáceas e margens
dentadas. Também produzem landes ou bolotas,
que são alimento de animais como o javali ou o
corço. Aves como o Pombo-torcaz, o Açor e a
Coruja-do-mato nidificam nas suas copas. Mesmo
que não residam normalmente neste habitat, têm
sido vistas camurças a comerem ramos e gomos
no Inverno, numa floresta conhecida como
Crémenes, em Espanha.
Na gestão, a ecologia desta espécie permite tanto
o tratamento florestal tipo Alto Fuste (crescimento
a par tir de semente) como tipo Talhadia
(crescimento a partir de toiça). Hoje em dia, a
prática mais comum é em talhadia, dependendo
das características da massa florestal.

3.2.2.2 Carvalho negral (Quercus pyrenaica)
Este tipo de Quercus é um pouco mais exigente
nas suas necessidades de água (cerca de 500 mm
anualmente), do que o Carvalho cerquinho. Como
tal, também cresce em climas Mediterrânicos, mas
apenas no Oeste de França e na Península Ibérica.
Cresce em solos siliciosos e sendo uma espécie
termófila compete, nalguns vales da Península
Ibérica, com outras espécies como o Sobreiro,
Pinheiro negro, Zambujeiros e Zimbros. Contudo,
em zonas mais húmidas também pode ocorrer
junto de Sorveiras ou Tramazeiras (género Sorbus)
e castanheiros.

69

REDE NATURA 2000

70

Com semelhanças ao Carvalho cerquinho, mas as folhas são menos coriáceas e marcescentes, isto é,
mantém-se no ramo mesmo depois de secas no Outono-Inverno, até à Primavera e surgimento das
folhas novas. As folhas são grandes e mais lobuladas do que no Carvalho cerquinho.

Folhas jovens de Quercus pyrenaica

São o habitat de espécies de fauna como o Gaio
(Garrulus glandarius), que contribuem para o
crescimento dos carvalhais, já que normalmente
enterram as bolotas. Outras espécies como o
javali, o corço, o açor, o gavião e o pombo-torcaz
também podem ser encontrados nestes habitats.
Tradicionalmente o Car valho negral era
sobretudo usado como lenha ou carvão.
Actualmente é também usado na reflorestação
para protecção do solo, pois podem regenerar
de toiça ou raiz e a suas sementes crescem
relativamente rápido.
O seu lenho continua a ser usado como
combustível nas áreas rurais, onde o seu corte
é efectuado de modo a manter a estrutura da
mata.
Exemplar de Quercus pyrenaica

3.2.2.3 Carvalho pétreo (Quercus petraea)
Esta espécie sub-atlântica cresce em muitas áreas
Europeias, com excepção em zonas a Norte e Este
e a Oeste, em Portugal.

Produzem bolotas abundantemente e como tal
muitos animais vivem nestes bosques.

Tanto cresce em solos siliciosos como alcalinos.
Competem com espécies como a Faia (Fagus
sylvatica) e Carvalho robur (Quercus robur),
predominando em solos secos, pedregosos e
declivosos, dadas as exigências de maior
arejamento do seu sistema radicular, que é aliás
bastante profundo. As outras 2 espécies referidas
são mais comuns em áreas no fundo de vales.
São árvores mais altas do que as espécies de
carvalhos previamente descritas; as suas folhas
são lobuladas (mas menos do que a Quercus
pyrenaica) e caducas, com um limbo fino.
Desenvolvem-se em florestas mistas com bétulas,
choupos, cerejeiras, castanheiros, azevinhos e
amieiros.
Face à sua capacidade de crescer em solos
pedregosos e mesmo rochosos e íngremes, são
normalmente usados para proteger áreas sensíveis
como cabeceiras de linhas de água. No entanto,
têm um lenho de qualidade que pode ser usado
como combustível, dada a sua dureza e poder
calorífico específico. Também é apto para produção
de bolota, pois produz em grande quantidade, e
até a sua casca tem propriedades que permitem o
seu uso. O lenho é normalmente usado para
produzir barris para o sector vinícola.
3.2.2.4 Carvalho alvarinho ou Carvalho robur
(Quercus robur)
O Carvalho robur é o tipo de carvalho mais
Atlântico. É típico de áreas húmidas e nativo em
toda a Europa. Contrariamente ao Carvalho pétreo,
cresce no fundo dos vales, onde os solos são mais
profundos.
São mais altos do que os Carvalhos pétreos
(Quercus petrea); as suas folhas caducas e
lobuladas, mas a página tem um pequeno pecíolo.

Esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris), um dos mamíferos mais frequentes nos
carvalhais europeus

Competem na Europa, sobretudo com o Carvalho
pétreo e Faias, prevalecendo sobre os Carvalhos
pétreos em zonas mais húmidas, e sobre as faias
em terrenos mais elevados e secos.
A sua madeira é muito boa; é pesada e forte, ainda
que menos do que do Carvalho pétreo. Crescem a
partir de rebentos de toiça ou a partir de semente,
que se desenvolve facilmente. O corte
indiscriminado reduziu a presença desta espécie
no espaço Europeu.
Actualmente, a gestão florestal foca-se na criação
de pequenas clareiras em áreas ocupadas por
faiais, para crescimento de parcelas de Carvalho
robur, dadas as suas características heliófitas.
Também se utilizam para protecção dos solos.

3.2.3 Pinhais
Os pinhais são formados por espécies resinosas,
de folha perene e pirófitas. Estas árvores são
cultivadas com fins produtivos, e como tal geridos
cuidadosamente de modo a garantir a
sustentabilidade da actividade.
Nesta secção iremos descrever 4 espécies
diferentes do género Pinus.
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3. 2.3.1 Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris)
Espécie nativa em toda a Europa. Por exemplo,
em Espanha há pinhais silvestres notáveis em
Valsaín (província de Segovia) e em Soria. Estes
pinhais crescem em áreas montanhosas e a sua
madeira tem Denominação de Origem.
Estas árvores podem alcançar 40 m de altura,
com troncos com mais de 1 m de diâmetro. Como
a maioria dos pinheiros, têm um tronco cilíndrico
e fino, com casca avermelhada e uma copa verdeescura.

Pinhal de Pinus sylvestris, no concelho de Vila Pouca de Aguiar

Vegetam em solos calcários e siliciosos; as agulhas
são pequenas (3 a 7 cm de comprimento), em
pares de duas; têm grande quantidade de pólen.
Os cones ou pinhas são muito pequenos, com
alternância nos anos muito ou pouco produtivos
(a cada 3 anos), ainda que a sua produção anual
de sementes seja pequena.

adalber ti) ou o Abutre-preto (Aegypius
monachus). A gestão florestal deverá atender à
protecção destas espécies.
Uma borboleta endémica é também comum
nestas matas, a chamada Boca-de-Lua (Graellsia
isabelae). As suas larvas alimentam-se das
agulhas dos pinheiros, pelo que tratamentos
fitossanitários devem ser restringidos nas áreas
de ocorrência desta espécie de borboleta.
A madeira é usada para produção de pasta de
papel e contraplacados, bem como na construção
e carpintaria. Existem vários regulamentos a nível
regional que proíbem cortes rasos e como tal cortes
consecutivos obrigam a garantir pelo menos 200
árvores futuro. Como as sementes germinam com
facilidade, favorece-se a regeneração natural.
Estas tendem para a protecção florestal.
3.2.3.2 Pinheiro negro (Pinus nigra)
O Pinus nigra é mais comum em alta montanha
das áreas Mediterrâneas, com presença em toda
a Europa até à Turquia. A pouca espessura do
solo, a secura e o calor evitam que outras espécies

Esta espécie heliófita é muito usada em
reflorestações. O seu habitat natural é a
montanha, onde compete com carvalhais e faiais.
Crescem nas clareiras das florestas existentes,
mas também há florestas mono-específicas
extensas.
Nestas florestas vive uma variada fauna selvagem,
especialmente aves. São comuns os Cruza-bico
(Loxia curvirostra). Outras espécies há como o
lobo, o esquilo, o pombo-torcaz, os pintarroxos,
os tordos e os chapins, bem como outras espécies
protegidas como a Águia-imperial (Aquila
Pinhal de Pinus nigra no concelho de Vila Pouca de Aguiar

cresçam nestas áreas, tais como o Pinheiro
silvestre, Pinheiro bravo ou Pinheiro do Alepo. É
comum em solos calcários e rochosos, mas
também pode viver em solos silíciosos.
Esta espécie alcança os 50 m de altura, com um
tronco muito recto e esbranquiçado, com fendas
rasas e escuras.
As agulhas arranjam-se em pares de duas e são
mais compridas do que as do Pinheiro silvestre
(de 2 a 10-18 cm e 1,5 mm de espessura). São
lisas e verde-claras. Os gomos são ovóides e
estreitos na ponta, com traços de resina. Os cones
são simétricos, castanho-claro e com 5 a 8 cm de
comprimento, de forma oval a cónica. O ramo é
curto e de crescimento médio.
Existem junto de zimbros, lavandas e outros
arbustos aromáticos. Em áreas siliciosas, como
as dolomites de Itália, Áustria e dos Balcãs,
crescem junto de Car valhos, Azinheiras,
Castanheiros e Pinheiros.
Apesar da baixa taxa de regeneração natural deste
tipo de pinheiro, sobretudo devido a sobrepastoreio, há várias plantações de Pinheiro negro
nas encostas e montanhas Mediterrânicas (entre
700 e 1500 metros), onde a precipitação anual é
muito baixa (entre 500 e 700 mm).
Estes bosques são o nicho ecológico mais comum
para o Abutre-preto (Aegypius monachus). Esta
espécie protegida é a principal preocupação na
gestão destas matas e foram tomadas várias
medidas para proteger os seus ninhos. A madeira
destes pinheiros é altamente valorizada e muito
adequada para a construção e carpintaria.
Há várias subespécies, tais como a Pinus nigra
subsp. salzamannii Dun., nativa da região
espanhola de Aragão. Esta subespécie é uma
relíquia rara e dispersa; os planos de gestão
florestal estão a promover o seu crescimento na
região, para recuperar a biodiversidade associada
a estas árvores.

3.2.3.3 Pinheiro bravo (Pinus pinaster)
A Pinus pinaster cresce nas áreas Mediterrânicas
ocidentais e nas costas atlânticas de França e
Portugal. É uma das espécies mais comuns usadas
na obtenção de resinas e outros sub-produtos.
Cresce sobretudo em solos siliciosos. As plantações
mais impressionantes de Pinheiro bravo
encontram-se na região das Landes, no sudoeste
de França e na região Centro de Portugal.
Estas árvores crescem rectas e têm copas em forma
de candelabros. Os ramos são finos e não muito
densos. Podem alcançar 35 metros de altura; a
sua casca é escura e profundamente fendida. As
agulhas são bastante compridas, até 25 cm. As
pinhas são grandes e aguçadas, contendo muitas
sementes (pinhão bravo).
Pode vegetar junto de carvalhos, faias, freixos,
medronheiros, etc. É uma das espécies mais
pirófitas, produzindo sementes de muito jovem.
Um leque muito produtivo de fungos está associado
a estas ár vores, nomeadamente Lactarius
deliciosus, Boletus edulis, Boletus pinicola e
Tricholoma equestre. Uma grande variedade
animal também está relacionada com este habitat;
desde espécies de aves protegidas como a Águiaimperial (Aquila adalberti), a outras mais comuns
como chapins e estrelinhas ou mamíferos como
os esquilos.
Esta espécie de pinheiro é usada sobretudo para
obter lenho, combustível, resinas e seus subprodutos. Estas actividades económicas
tradicionais estão nalgumas regiões em declínio,
pelo que estão a fazer-se esforços para as recuperar,
pois consideram-se produções naturais e renováveis
que podem incentivar o desenvolvimento rural. A
sua madeira é normalmente usada para carpintaria.
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3.2.3.4 Pinheiro manso (Pinus pinea)
Esta espécie é autóctone nas áreas termófilas e
xerófilas, com solos secos da região Mediterrânica.
Cresce muito bem em solos arenosos, soltos e
pobres, onde outras espécies competidoras não
conseguem vegetar. É estritamente heliófita.
Pode crescer entre Pinheiros negros, Chaparrais e
estruturas herbáceas, comuns em meios arenosos.
Também pode ocorrer entre Sobreiros; principal
presença em Espanha e Portugal. Estes dois países
produzem e fornecem quase todo o mercado de
pinhão da Europa: a Espanha fornece sobretudo
a Itália e Portugal a Alemanha. A França compra
sobretudo pinhão chinês, ainda que é considerado
como tendo piores características organolépticas.
Como são heliófitas e vegetam em solos pobres,
estas árvores têm copas arredondadas em forma
de umbrela ou guarda-sol e crescem
espaçadamente, podendo alcançar os 30 m de
altura. O tronco é avermelhado e escamoso,
crescendo recto.
As agulhas arranjadas em grupos de duas, têm
entre 10 e 20 cm de comprimento, com 1,5 a 2
mm de largura. São verde-azuladas, flexíveis e
arqueadas. Os gomos castanho-claros e cilíndricos
e as suas escamas têm uma bordadura branca e
são ligeiramente revoltas.
As pinhas amadurecem ao fim de 3 anos,
contrariamente à maioria das espécies de pinheiros
que apenas necessitam de 2 anos para
amadurecer. São ovais a esféricas e podem chegar
a ter entre 8 e 14 cm de comprimento. As gemas
são castanho-avermelhadas e brilhantes com um
hilo não proeminente. Podem permanecer nas
árvores durante vários anos.
Neste habitat tipo savana, a Pinus pinea é o nicho
ecológico para espécies protegidas como a
Cegonha-negra (Ciconia nigra), búteos (Buteo
spp.), Águia-cobreira (Circaetus gallicus) e dada
a grande produção de pinhões, mamíferos como
o esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris).

A Águia-cobreira (Circaetus gallicus), é das rapinas migradoras de maior porte,
classificada de Espécie de Interesse Comunitário

Os pinhais mansos são sobretudo cultivados para
produção de pinhão. A Espanha é o principal
produtor a nível mundial. Os tratamentos
silviculturais (podas, desbastes, etc.) para essa
produção são obviamente considerados nos planos
de gestão florestal. Estes planos também
descrevem o momento correcto e o procedimento
para evitar danos e proteger as árvores.
A madeira desta espécie é resistente à humidade
e daí ser usada também na construção. A casca é
usada como substrato nos viveiros florestais,
agrícolas e na jardinagem.
Trata-se da principal espécie usada na reflorestação
de solos soltos e arenosos.
3.2.4 FAIAIS
As Faias (Fagus sylvatica L. var. atropunicea
Weston) são muito comuns nas áreas Atlânticas,
crescendo nas partes Ocidentais e Centrais da
Europa, da Península Ibérica à Polónia.
Vivem em solos calcários e também nos siliciosos,
ainda que menos vigorosamente. Requerem
humidade e como tal estão normalmente em áreas
ensombradas. Enquanto a Quercus petrea cresce
nas vertentes expostas a Sul, as Faias crescem
nas encostas orientadas a Norte. Nos países
Mediterrânicos, as Faias apenas crescem até aos
1.800 metros de altitude.
É uma ár vore alta e leve, com uma casca
acinzentada, fina e macia. Pode crescer até aos
40 metros de altura e ter 3 metros de diâmetro. A
copa é normalmente globosa. Esta espécie caduca
caracteriza-se pelos rebordos pilosos das folhas.
O fruto tem anos alternados de grandes e pequenas
produções, normalmente a cada 3-4 anos.

Os troncos das árvores adultas costumam ter
cavidades, onde muitos animais encontram
refúgio, tal como o gato-bravo, a marta, a raposa,
etc. Muitas aves que se alimentam sobretudo do
seu fruto, vivem nos faiais; algumas destas
espécies são protegidas: o Pica-pau-preto
(Dryocopus martiu) e o galo-lira (Tetrao urogallus).
Podem ainda encontra-se outras mais comuns,
como os tordos, os rouxinóis, os tentilhões e os
melros-pretos.
Assim, os planos de gestão florestal estabelecem
que um número suficiente de ár vores com
cavidades deve sempre manter-se na mata,
prevenindo a destruição de nichos ecológicos e a
consequente extinção destas espécies animais.
Adicionalmente, dado o facto de as faias
protegerem o solo, estes bosques têm um elevado
valor ecológico.

A madeira das faias é dura, pesada e flexível, usada
para pasta de papel, contraplacado,
conglomerados, parquet e todo o tipo de coberturas
em madeira. É usada em carpintaria e para fazer
utensílios de cozinha, instrumentos musicais e
cadeiras.
É muito valorizada enquanto combustível
doméstico – lenha –, pois tem um elevado poder
calorífico e arde bem após seca. Este é aliás o
principal uso não industrial da madeira de faia.
Contudo, o factor mais importante é a capacidade
de proteger e melhorar os solos, já que origina –
com a folhada e frutos –, uma grande quantidade
de húmus. Nas plantações de coníferas onde os
solos sejam pobres é aconselhável plantar faias
em consociação.

3.2.5 Sobreirais e Montados de Sobro
Os Sobreiros (Quercus suber L.) vivem nas regiões Mediterrânicas com substratos siliciosos e arenosos,
nomeadamente em Espanha e Portugal. Sendo uma espécie termófila não resiste muito bem às geadas
e apesar de ser uma espécie mediterrânica requer 600 mm de precipitação anual. Portugal e Espanha
são o 1º e 2º produtores mundiais de cortiça, respectivamente.

Os sobreirais (Quercus suber) adaptam-se a vários meios, como os substratos circundantes à Albufeira do Azibo, Trás-os-Montes
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Pode crescer até aos 15 metros de altura. A sua
copa é arredondada e densa, com folhas coriáceas
e persistentes. O tronco consiste numa camada
porosa e leve - floema -, que é usado sobretudo
como material de isolamento. As bolotas servem
também como alimento para o gado, nas
pastagens em sobcoberto.
A diversidade faunística destes habitats é muito
rica e variada, de notável valor ecológico. Os
sobreirais e montados são o principal habitat de
espécies ameaçadas como o Lince-ibérico (Lynx
pardinus) ou a Águia-imperial (Aquila adalberti).
Como tal, a extracção de cortiça terá de atender a
algumas medidas específicas de modo a proteger
estas espécies e os seus nichos ecológicos na Rede
Natura 2000, conforme os critérios Pan-europeus.
Estas florestas são sobretudo usadas para obtenção
de cortiça. Os planos de gestão florestal lidam com
rotações para obter o floema. A cortiça é
maioritariamente usada para a indústria vinícola,
que acaba por determinar o preço de mercado.
Também pode ser usada na construção civil, como
material de isolamento e em parquets.
A grande produção de bolotas serve como alimento
animal, especialmente de porcos. Nestes casos,
os planos de gestão devem focar-se na
programação e coordenação dos tratamentos
silviculturais e da criação animal. Os sobreiros têm
alternância nos anos de grande produção de
bolotas em cada 2-3 anos. As áreas mais
importantes de sobreirais e montados na Península
Ibérica localizam-se na Estremadura e Salamanca
(Espanha) e no Alentejo (Portugal).

3.3 Instrumentos de Planeamento Florestal
Sustentável
Quanto a instrumentos de planeamento, iremos
do geral para o particular, descrevendo primeiro a
Estratégia Florestal da União Europeia e finalmente
explicando os planos técnicos florestais
desenvolvidos para a gestão de florestas
específicas.
3.3.1 Estratégia Florestal da União Europeia
O Conselho da UE aprovou a Estratégia Florestal
da União Europeia em 14 de Dezembro de 1998.
Baseia-se no relatório produzido pela Comissão
que descreve as principais linhas de acção nos
aspectos mais relevantes da gestão florestal: a
protecção e defesa das florestas, a conservação
e melhoria das flor estas pr otegidas,
especialmente as incluídas na Rede Natura 2000,
a gestão sustentável económica e o desenho de
uma política internacional que cumpra os
compromissos ambientais.
A Resolução do Conselho faz ênfase na importância
do sector florestal e das indústrias relacionadas,
na transformação da UE e o impacto que os
sistemas de certificação da madeira podem ter nos
mercados relacionados com a floresta.
Uma análise dos principais problemas da
silvicultura, mostra a importância da gestão
sustentável e da protecção das florestas nas
políticas da UE:
Criação e manutenção do emprego nas
áreas rurais.
Protecção das áreas naturais.
O papel social e recreativo das florestas.
A gestão económica, ecológica e social
sustentável.
A cooperação internacional e Paneuropeia.
Protecção das montanhas contra a
desflorestação, fogos florestais e
poluição atmosférica.
A promoção das florestas enquanto
sumidouros de carbono.

A promoção da madeira e de produtos
associados à floresta como elementos
de interesse ambiental.
Garantir a competitividade das
indústrias ligadas floresta.
Cada país lidará com a transposição dos
regulamentos. Neste módulo faremos referência
ao caso espanhol.

3.3.1.1 Um exemplo Europeu: o caso do Plano
Florestal de Espanha
A Estratégia Florestal Espanhola, baseada na
Resolução do Conselho da Europa, obriga a
Administração Central a definir uma política
florestal comum, de modo a que os objectivos
ecológicos, económicos e sociais a nível nacional,
cumpram os compromissos internacionais e criem
mecanismos institucionais que garantam a
coordenação entre as diferentes comunidades.
Os programas florestais regionais precisam de um
quadro de trabalho comum, de acordo com a
Comissão e o Conselho Europeus. Assim, o
Ministro do Ambiente, através da Direcção Geral
para a Biodiversidade, de acordo com as
competências regionais, criou o Plano Florestal
Espanhol. Este plano estabeleceu os objectivos e
directrizes gerais que têm ser observados para
cumprir cabalmente os compromissos
internacionais em matéria florestal.
Um dos elementos mais relevantes do Plano
Florestal é a colaboração entre a Administração
Nacional e Regional, na coordenação de políticas
e planos estratégicos. A necessidade de cooperação
torna-se evidente no actual Acto Florestal de 2003.
É muito importante tanto para o Governo Central
como para os Governos Regionais regular a
administração de maneira a coincidir as
necessidades sectoriais e o Plano Florestal
Nacional. Este plano baseia-se nos seguintes
princípios:

Flexibilidade: já que não interfere
com as políticas regionais.
Unidade: bi-direccionalidade entre as
políticas regionais e nacionais.
Cooperação: objectivos semelhantes.
Solidariedade: de acordo com princípio
constitucional de coesão inter-regional.
O Plano Florestal Espanhol tem de ser entendido
como um valor acrescentado para as políticas
florestais regionais, já que pretende prevenir
desequilíbrios nos diferentes processos de
desenvolvimento florestal.
O Acto Florestal reflecte a necessidade de
planeamento florestal a nível nacional e inclui os
novos Planos de Ordenamento de Recursos
Florestais (PORF).
Quanto aos usos florestais, a Lei Florestal incide
na necessidade de que as florestas disponham do
instrumento de gestão correspondente, para que
tantos os bosques ordenados como os incluídos
num PORF, sejam simplesmente comprovados pela
Administração em que seguem as directrizes
previstas no dito instrumento.
A Estratégia Florestal Espanhola avalia a situação
das florestas espanholas e do sector florestal,
fazendo previsões para o futuro, considerando as
necessidades actuais, os compromissos Europeus
e as normas que configuram a política florestal
espanhola.
O princípio da sustentabilidade deve garantir a
existência à perpetuidade da floresta e dos recursos
e valores naturais. Para tal, a gestão florestal tornase num instrumento que garante o ordenamento e
administração dos recursos florestais no espaço e
no tempo.
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3.3.1.2 Planos de Ordenamento de Recursos
Florestais (PORF)
Os PORF são os instrumentos de ordenamento
usados a nível local para o ordenamento do solo.
Assim, o planeamento e ordenamento florestal
respeitam o ordenamento dos solos.
Para começar, os governos regionais devem definir
os territórios que se consideram florestas, de
acordo com o Acto Florestal 43/2003. O âmbito
dos PORF’s será o distrito ou uma divisão
administrativa equivalente.
Os Governos Regionais definirão as florestas que
serão afectas ao PORF, garantindo que os produtos,
serviços e benefícios florestais relacionados (da
floresta propriamente dita e de outros elementos
relacionados), são economicamente importantes
na área.
Os PORF’s incluirão os seguintes documentos e
conteúdos:
Definição do território e descrição das
características físicas e ambientais.
Descrição das florestas e paisagens do
território, usos actuais, medidas de
protecção existentes e áreas incluídas na
Rede Natura.
Aspectos Legais e Administrativos: regime
de propriedade, florestas demarcadas,
parcerias de municípios, associações de
proprietários, projectos de gestão e outros
instrumentos correntes de planeamento e
ordenamento.
Características Sócio-Económicas:
demografia, especialistas disponíveis, taxa
de desemprego, indústrias da fileira
florestal, usos energéticos da biomassa e
turismo rural.
Divisão em zonas, de acordo com os
diferentes usos. Objectivos, compatibilidade e prioridades.
Planeamento das acções necessárias para
cumprir os planos, que incluam
reflorestações, restauração hidrológica,
prevenção e extinção de incêndios,

regulação e uso recreativo, usos florestais
(incluindo a caça, o pastoreio e a
micologia), tendo sempre presente que o
objectivo principal é a sustentabilidade e
a protecção ambiental.
Criação de um quadro de trabalho
necessário para os acordos e contratos de
gestão florestal entre a Administração e
os proprietários.
Definição de regras para o ordenamento
e uso dos recursos, protegendo os
ecossistemas e a capacidade produtiva das
florestas.
Estabelecer critérios básicos para a
monitorização, acompanhamento,
avaliação e revisão do plano.
Para criar um PORF, os seus conteúdos têm de
ser discutidos com as administrações locais, os
proprietários florestais privados, parceiros e
instituições sociais, tentando alcançar acordos que
os envolvam no plano.
Sempre que o território já estiver incluído num
Plano de Ordenamento de Recursos Naturais
(PORN), em qualquer das figuras previstas no Acto
4/1989 da Conservação das Áreas Naturais e
Fauna e Flora Selvagem, ou em qualquer outro
plano similar de âmbito regional, esses planos
devem ser considerados.
Como tal, os PORF ’s são instrumentos de
planeamento do ordenamento florestal usados a
nível distrital e contêm as directrizes para uma
gestão sustentável e sensível dos ecossistemas
florestais. Os objectivos têm uma natureza
económica, ecológica e social. Será dada especial
atenção à propriedade, à ecologia das espécies
existentes, à sazonalidade, à situação sócioeconómica e restrições impostas pelas medidas
de protecção e pelas áreas incluídas na Rede
Natura 2000.
O multi-propósito natural das florestas é
assegurado. O planeamento do solo é uma
ferramenta essencial para a gestão florestal
sustentável.

3.3.1.3 Planos do ordenamento do solo e planos
técnicos
Os PORF são instrumentos de planeamento florestal
a nível distrital, que são aplicados através dos Planos
de Ordenamento do Solo e Planos Técnicos.
Planos de Ordenamento do Solo: este documento
sumariza a organização, no tempo e no espaço,
do uso sustentável dos recursos florestais, lenhosos
ou não-lenhosos, numa montanha ou grupo de
montanhas. Deve incluir uma descrição detalhada
dos aspectos ecológicos, legais, sociais e
económicos das florestas consideradas, que será
usada na tomada de decisões sobre os
procedimentos silviculturais e para estimar
benefícios.
Plano Técnico: é um projecto de ordenamento de
floresta, que pela sua pequena extensão, pelas suas
funções preferenciais diferentes da produção de
madeira ou cortiça, pelas suas árvores adultas ou
outras características singulares, necessite uma
regulação mais simples do que a gestão dos recursos
arbóreos. Também o inventário florestal poderá ser
mais simplificado, ainda que deva fornecer
informação sobre a densidade e áreas basais.
Uma montanha ou floresta é considerada gerida
quando está coberta por um plano de ordenamento
florestal vigente. As administrações públicas devem
suportar técnica e economicamente a gestão de
todas as florestas. As florestas públicas serão as
primeiras a terem um plano de ordenamento do
solo, plano técnico e outros instrumentos de gestão
e ser um exemplo para os proprietários privados.
Estes instrumentos serão elaborados por requisição
dos proprietários ou da entidade florestal local. O
projecto de ordenamento do solo e o plano técnico
terão pelo menos as instruções básicas para a gestão
e uso da área. Estes instrumentos terão sempre em
consideração o PORF onde a área se inclui.
A entidade florestal local decidirá quando é que
as florestas privadas e de protecção requerem um
instrumento de ordenamento e gestão.

Usualmente, o ordenamento do solo negligencia
o ordenamento florestal. É necessário o princípio
do uso múltiplo, incluído em todas as políticas
florestais. Nem sempre é possível que as florestas
cumpram as funções produtivas, recreativas e de
protecção, no mesmo espaço e tempo. Daí, o
instrumento de planeamento com um âmbito mais
abrangente cumprirá o seguinte princípio das
Nações Unidas: “o uso múltiplo e a diversidade
do uso das flor estas, não se excluem
necessariamente de forma mútua.”
A elaboração de um instrumento de planeamento
à escala distrital, que vincula os usos florestais
com os instrumentos de ordenamento e gestão dos
espaços naturais, é necessária para alcançar quer
a conser vação quer o desenvolvimento dos
aspectos sociais e económicos.
A máxima a seguir para que o planeamento tenha
sucesso, é gerir de forma sustentável, integrando
os aspectos ambientais, as actividades económicas
e sociais da zona.
Tanto o Ministério do Meio Ambiente como as
Comunidades Autónomas, através da Conferência
Sectorial e consulta prévia ao Conselho Nacional
das Florestas, elaboraram instruções básicas para
o ordenamento e aproveitamento da Natureza e
propostas para a sua aprovação por Decreto-Real
(Decreto-Lei). Estas instruções determinaram:
A adaptação das florestas espanholas,
dos critérios e indicadores de
sustentabilidade, a sua avaliação e
seguimento, em conformidade com os
critérios fixados nas resoluções
internacionais e convénios em que
Espanha participa, em particular os
requeridos para as florestas incluídas na
Rede Natura 2000.
O conteúdo mínimo dos planos de
ordenamento e dos planos técnicos para
a gestão sustentável das florestas e as
suas posteriores revisões.
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3.4 Plano Técnico de Gestão Florestal Sustentável
nos sítios da Rede Natura
Os planos de gestão florestal sustentável têm uma
estrutura bem definida. Recolhe os principais
dados necessários para conhecer os antecedentes
de uma floresta, a sua situação real e a partir daí
propor as acções que se farão durante a gestão.
Nos itens respectivos, indicar-se-ão as medidas
de protecção necessárias para a protecção dos
espaços Natura 2000.
3.4.1 Dados Gerais do Plano e Situação
Administrativa e Legal. O caso espanhol.
Neste capítulo recolhem-se os dados pessoais do
proprietário e define-se o gestor florestal que ficará
encarregado de desenvolver o plano técnico.
Deve constar a situação legal e administrativa em
que se encontram as parcelas que compõem o
espaço a gerir. Incluir-se-ão dados cadastrais, com
a superfície, tipo de cultura, número da parcela,
etc. Caso exista algum tipo de regime de
propriedade especial, o plano também o deverá
reflectir (concessões administrativas, consórcios,
permutas, etc.).
Quando exista mais do que um proprietário há
que determinar a proporção de titularidade
correspondente. O gestor de um plano pode ser o
proprietário dos terrenos ou outra pessoa, sendo
precisa essa distinção.
Se o espaço florestal se encontrar nalguma figura
de protecção da Rede Natura 2000, o plano terá
de conter essa figura e uma cópia do PORN e do
PRUG (Plano Regulador do Uso e Gestão), para
comprovar que a as medidas adoptadas na gestão
são compatíveis com as limitações de uso previstas
no PRUG.
Caso o sítio Natura 2000 não tenha PORN, a
conservação e protecção desse espaço fica
garantida com as medidas que se adoptam no

plano de gestão florestal sustentável, pois realizase sob os critérios Pan-europeus de
sustentabilidade.
3.4.2 Dados gerais das parcelas do plano de
gestão e a descrição das unidades de gestão. Caso
espanhol.
As parcelas do plano de gestão agrupam-se por
unidade de actuação. Estas unidades formam-se
em função da espécie, da idade e tipo de
tratamentos a efectuar. Numa unidade fazem-se
as mesmas intervenções.
Estas unidades dividem-se em unidades de
inventariação, que se diferenciam dentro da
mesma unidade de acção, pelos diferentes
resultados que se espera obter; por exemplo, duas
parcelas da mesma unidade de acção vão ter
diferentes volumes de madeira porque uma tem
orientação a Sul com solos e altimetria distintos,
de outra orientada a Norte.
Os inventários realizam-se por unidades de
inventariação. Medem-se as árvores em pé das
matas, calculando as existências, descrevendo a
densidade, o estado fitossanitário, a vegetação
acompanhante, existência de espécies protegidas
de fauna e flora, tomar-se-á nota de qualquer
processo erosivo visível, descrever-se-á o estados
da rede viária e apontando os carentes de
melhoria, localizar-se-ão os cursos de água, bem
como a presença de ár vores mortas e com
cavidades que possam ser refúgio de várias
espécies, e todos os dados que sejam
significativos para a elaboração correcta do Plano
de Gestão Florestal (PGF). Também se farão
amostragens foliares e de solos para posterior
análise em laboratório.
A partir dos dados de campo, elaborar-se-ão os
aproveitamentos de cada uma das unidades de
gestão. Far-se-á uma descrição climatológica,
topográfica, edáfica, hidrológica, faunística e
botânica de cada unidade de gestão. Para cada

uma delas propor-se-ão as diferentes intervenções
silvícolas no tempo e no espaço e todas as acções
de beneficiação necessárias para alcançar a
conservação e protecção do meio natural onde se
encontram.
3.4.3 Resumo do programa e medidas adoptadas
na gestão florestal sustentável
Os planos de gestão florestal terminam com um
cronograma resumo das actuações a realizar e a
forma de realização. Também se inclui uma
estimativa dos montantes e um cálculo do
investimento económico.
Quanto a exemplos de medidas adoptadas para
uma gestão florestal sustentável na Rede Natura
2000, estão todas incluídas nos 6 critérios Paneuropeus adoptados na Conferência de Helsínquia,
enunciadas a seguir.
Manutenção e melhoria adequada dos recursos
florestais e a sua contribuição para os ciclos globais
de carbono:
Aumento da superfície florestal, sobretudo
na zona mediterrânica após a nova reforma
da PAC.
Elaborar intervenções silvícolas com
menor intensidade nas áreas protegidas.
Manutenção da sanidade e vitalidade dos
ecossistemas florestais:
Adopção de medidas preventivas de
incêndios, de modo especial para as
massas mediterrânicas, através de cortafogos, alteração de espécies para criar
descontinuidade de biomassa, limpeza sob
linhas de alta tensão, plantação de
espécies menos pirófitas ao longo das
estradas, etc.
Medidas de luta biológica contra os
agentes bióticos, em detrimento dos
compostos químicos sintéticos.
Regeneração das zonas afectadas pela
caça e outros animais;

Selecção de espécies autóctones
adaptadas ao clima mediterrânico que
minimizem os danos no solo.
Manutenção e encorajamento das funções
produtivas das florestas (lenhosas e não lenhosas):
Planeamento de intervenções silvícolas
para manter um equilíbrio entre o
crescimento da massa arbórea e a
extracção da madeira.
As actuações silvícolas favorecerão a
produtividade da estação sem afectar o
solo, a massa arbórea e valorizando todos
os produtos florestais.
Um bom planeamento e beneficiação e
adequação dos caminhos florestais
revalorizarão o produto florestal e
minimizará os impactos sobre as zonas
sensíveis e protegidas.
Manutenção, conservação e promoção da
diversidade biológica nos ecossistemas florestais:
A gestão florestal deve fomentar as massas
naturais e semi-naturais, mantendo em pé
as espécies autóctones que surgem no
meio de plantações, fomentando desta
forma a biodiversidade e a regeneração
natural.
Os planos de gestão incluirão uma série
de medidas a desenvolver pelo proprietário,
quando a sua floresta tenha alguma
espécie protegida, dirigidas à sua
protecção.
Proibir-se-ão as plantações florestais nas
margens das linhas de água, para favorecer
a vegetação ripária, a qualidade da água e
a biodiversidade.
Nas massas mistas, a proporção de espécies
diferentes aumentará; manter-se-ão as
árvores mortas como refúgio, sem que o
seu número possa supor um risco em
termos de pragas e doenças.
Os planos que afectem biótopos e espaços
protegidos ou sensíveis, ajustar-se-ão ao
cumprimento dos respectivos PORN e
PRUG.
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Manutenção e melhoria adequada das funções protectoras na gestão das florestas (nomeadamente
solo e água):
Os bosques localizados nas cabeceiras de linhas e água terão como fim a protecção.
Os tratamentos silvícolas desenvolver-se-ão sem erosionar o solo e sem afectar os cursos de
água, utilizando a maquinaria e metodologias adequadas a cada situação.
Em especial nas áreas mediterrânicas, a selecção das espécies ajustar-se-á às características
climáticas, para não exercer sobrepressão a um recurso tão escasso como a água.

Manutenção das outras funções e condições sócio-económicas:
O planeamento fomentará a multifuncionalidade das florestas, como medida de desenvolvimento
rural.
Fomentar-se-ão os usos tradicionais.
O planeamento será consensual com os interessados.
O ordenamento florestal terá também em conta a procura social de recreio, para fazer um
zonamento num quadro que não afecte as zonas protegidas.
Aproveitar-se-á a redacção destes planos para conseguir uma participação e consciencialização
pública e o fomento de instrumentos inovadores para o desenvolvimento rural, que possam
surgir de uma gestão florestal sustentável.

Os usos tradicionais promovem a multifuncionalidade do espaço rural

4. GESTÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
(FLORESTA BOREAL)
4.1 Silvicultura em Áreas da Rede Natura da Zona
Florestal Boreal de Coníferas
4.1.1 Características das Florestas Boreais de
Coníferas
A zona florestal boreal ou do norte, é uma vasta
área de coníferas que atravessa o Hemisfério
Norte, estendendo -se às partes norte da
Fenoscândia (Península Escandinava, Península
de Kola, Karelia e Finlândia), Sibéria bem como à
América do Norte. O seu limite Norte é definido
pelo limite da Tundra, e o limite Sul pelas Florestas
Decíduas ou de Folhosas Temperadas e pela
Estepe. Face às diferenças climáticas, os limites
das zonas florestais boreais não são facilmente
definidas. Por exemplo, na Fenoscândia o seu
limite Norte prolonga-se muito para Norte como
resultado das condições favoráveis criadas pela
Corrente do Golfo * , enquanto na Sibéria
Continental a zona estende-se muito mais para

Sul do que na Europa Ocidental. A zona florestal
boreal cobre aproximadamente 15% da superfície
continental mundial.
4.1.1.1 Flora
As florestas boreais formaram-se após a última
Idade do Gelo. Na Europa Ocidental, toda a
Fenoscândia e em partes das Ilhas Britânicas e da
Europa continental foram cobertas por gelo glaciar.
No limite Sul do gelo a vegetação de estepe ou
herbácea dominava, enquanto na Europa Ocidental
as áreas localizadas principalmente a Sul dos
Pirinéus, Alpes e dos Montes Cárpatos mantinhamse florestadas. À medida que as placas de gelo
continental recuavam as florestas começaram a
espalhar-se para Norte, mas as montanhas criaram
uma barreira de propagação para muitas espécies.
Consequentemente, relativamente poucas espécies
de árvores habitam nas florestas boreais do Norte
da Europa, que são dominadas pelo Pinheiro
silvestre (Pinus sylvestris) e pelo Espruce-europeu
(Picea abies).

A Picea abies é uma das espécies dominantes das florestas boreais
*corrente marítima do oceano Atlântico, rápida e quente, que tem origem no Golfo do México, que segue a costa leste dos Estados Unidos da América
e a sua extensão até à Europa torna os países do oeste deste continente mais quentes.
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Por outro lado, situadas na interface das diferentes
vegetações e zonas climáticas, a vegetação da
Finlândia partilha características representativas
da vegetação existentes tanto a Norte e Este, bem
como a Sul e Oeste. A migração das espécies de
plantas no período Pós-Gelo ainda está em curso,
de tal modo que as florestas boreais do Norte da
Europa caracterizam-se por uma variedade de
espécies de tipo pioneiras.
4.1.1.2 Sucessão
O solo exposto do fundo das placas de gelo
continental era extremamente pobre, pois a água
ao derreter provocou a lixiviação da maior parte
da superfície da camada orgânica. A formação do
solo começou imediatamente após a Idade do
Gelo. Seguindo o retrocesso das placas de gelo,
alguns habitats eram tão húmidos que começaram
a paludificar-se imediatamente à medida que o
solo emergia dos lagos e mares criados pelo recuo
das placas de gelo. Espécies herbáceas e
gramíneas menos exigentes colonizaram locais
secos (Epilobium, Deschampsia, Carex,
Artemisia, Chenopodium, Lycopodium), e o solo
mineral começou gradualmente a formar-se. Desta
maneira seguido pela chegada do Salgueiro (Salix)
e Zimbro-alpino (Juniperus communis), e
ligeiramente mais tarde por jovens pioneiras
espécies de árvores (Betula, Alnus, Sorbus
aucuparia). À medida que a competição pela luz
e nutrientes aumentou entre as espécies de
árvores, o Vidoeiro (Betula), e há cerca de 9000
anos atrás também o Pinheiro (Pinus sylvestris)
começaram a compor florestas. O domínio do
Pinheiro durou cerca de 1000 anos, após os quais
florestas ricas em herbáceas dominaram o Sul da
Finlândia. Quando o clima começou a aquecer há
cerca de 5000 anos atrás, a proporção de espécies
de árvores folhosas voltou a diminuir. Há cerca
de 550 anos o Espruce-europeu (Picea abies)
chegou vinda de Este, gradualmente substituindo
o Pinheiro como espécie de árvore climáxica em
locais de florestas mesófilas.

As florestas boreais do Pós-Gelo têm sofrido
alterações contínuas, tanto pelos repetitivos fogos
florestais de causas naturais ou antropológicas,
ou arrancadas por vendavais como resultado de
tempestades. Todos estes factores mantiveram a
estrutura etária diversificada das florestas. Por
exemplo, uma estação perturbada pelo fogo pode
arder quase completamente, e excepto para a
formação do solo, o desenvolvimento da nova
estação florestal assemelha-se muito à sucessão
primária do Pós-Gelo, conforme descrita atrás. Um
esforço objectivo é também feito para imitar as
dinâmicas e a sucessão florestal natural nas
florestas boreais usadas para silvicultura, que serão
descritas adiante na próxima secção.

Pinheiro-silvestre ou Pinheiro-de-Riga (Pinus sylvestris)

4.2 Princípios da Silvicultura Sustentável
4.2.1 Propriedade florestal
De acordo com as estatísticas da FAO, o valor de
área florestal do total da superfície na Finlândia é
o mais alto da Europa, 73%. As pessoas privadas
detêm na Finlândia 60% da área florestal, tornando
os particulares o grupo mais importante de
proprietários. O Estado possui cerca de 30 %, mas
o valor económico das florestas estatais é
ligeiramente enfraquecido pelos esforços de
conservação bem como pela concentração de
propriedades em áreas menos produtivas do Norte
da Finlândia. Os restantes 10% estão divididos
entre empresas florestais, municípios, paróquias
e colectividades.
4.2.2 Planeamento florestal
Os Centros Florestais Regionais são responsáveis
pela supervisão das práticas florestais e pela
conformidade da monitorização pelo Acto Florestal.
Administrativamente estão subordinados ao
Ministério de Agricultura e Floresta.
Adicionalmente à verificação do cumprimento das
leis florestais, os Centros Florestais Regionais
fornecem ser viços de planeamento aos
proprietários florestais. Elaboram Planos Florestais
para propriedades florestais privadas, pelo que os
proprietários florestais ficam informados do
potencial de exploração das suas propriedades,
valores naturais e trabalhos silvícolas
recomendados no futuro próximo. Quase todos os
proprietários florestais finlandeses pertencem a
uma associação de gestão florestal local, que é
uma organização que representa os interesses dos
seus associados. As associações de gestão florestal
e as empresas privadas de serviços florestais
também fornecem aos proprietários serviços de
planeamento florestal e consultoria.
Nas áreas de propriedade do estado, a
Metsähallitus (Administração Florestal), que é
uma empresa estatal, é responsável pelo
planeamento e administração florestais. A
República da Finlândia é vista como tendo uma
responsabilidade especial na sustentabilidade

florestal, em termos ecológicos, económicos e
sociais, nas suas propriedades. Como tal, o custo
efectivo do negócio, é dada particular atenção às
questões da conservação da natureza e ao uso
múltiplo da floresta, no decorrer do planeamento
florestal. Os objectivos de utilização das áreas
administradas pela Metsähallitus estão
intimamente relacionados com os objectivos
nacionais de uso do solo, que guiam o
planeamento nacional de infra-estruturas,
qualidade ambiental, património natural e cultural
e o uso dos recursos naturais. O concretizar destes
objectivos é facilitado, por exemplo, pelos
zonamentos municipais e regionais e pelos planos
de recursos naturais da Metsähallitus.
No decénio dos planos de recursos naturais, são
definidos os objectivos e princípios gerais
relacionados com o uso do solo nas áreas
administradas pela Metsähallitus. O propósito do
planeamento é conciliar as perspectivas dos grupos
utilizadores dos diferentes recursos naturais,
atendendo ao uso e à gestão desses recursos, numa
escala regional. Por exemplo, no âmbito desses
planos é decidida a importância a dar aos usos
conservacionistas, recreativos e das actividades
florestais. Conforme necessário, como parte do
planeamento de recursos naturais, é formulado
um plano ecológico da paisagem, de modo a
tabelar as pré-condições da biodiversidade, do uso
múltiplo e a sua manutenção numa área extensa.
Com base nos planos mencionados acima, são
determinadas as intervenções silvícolas e os planos
de exploração/corte para as florestas comerciais.
Nesses planos também são tidos em consideração
os valores naturais existentes. O uso das áreas de
conservação da natureza administradas pela
Metsähallitus é planeado a um nível básico, através
de planos gerais. Se necessário, em cooperação
com os Centros Regionais de Ambiente, elaboramse Planos de Uso e Gestão, nos quais se descrevem
a gestão e uso de áreas individuais de conservação,
a longo-prazo. O planeamento da gestão e uso de
áreas de conservação da natureza serão descritos
nas secções seguintes.
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Tanto nas propriedades estatais como nas privadas,
o planeamento é implementado ao nível do
povoamento. O povoamento é a componente
funcional e estrutural básica de uma floresta. Num
povoamento, as características do local, os
tratamentos silvícolas e as etapas de
desenvolvimento são homogéneas, e a área da
superfície de um povoamento varia entre menos
de 1 Ha e alguns hectares no Sul da Finlândia.
Na marcação do sítio a intervir, além dos cortes,
devem ser considerados factores como a
regeneração e a biodiversidade florestais, a
paisagem e o uso múltiplo. Biótopos valiosos são
delimitados de acordo com os seus limites naturais.
O planeamento florestal em solos privados é
normalmente efectuado em simultâneo com uma
área mais extensa, integrando inúmeras
propriedades florestais. Como resultado, um sítio
natural valioso localizado em solos de vários
proprietários é apropriadamente definido, apesar
dos limites das propriedades. Embora uma floresta
de uma só propriedade seja entendida como uma
entidade por si só, os tratamentos silviculturais e
o corte e extracção das parcelas, são planeados e
executados considerando as suas características
especiais.
4.2.3 Actividades Florestais
A lei mais importante na governação do uso das
florestas finlandesas é o Acto Florestal. O seu
propósito geral é promover a gestão e uso
sustentáveis das florestas, económica, ecológica
e socialmente. O objectivo é ter florestas produtivas
sustentáveis enquanto preservam a diversidade
biológica.
A silvicultura nas florestas boreais de coníferas
procura reproduzir a sucessão florestal natural, na
qual a geração de um novo povoamento substitui
o anterior destruído durante uma perturbação
natural ou catástrofe. Nas florestas comerciais, as
catástrofes naturais equivalem ao corte final, no
qual os Espruces ou Pinheiros com 80 a 100 anos
são cortados.

A área cor tada pode apropriadamente ser
comparada a uma área queimada por um fogo
florestal, no qual começa a sucessão do
povoamento novamente a partir de um estágio de
desenvolvimento primário. As alterações no
povoamento resultantes do corte são mais
sistemáticas, se comparadas com a irregularidade
das catástrofes naturais, mas a permanência de
povoamentos em pequenas áreas e a distribuição
das propriedades por centenas de proprietários
privados cria uma estrutura de mosaico nas
florestas. Além disso, as novas recomendações de
silvicultura promovem a estratificação e a
manutenção de madeira morta nos povoamentos.
Do ponto de vista económico, a sucessão florestal
natural após o corte final é geralmente muito lenta.
Assim, são empregados vários tratamentos
culturais para acelerar a formação e
desenvolvimento de uma nova floresta. As florestas
são regeneradas usando espécies de proveniência
local ou pela regeneração natural. As sementeiras
efectuadas são tipicamente aceleradas pela
preparação do solo, tanto pela ripagem como pela
gradagem, o que melhora as condições para a
sementeira e para o crescimento das sementes
existentes no solo. O crescimento desta
regeneração e dos jovens povoamentos é mais
rápido, por exemplo, pela limpeza de espécies
indesejadas e desbaste das espécies desejadas. O
uso de desbastes procura melhorar a qualidade e
a vitalidade das árvores que permanecem no
povoamento, aumentar o crescimento em diâmetro
e gerando receitas de corte. Os desbastes servem
para libertar espaço para o crescimento das árvores
dominantes, removendo ár vores de menor
qualidade, danificadas ou subdesenvolvidas, bem
como árvores obstruindo o crescimento das
dominantes. Particularmente nas florestas das
tur feiras ou pantanosas, a vitalidade, a
produtividade e a qualidade dos povoamentos
podem ser melhorados, se necessário, com
fertilização e manutenção de uma rede de valas.

Os tratamentos são agendados de modo a
minimizar impactos nos lotes em crescimento,
causado por pragas, doenças, nevões e
tempestades. O factor primário que determina a
maturidade suficiente de um povoamento para
corte de regeneração é o DAP (o Diâmetro à Altura
do Peito: 1,30 m). O momento do corte final
também depende dos objectivos do proprietário e
da gestão do povoamento. O objectivo de uso
básico de um proprietário pode ser, por exemplo,
a gestão da paisagem, o uso recreativo, a gestão
da caça ou a preservação da biodiversidade, em
cada caso o corte final pode ser determinado de
acordo com estes propósitos.
4.2.4 Reconhecimento de Habitats Valiosos
Os habitats valiosos encontrados em florestas
comerciais são sítios ou povoamentos
imediatamente distinguíveis da envolvente, com
base na sua topografia, propriedades do solo,
hidrologia, fertilidade, vegetação ou estrutura do
povoamento bem como pelas diferentes
combinações destes factores. Tais sítios são
comummente caracterizados por condições
extremas, por exemplo, aridez, infertilidade, secura
ou pobreza específica consideráveis. A preservação
de sítios naturalmente significantes é importante
para garantir, em florestas comerciais, a
sobrevivência de espécies raras ou ameaçadas. O
objectivo é aumentar os valores naturais associados
a estes locais, de modo a criar nas florestas
comerciais, pequenas concentrações de vegetação
morta e corredores, que fornecem habitats a
espécies menos comuns.
Além disso, os valores naturais de povoamentos
comerciais podem ser potencialmente aumentados
deixando árvores de diferentes idades na área de
regeneração, particularmente espécies folhosas,
como Choupos (Populus spp.), ainda em pé, mas
já mortas e outras árvores em decomposição.
Os valores naturais das áreas geridas para
produção são tidos em conta pelo Acto da
Conservação da Natureza e pelo Acto Florestal,

que são as 2 leis mais importantes conciliando a
silvicultura com os interesses da conservação na
Finlândia. O Acto de Conservação da Natureza
define esses biótopos nos quais a prática silvícola
seja proibida. Por outro lado, o Acto Florestal
especifica os habitats de particular importância,
existentes nas florestas comerciais que devem ser
excluídos dos tratamentos aplicados aos
povoamentos. Além dos sítios estipulados nas leis
atrás mencionadas, outros habitats valiosos são
mencionados no Sistema de Certificação Florestal
(FCS), com o intuito de preser var as suas
características.
Os sítios de valor natural localizados em florestas
comerciais privadas são descritas durante o
processo de planeamento florestal. Enquanto
membros de associações de gestão florestal locais,
a maioria dos proprietários florestais privados
também participam no sistema de certificação
florestal. Nas áreas propriedade do estado, os sítios
naturais têm já uma atenção especial nas fases
de elaboração do plano de recursos naturais e do
plano ecológico da paisagem promovidos pela
Metsähallitus.
4.3 Áreas da Rede Natura na Finlândia
A maioria das áreas protegidas da Finlândia está
também incluída na Rede Natura 2000. De facto,
as áreas da Rede Natura finlandesas foram primeiro
estabelecidas como Áreas de Conservação da
Natureza (Áreas Protegidas), Áreas Selvagens e
como sítios incorporados em vários programas de
conservação. A Rede também permite a protecção
desses sítios naturais, que foram antes fracamente
protegidos, tais como a natureza do arquipélago e
linha costeira, lagos, grandes rios, pequenos cursos
de água, afloramentos geológicos e ambientes
culturais. As áreas da Rede Natura alcançam cerca
de 49000 km 2, que corresponde a 15% do
território finlandês. Cerca de 80% das Áreas da
Rede Natura são detidas pelo Estado.
A proporção da superfície florestal da Finlândia
sob estrita protecção é de 9%, dos quais cerca de
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metade é considerada área florestal produtiva (>
1 m3.ha-1ano-1). A silvicultura está estritamente
proibida nas áreas protegidas, e a sua porção
relativamente ao total da área é 4 vezes superior
à média europeia.

classificados 200 habitats e 700 espécies. Na
Finlândia, também, a base dos esforços de
conservação tem sido no sentido de assegurar uma
adequada representatividade de todos os tipos de
habitats originais.

Apesar da grande extensão de áreas protegidas e
do planeamento florestal ecologicamente
sustentável, o estatuto de conservação florestal
não é particularmente bom em toda a Finlândia.
No Norte da Finlândia a situação é relativamente
positiva, mas no Sul, onde as florestas e uso do
solo têm centenas de anos de tradição, as florestas
naturais representam menos de 1% do total da
área florestal. Como resultado, muitas florestas de
espécies de crescimento lento e antigas ficaram
em perigo. A conservação da natureza levada a
cabo através de legislação e pela definição de
novas áreas protegidas tende, em muitos casos, a
ser muito lenta, sobretudo quando se considera a
grande quantidade de tempo necessário para estas
florestas se desenvolverem. No âmbito do quadro
de trabalho do Programa da Biodiversidade
Florestal do Sul da Finlândia (METSO), foi feita a
tentativa de aumentar a biodiversidade florestal
através de novos meios, incluindo restauração do
estado das florestas e turfeiras e a introdução de
vários tipos de conser vação voluntária em
propriedades privadas. A maioria dos sítios
protegidos ao abrigo do programa METSO está
localizada em áreas da Rede Natura 2000, mas
muitos locais com potencial de conservação em
solos privados mantêm-se ainda fora da maioria
dos programas de conservação.

Muitas leis e o costume estabelecido conhecido
como o Direito de Todo o Homem (Everyman’s
Right), regulam o uso do solo nas áreas protegidas.
A conservação das áreas Natura 2000 pode ser
baseada em legislação, regulamentos
administrativos ou acordos voluntários. A
conservação é primeiramente fundada no Acto da
Conservação da Natureza e Espaços Selvagens,
mas os valores naturais também podem ser
protegidos sob o Actos da Floresta, da Água, da
Recreação na Natureza, da Construção e Uso do
Solo e da Extracção de Minerais. O zonamento
baseada no Acto da Construção e Uso do Solo é
um impor tante mecanismo orientador na
conciliação das diferentes necessidades de uso do
solo. Através do zonamento, os efeitos das
actividades do uso do solo, em áreas externas às
áreas protegidas também são consideradas a partir
das características da área protegida.

4.4 Princípios da conservação nas áreas Rede
Natura
A área da Rede Natura é definida para proteger
habitats e espécies com particular significado em
toda a UE. A conservação destas áreas baseia-se
ou na Directiva Habitats (SIC, Sítios de Importância
Comunitária) ou na Directiva Aves (ZPE, Zonas de
Protecção Especial), sendo o propósito global a
conservação da biodiversidade. Na Europa, estão

Nas áreas da Rede Natura, são permitidas as
actividades que não ameaçam os valores naturais
a proteger. Assim, caminhar pela natureza
(permitido pelo Direito de Todo o Homem) também
é permitido nas áreas protegidas, mas este direito
deve estar sujeito a restrições de modo a proteger
certos valores naturais. A conservação de valores
naturais em áreas onde a silvicultura é proibida
face aos objectivos da conservação da Rede Natura
2000, é levada a cabo pelo Acto da Conservação
da Natureza. As áreas da Rede Natura criadas
pelos outros Actos são na maioria em usos
florestais e tais áreas lidam com o estipulado no
Acto Florestal.
A Rede Natura 2000 na Finlândia consiste
principalmente em terrenos incluídos em 7
programas diferentes de conservação da natureza.

a. Parques Nacionais, Reservas Naturais Integrais
Os Parques Nacionais e Reservas Naturais Integrais
formam a espinha dorsal da rede de áreas de
conservação da natureza da Finlândia. Foi
estabelecido um total de 35 parques nacionais,
contando com 884.000 ha. As reservas naturais
integrais, por outro lado, são 19 e com quase
153.500 hectares (dados de Janeiro de 2007).
O objectivo dos parques nacionais é preservar os
sítios naturais mais valiosos, quer nacional quer
internacionalmente. Adicionalmente, estão abertos
ao público geral para visitação gratuita. Os centros
de visitantes, trilhos pedestres e naturais e outros
serviços são também oferecidos nos parques
nacionais para servir as necessidades do campismo
e do turismo de natureza.
As reservas naturais integrais ou estritas servem
sobretudo as necessidades da conservação da
natureza e de investigação científica, tentando
manter estas áreas o mais intocáveis possível. Os
regulamentos de conservação da natureza das
reservas naturais estritas são mais apertados do
que dos parques nacionais, sendo o seu acesso
permitido apenas após requerimento.

Da área total dos sítios incluídos no programa,
615.000 hectares (97%) é ou propriedade do
estado ou propriedade privada definida para
conservação da natureza (dados de Janeiro de
2007). Ao todo, 1,13 milhões de hectares, quase
13% da área actual das turfeiras e pântanos
finlandeses estão sob protecção. As turfeiras foram
protegidas a nível nacional pelo Programa de
Conservação das Turfeiras, pelo Programa de
Conservação das Florestas Primárias, tal como os
parques nacionais e reservas da vida selvagem.

As turfeiras são ecossistemas de grande biodiversidade na Europa, nomeadamente
na Finlândia

b. Turfeiras

Apesar da considerável área de turfeiras protegidas,
o estado de conservação das turfeiras, sobretudo
no Sul da Finlândia ainda é deficiente. Restam
poucas turfeiras sem drenagem, poucos complexos
turfeiros contínuos e, particularmente, o estado
de conservação dos pântanos de espruces é pobre.
Em muitos locais, as demarcações prévias de área
protegida foram muito reduzidas, assim diques
marginais em funcionamento, omitidos no exterior
dos limites das áreas protegidas perturbam a
hidrologia das turfeiras. Como resultado, estão em
curso esforços de reflorestação de larga escala,
em muitas áreas protegidas, para recuperar as
características hidrológicas originais das turfeiras.

De modo a preservar a natureza pantanosa da
Finlândia, foram criadas na década de 1980, 173
áreas de conservação das turfeiras. Fazem parte
do Programa de Conservação das Turfeiras,
ratificado pelo governo, procurando uma
preser vação adequada de parcelas da
biodiversidade natural das turfeiras em todo o país.

O objectivo primário da sua conservação é
preservar num estado natural a hidrologia e a
vegetação das turfeiras. As turfeiras podem ter
florestas de crescimento lento e de grande valor
de conservação, caso em que são preservadas no
seu estado natural. A silvicultura pode ser praticada
nas tur feiras florestadas desde que as

Ambos os tipos das áreas acima referidos estão
sob estrita protecção e como tal fora do âmbito da
silvicultura. Actividades silvícolas de pequena
escala ocorrem em diferentes projectos de gestão
da natureza, tais como a restauração de florestas
ou turfeiras ou a manutenção de biótopos culturais.
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características do local sejam preservadas. Na
prática, as turfeiras intocadas ficam fora da esfera
da intervenção silvícola. O Direito de Todos os
Homens é, também, tipicamente aplicado às
turfeiras protegidas. Nalgumas áreas, o
pedestrianismo, a recolha de cogumelos e bagas
silvestres, a caça e pesca podem ser restringidas
durante o período de nidificação das aves. A
conservação das turfeiras é geralmente efectuada
graças à aplicação do Acto de Conservação da
Natureza.
c. Zonas Húmidas para as Aves
Do ponto de vista da protecção da avifauna, as
zonas húmidas são os habitats mais ameaçados
da Europa. Estima-se que durante o século XX,
dois terços das zonas húmidas europeias
desapareceram. A formação natural das zonas
húmidas decresceu, entre outras razões, como
resultado do uso do solo. Adicionalmente, o
progressivo crescimento de zonas húmidas e águas
abertas reduziu a diversidade da vegetação e das
próprias aves. Consequentemente, é necessária a
restauração, conservação e gestão de zonas
húmidas.
Na Finlândia, os habitats das zonas húmidas
resistiram às pressões humanas, consideravelmente melhor do que na Europa Central, mas
algumas das zonas húmidas finlandesas, valiosas
para as aves também foram drenadas ou de algum
modo exploradas. Apenas 6% dos sítios abrangidos
pelo Programa de Conservação de Zonas Húmidas
para as Aves, ratificado em 1982, foram protegidas
anteriormente à ratificação do Programa da UE
da Rede Natura 2000, no Outono de 1998. Ao
abrigo deste programa, os sítios protegeram um
total de 74.750 hectares, a maioria dos quais são
bacias de captação de água. Até Janeiro de 2006,
50.100 hectares ou 67% da área total de sítios
protegidos pelo programa, foram adquiridos pelo
Estado ou sendo privados, definidos para a
conservação da natureza.

A maioria dos sítios do Programa de Conservação
de Zonas Húmidas para as Aves necessita de
restauração. A restauração pode ser levada a cabo
pela elevação do nível do lençol de água, por
dragagens, pelo corte e remoção da vegetação
aquática, pelo pastoreio e gestão dos pântanos.
Foram já realizados vários projectos de restauração
de zonas húmidas para as aves na Finlândia, com
resultados particularmente promissores no que diz
respeito à diversidade de avifauna.

A Grou (Grus grus) é uma das aves migradoras com estatuto de conservação
desfavorável, merecedora de medidas de protecção

O objectivo da conservação nas zonas húmidas
para a avifauna é preservar as características
hidrológicas ou restaurar os valores naturais, sendo
que o propósito do programa é preservar os sítios
relevantes, tanto quanto possível, num estado
natural.
A protecção da avifauna pode tanto restringir ou
regular a actividade náutica e outras actividades
recreativas aquáticas. Nalguns casos, a caça e
pesca podem manter-se na área, total ou
parcialmente. As dragagens de larga escala de
sistemas aquáticos diminuem os valores naturais.
A alteração significativa da vegetação dos
pântanos, por exemplo, pela limpeza, conflitua
com os objectivos da conservação. Por sua vez, o
pastoreio é desejável nessas áreas. A conservação
destas zonas húmidas é primeiramente realizada
pelo estabelecimento de reservas da natureza. Os
valores naturais das zonas húmidas para as aves,
excluídas do Programa de Conservação de Zonas
Húmidas para as Aves são sobretudo protegidas
pela aplicação do Acto da Água e quando

necessário, pelo Acto de Protecção da Natureza.
A construção na zona litoral, em águas para
favorecimento das aves é regulada pelo Acto da
Construção e Uso do Solo, para que não ponha
em perigo os valores naturais associados a tal
habitat.
As florestas adjacentes a zonas húmidas ou águas
para favorecimento das aves, podem ser alvo de
exploração silvícola, em cujo caso são geridas de
acordo com o Acto Florestal. Nas propriedades do
Estado, marginando áreas protegidas, é utilizada
uma silvicultura menos intensiva. Frequentemente,
essas florestas podem também albergar outros
valores naturais, que nesse caso são protegidos
pelo Acto da Conservação da Natureza.

d.Eskers
Um Esker é um depósito de materiais provenientes
de erosão provocada pelo degelo de glaciares.
Normalmente aparecem nas moreias de fundo e
são constituídas por argila e areia.
A extracção de gravilha e de areia, bem como o
crescimento urbano destruíram amplamente
elementos naturais dos Eskers, especialmente na
vizinhança de grandes cidades e auto-estradas.
Em muitos sítios, a extracção de solo danificou a
paisagem e aumentou o risco de contaminação
das águas subterrâneas.
De maneira a preservar a biodiversidade dos
Eskers, foi criado a nível nacional o Programa de
Conservação dos Eskers, com o qual o governo
tomou a decisão em 1984. O programa incluiu
159 áreas de Eskers totalizando 97.000 hectares.
A maioria destas áreas está localizada no Sul da
Finlândia, par ticularmente na região de
Salpausselkä. O objectivo do Programa de
Conservação dos Eskers é preservar os elementos
naturais geológicos, geomorfolóficos e paisagísticos
das áreas de Eskers. Está proibido diminuir o seu
estado natural e a paisagem, por exemplo, pela

extracção de solos, gravilhas, areias ou rochas.
Nestas áreas, há geralmente uma necessidade de
regular a construção e a localização de estradas e
linhas eléctricas. A actividade florestal pode
continuar nestas áreas, conforme estipulado no
Acto Florestal, desde que não esteja em conflito
com os objectivos de conservação de espécies ou
habitats.
Os objectivos de conservação dos Eskers e áreas
de afloramentos rochosos são salvaguardados
sobretudo pelos procedimentos permitidos
definidos no Acto da Extracção do Solo. Apenas
excepcionalmente se aplicam os meios autorizados
pelo Acto de Conservação da Natureza.
e. Florestas ricas em Herbáceas
As matas ricas em herbáceas crescem em solos
férteis com elevado teor de material orgânica e
são caracterizadas pela elevada diversidade de
espécies e frequentemente pela abundância de
árvores folhosas. Ocorrem em toda a Finlândia,
mas tipicamente cobrem apenas uma área limitada
entre as florestas de montanha. Estão concentradas
em regiões com solos e clima particularmente
favoráveis, conhecidas como bosques.
Correspondem apenas a 1% do total da área
florestal da Finlândia.
O Programa Nacional para a Conservação das
Florestas Ricas em Herbáceas compreende 436
áreas, num total de 6500 hectares. A maioria
destas matas está situada no Sul da Finlândia.
Parcelas férteis nestas matas são um dos habitats
com particular importância, referido no Acto
Florestal. Além disso, povoamentos de regeneração
natural com uma proporção significativa de
folhosas caducas, de aveleiras e de espécies
herbáceas, são biótopos que merecem a protecção
ao abrigo do Acto da Conservação da Natureza.
Da área total dos sítios, protegida pelo programa,
77% é detida ou pelo estado ou por privados
definidos para a conservação (dados de Janeiro
de 2005). As florestas ricas em herbáceas também
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se podem encontrar em outras áreas protegidas,
bem como em florestas comerciais.
A dominância de espécies de árvores folhosas é
vital para a preservação da vegetação das florestas
ricas em herbáceas. Corte das árvores coníferas,
especialmente de espruces, é frequentemente
necessário. Algumas pastagens e pântanos na
bordadura destas matas têm sido tradicionalmente
usados para pastoreio. Os espaços abertos destas
matas podem ser mantidos tanto pelo abate de
árvores como pelo pastoreio. A caça não reduz o
valor de conservação destas florestas.
As florestas ricas em herbáceas propostas para
inclusão na Rede Natura 2000 são tipicamente
de pequena dimensão. Em consequência, o meio
mais comum para as conservar é pela criação de
reservas da natureza privadas ou de protecção de
biótopos, conforme estipulado no Acto da
Conservação da Natureza.
f. Orlas Costeiras
O Programa de Conservação da Costa pretende
preservar elementos naturais valiosos, fauna e flora
marinhos e de lagos em toda a Finlândia. A decisão
foi tomada para todo o país em 1990. Este
programa consiste em 127 sítios, dos quais 29
representam naturezas marítimas e 98 de lagos.
Estes sítios abrangem um total de 146.000
hectares. Mais de 8.000 km de linha costeira estão
integrados em sítios protegidos. A linha costeira
protegida alcança 4%, enquanto os lagos costeiros
cerca de 5%.
Em Janeiro de 2006, 86% das áreas protegidas
ao abrigo do Programa de Conservação da Costa,
são quer públicos quer privados regulados para a
conservação.
As florestas da linha costeira como tal, não são
consideradas habitats que requeiram protecção
pelas directivas da UE. Assim, o uso destas
florestas costeiras pode manter-se desde que
respeitadas as recomendações silvícolas do Acto
Florestal. Os objectivos de conservação associados

a este habitat não previnem a construção de
povoados costeiros dispersos, desde que os
requisitos do Acto da Construção e Uso do Solo
sejam cumpridos. As medidas de conservação não
restringem a liberdade de movimentos, a pesca
ou a caça.
A protecção de sítios incluídos no Programa de
Conservação da Costa é feita tipicamente ao abrigo
da autorização dos Actos da Conservação da
Natureza e da Água.
g. Florestas Primárias
Como resultado da silvicultura intensiva, as
florestas primárias tornaram-se raras. No Sul da
Finlândia e em Ostrobothnia, estas florestas em
estado natural ou semi-natural representam menos
de 0,5% da área florestal total.
Estas florestas são locais extremamente
importantes para a biodiversidade e 31% das
espécies ameaçadas na Finlândia habitam aí. Os
maiores grupos de espécies florestais ameaçadas
são os fungos e os insectos. Além disso, estas
florestas garantem habitat para muitas espécies
da Taiga ocidental, que não se encontram em mais
nenhuma região da Europa Ocidental. O Programa
de Conservação das Florestas Primárias contém
320.000 hectares, dos quais 99% são propriedade
do Estado. Os sítios protegidos estão localizados
principalmente no Norte e Oeste da Finlândia.
A Rede Natura 2000 inclui cerca de 30.000ha
de floresta no Sul da Finlândia, que se encontram
fora do âmbito de qualquer programa de
conservação, mas dos quais uma parte são
florestas primárias maduras. O METSO melhora,
até certo ponto, o nível de protecção destas
florestas, através de projectos de restauração e
protecção voluntária por parte dos proprietários
privados.
A conservação de valores naturais associados às
florestas primárias requer que esteja assegurada
a sua preservação no estado natural e da sucessão
ecológica natural. Em muitos casos, actividades
relacionadas com o Everyman’s Right e a caça
são permitidos, bem como outras actividades que

não estejam em conflito com os objectivos da
conservação. Os objectivos de conservação destas
florestas estão salvaguardados pelo Acto da
Conservação da Natureza.

4.5 Planeamento e Gestão das Áreas da Rede
Natura na Finlândia
4.5.1 Responsabilidades e Actores
Os centros regionais de ambiente coordenam a
gestão das áreas da Rede Natura 2000 e são
responsáveis pela concretização dos objectivos de
conservação definidos para essas áreas. A
responsabilidade de gestão das áreas Natura 2000
pertence aos proprietários ou órgão administrador
da propriedade. Nas áreas nacionais de
conservação da natureza, a responsabilidade de
gestão e de uso da Rede Natura é detida pela
Metsähallitus, que administra as propriedades do
Estado. Esta entidade planeia o uso e gestão destas
áreas em estreita cooperação com os centros
regionais de ambiente, que podem aliás planear o
uso e gestão de algumas áreas da Rede Natura
detidas pelo Estado; por exemplo, nos casos em
que a gestão de uma área é parte de um projecto
mais extenso como seja um projecto europeu LIFE.
Uma pequena proporção destas áreas é privada;
os planos de gestão e uso são elaborados em
cooperação entre os proprietários e os centros
regionais de ambiente. Em algumas poucas áreas
Natura 2000 encontram-se campos de treino das
Forças de Defesa, pelo que estas áreas são geridas
pelos termos do acordo de cooperação feito pela
Metsähallitus e as Forças de Defesa Finlandeses.
Tem sido dada especial atenção para que o
processo de elaboração dos planos de gestão e
uso das áreas Natura 2000 seja explícito e
transparente. Além dos proprietários, os habitantes
locais, os municípios, os conselhos regionais, as
organizações de conservação da natureza e caça
e os empresários locais podem participar nas
estratégias de planeamento para a Rede Natura
2000.

4.5.2 Processos de Planeamento
Objectivos nacionais do uso do solo nas áreas
Natura
A nível nacional, o Ministro do Ambiente definiu
tipos de áreas de conservação primária, baseadas
na lista de biótopos e espécies, bem como nas
necessidades regionais de conservação e a sua
prioridade. Tais áreas são, por exemplo, ambientes
culturais, florestas primitivas, turfeiras, florestas
de Eskers e pequenos ecossistemas aquáticos.
a. Planos Gerais
Todos os planos gerais regionais sobre a Rede
Natura foram elaborados conjuntamente pela
Metsähallitus e pelos centros regionais de
ambiente. Os planos foram concebidos em
cooperação com grupos de interesse regional,
sendo decidido onde deveriam ser concentrados
os actos de restauração e gestão dos valores
naturais, de modo a conservar eficientemente estes
valores com os recursos disponíveis.
b. Descrição dos Sítios
Os centros regionais de ambiente foram
responsáveis pela preparação da descrição dos
sítios, explicando as características especiais e
bases para a conservação, de cada sítio protegido
incluído na Rede Natura 2000. Esta descrição está
disponível no sítio da Internet da administração
do ambiente.
c. Planos de Gestão e Uso
Os requerimentos das directivas ambientais da UE,
para organização dos planos de uso e gestão da
Natura 2000 foram transpostos no Acto de
Conservação da Natureza. O volume das áreas
finlandesas da Natura 2000 estiveram durante
muito tempo no âmbito do planeamento de
estatutos, quer como áreas de conservação da
natureza do estado, reservas da vida selvagem ou
áreas de recreio. Muitas outras áreas podem, por
exemplo, ser abrangidas pelos Actos de Construção
e Uso do Solo, da Água, por Planos Ecológicos da
Paisagem ou outros planos florestais da
Metsähallitus. Estes planos têm sido vistos como
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preenchendo cabalmente os requerimentos das
directivas.

4.6 Silvicultura em diferentes tipos de Sítios da
Rede Natura

Por si só, os planos mencionados anteriormente
não garantem necessariamente a conservação dos
valores naturais desejados, e para quase 2 terços
das áreas Natura foi necessário formular planos
detalhados de uso e gestão. A necessidade de
planeamento pode, por exemplo, surgir da elevada
pressão dos visitantes numa área favorecida para
o recreio ou da necessidade de restauro ambiental
numa determinada área.

4.6.1 Parques Nacionais, o caso de Seitseminen
O Parque Nacional de Seitseminen foi fundado em
1982 após aprovação da lei para a criação do
parque. Na altura, abrangia 3.060 hectares. Mais
tarde, com suporte legal o parque expandiu-se em
1.490 hectares e actualmente cobre uma área de
4.500 hectares. Devido à sua boa localização e
diversidade, tem a reputação de ser um dos
parques nacionais mais populares da Finlândia.
No plano regional de Tampere, o Parque Nacional
Seitseminen juntamente com o Parque Nacional
Helvetinjärvi pertencem à área de desenvolvimento
do turismo de natureza.

Tipicamente, um plano de uso e gestão descreve
o estado actual da natureza e o nível de uso na
área Natura 2000; inclui uma análise aos valores
primários relacionados com a sua natureza e uso,
bem como os objectivos principais de uso e gestão
e a sua compatibilidade. Define zonas de uso,
propósitos específicos do uso, acções e
monitorização; descreve como estão organizadas
as funções administrativas e gestoras e indica os
recursos necessários para a implementação do
plano e os seus efeitos ecológicos, sociais e
económicos. A extensão do processo de
planeamento e o número de participantes
envolvidos depende da área, pois o seu tamanho
e a sua importância local variam consideravelmente.
O planeamento do uso e gestão das áreas Natura
tem como objectivo principal envolver todos os
actores e grupos de interesse no processo
(planeamento participativo). As actividades de
planeamento são tornadas públicas e o princípio
da audição pública é adoptado desde o início do
processo.
Usando vários exemplos, a secção seguinte
descreve o processo de planeamento do uso e
gestão das áreas Natura com maior detalhe, dando
atenção especial à silvicultura praticada nestas
áreas e as restrições impostas.

A finalidade do Parque Nacional de Seitseminen é
preservar os elementos de pequena escala da
natureza da floresta, das turfeiras e dos Eskers,
representativos do Sul da Suomenselkä. Além
disso, também é prioridade a manutenção da
antiga paisagem tradicional do parque. A paisagem
de mosaico que integra florestas, turfeiras e lagos,
fazem deste parque uma área muito diversa.
Recentemente, o castor-europeu foi introduzido na
área, e além do P.N. Seitseminen, na Finlândia
apenas pode ser encontrado na costa oeste. Os
esforços para manter e aumentar a biodiversidade
do parque centram-se na restauração das turfeiras
drenadas e das florestas anteriormente usadas para
fins comerciais, para um estado mais próximo do
natural.
O P.N. Seitseminen está totalmente incluído na
Rede Natura 2000 e muitos dos habitats
protegidos ao abrigo da Directiva podem ser
encontrados nos limites do parque. Com base no
Acto da Conservação da Natureza têm sido
executadas medidas de conservação, pelo que a
área está excluída do uso florestal comercial. As
florestas estatais que contornam o parque são
geridas respeitando as modernas práticas florestais
para florestas comerciais de produção, enquanto
se associem à gestão menos intensiva de
povoamentos nas margens do parque.

No mais recente plano do quadro de trabalho para
o parque (1995), os seus deveres são definidos
dentro da rede de trabalho da área protegida:
conservação da natureza florestal e da paisagem
tradicional, investigação sobre conservação da
natureza, recreio e educação ambiental. Esse plano
está a ficar fora da validade, daí ter-se iniciado
em 2006 a preparação de um novo plano de uso
e gestão. Além de Seitseminen, outras áreas Natura
2000 incluídas no plano são próximas: Lago
Aurejärvi, Península Raattaniemi, Península
Vekaraniemi e Lago Petäjäjärvi. Os últimos 3 sítios
mencionados têm sido protegidos em virtude dos
Actos da Conservação da Natureza e da Água de
Aurejärvi.
Os cidadãos e grupos de interesse têm a
oportunidade de influenciar o resultado do plano,
através dos grupos de colaboração, de consultas
públicas e de formulários virtuais. Durante a fase
de planeamento serão realizadas 2 consultas
públicas. A primeira foi feita numa fase inicial do
planeamento e a segunda foi realizada no 1º
semestre de 2008. A oportunidade de influenciar
a tomada de decisão é válida ao longo de todo o
processo.
O projecto de planeamento foi lançado com uma
avaliação do visitante, na Primavera de 2006.
Também as opiniões e desejos dos empresários
de turismo de natureza foram apurados, em fins
de 2006, através de um questionário aos
empresários.
Informações sobre a natureza dessas áreas têm
sido continuamente actualizadas e continua ainda
a ser recolhida durante a fase de planeamento.
No seio deste processo, também serão elaborados
planos separados para a gestão da natureza, guia
do visitante e uso recreativo. Ainda será preparado
um estudo para elucidar sobre o património
cultural da área em plano, juntamente com um
plano de turismo de natureza. Serão feitos estudos
sobre as aves das turfeiras entretanto restauradas
e, de igual modo, sobre a avifauna do Lago
Aurejärvi.

Para apoiar os princípios de abertura, transparência
e par ticipação pública no processo de
planeamento, foi estabelecido um grupo de
colaboração, representando a vasta diversidade de
actores locais, com base em convites para
membros.
Adicionalmente, os cidadãos não pertencentes ao
grupo de colaboração estão legitimados para dar
a sua opinião sobre o plano. Dado que os sítios
localizados na área de planeamento do uso e
gestão Seitseminen pertencem à área para o
desenvolvimento do turismo de natureza,
designada no plano regional proposto pela Região
de Tampere, os participantes são em grande
número.
O progresso do trabalho de planeamento é sempre
dado a conhecer à comunicação social, após a
conclusão parcial dos inquéritos, recorrendo a
press releases.
4.6.2 Restauração de Turfeiras, o exemplo de
Seitseminen
Aproximadamente 50% do Parque Nacional de
Seitseminen é área de turfeira, dos quais cerca de
60% foi drenada nas décadas de 1960 e 70. De
maneira a melhorar o estado natural do parque,
foi desenvolvido - em meados dos anos 90 -, um
plano de restauração de turfeiras, abrangendo todo
o parque. Em 1987 foram levadas a cabo as
primeiras experiências de restauração de turfeiras,
e em 2005 quase todas as turfeiras localizadas
no parque tinham sido restauradas.
O objectivo da restauração é devolver a hidrologia
e vegetação das turfeiras ao seu estado natural,
anterior à drenagem. O primeiro factor a provocar
na restauração da sucessão da turfeira é repor as
características hidrológicas originais. Os planos de
restauração são praticamente sempre específicos
de um local, pois a as condições dos locais a ser
restaurados variam consideravelmente. É
necessário um planeamento cuidadoso, prévio às
medidas de restauro. No campo, são estudados
as direcções do fluxo da água e os sítios
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potencialmente especiais, enquanto se enchem e
possivelmente represam as valas de drenagem e
o abate e transporte de madeira são planeados.
As turfeiras drenadas são habitats, cuja vegetação
se assemelha à encontrada tanto nas florestas em
maior altitude como nas turfeiras intocadas. Como
resultado da drenagem, o crescimento dos
povoamentos aumenta consideravelmente e,
dependendo do nível de nutrientes ou trófico da
turfeira, tais povoamentos podem ser comparáveis
em tamanho, a povoamentos florestais que
crescem em solo mineral. No subcoberto florestal
de turfeiras drenadas, dominam espécies de
plantas florestais, mas também são abundantes
espécies de plantas pantanosas, tais como musgos
do género Sphagnum.
Os trabalhos de restauração começam
habitualmente com a remoção das árvores que
colonizaram as turfeiras após a sua drenagem. Os
resíduos dos cortes precisam geralmente de ser
removidos dos locais, face ao seu potencial efeito
eutrófico nos cursos de água e nas turfeiras a serem
recuperadas. No decorrer dos trabalhos de abate,
as valas de drenagem são represadas para
estimular a subida do plano de água junto da
superfície da turfeira. Uma vez que as condições
se tornam novamente favoráveis à paludificação,
a vegetação característica de um turfeira intacta
pode colonizar a área rapidamente, a partir da
qual a formação de turfa também se inicia. A
turfeira recuperada não é necessariamente igual
ao ecossistema pantanoso anterior à drenagem,
mas a sua vegetação e funções de ecossistema
correspondem às de uma turfeira original.
Os custos de restauração variam consideravelmente, dependendo do tamanho da área e
das tarefas a serem realizadas. As receitas
provenientes das vendas da madeira, geralmente
não cobrem os custos do abate. Como tal, a
restauração não é considerada um tratamento
florestal; de facto, o objectivo principal é recuperar
a biodiversidade perdida.

Dado que a maioria das turfeiras na área de
Seitseminen já foram recuperadas, os planos de
uso e gestão actualmente em elaboração reforçarão
a atenção nos estudos da avifauna, na gestão das
turfeiras recuperadas e na monitorização dos seus
efeitos nos cursos de água.
4.6.3 Eskers, exemplo do caso de Hämeenkangas
Localizado na região de Ikaalinen-JämijärviKankaanpää, a área da Rede Natura de
Hämeenkangas ocupa 4.369 hectares. É
maioritariamente propriedade do Estado e no plano
do conselho regional de Satakunta foi
primariamente reservada como área especial para
usos das Forças Armadas. Prevê-se que uma
revisão do plano seja terminada em 2008. De
acordo com o plano presentemente válido, a
conservação da área não restringe a actividade
militar nem o seu desenvolvimento. Está quase
totalmente incluída no Programa de Conservação
dos Eskers e foi registada no plano regional como
área valiosa de Eskers. Além disso, inclui muitas
subáreas que foram protegidas pelos Actos da
Conservação da Natureza e de Extracção do Solo,
e em certo grau também pelos Actos Florestal e
da Água.
A maioria dos 4.000 hectares de área protegida
de eskers, ao abrigo do Acto de Extracção de Solo,
é usada para silvicultura pela Metsähallitus, e
assim as florestas da área caem no âmbito normal
das actividades florestais. Pelo contrário, pequenas
áreas protegidas pelo Acto da Conservação da
Natureza estão excluídas das actividades florestais.
Acresce que a Metsähallitus protegeu
voluntariamente partes das áreas antes
classificadas como florestas comerciais e são
geridas com o mesmo modelo que áreas de
conservação da natureza. Para alcançar um
compromisso de uso entre a silvicultura e a
conservação da natureza em Hämeenkangas,
também é aplicado um planeamento ecológico da
paisagem.

A área de Hämeenkangas é regionalmente
importante como um complexo de solos para uso
recreativo e o seu desenvolvimento requer apoio
monetário. Adicionalmente ao uso das Forças
Armadas, também é oferecida uma ampla variedade
de serviços recreativos, por exemplo, a estância de
esqui de Jämi. Para conciliar as diferentes procuras
de uso, a área precisa seriamente de um plano de
uso e gestão. Como a maioria da área Natura 2000
de Hämeenkangas se situa na região de Satakunta,
a responsabilidade de implementação dos
objectivos de conservação, pertencem ao Centro
de Ambiente do Sudoeste da Finlândia.
Não existe um plano anterior de uso e gestão para
a Hämeenkangas, assim a Metsähallitus começou
a formular o plano no início de 2006. O
planeamento deste plano adere aos princípios do
planeamento participativo.
O planeamento começou pela compilação de dados
previamente recolhida durante os estudos e planos
feitos na área. Necessariamente, os estudos sobre
a vegetação e espécies bem como os estudos dos
biótopos Natura foram maioritariamente
executados em 2004. Adicionalmente, será feita
uma ronda anual pelos visitantes e empresários,
empregando alguns princípios como os usados em
Seitseminen. Com base no trabalho conhecido e
inventários, será feita uma análise descrevendo a
natureza e o tipo de uso da área, os seus valores
mais importantes e futuro desenvolvimento bem
como possíveis ameaças.
O uso de Hämeenkangas como área de treino
militar é o ponto de partida do planeamento do
uso e gestão. Os objectivos e pressões relacionados
com o uso florestal e recreativo da área, terão de
ser conciliados com o uso militar. O planeamento
também é encarado com os desafios adicionais
criados pela sensibilidade extrema dos habitats,
tais como as encostas expostas a Sul (que ocorrem
nas áreas de Eskers, caracterizados por um
microclima ameno, seco e favorável a espécies
estepárias), e o seu reconhecimento apropriado
em ligação com os tratamentos florestais.

4.6.4 Florestas Ricas em Herbáceas, o caso de
Äimälä
Situada no município de Pälkäne, o Äimälä é um
complexo de biótopos de significado nacional, no
qual permanecem elementos bem preservados de
antigas paisagens culturais, nacionalmente
valiosos de florestas ricas em herbáceas, florestas
naturais e patrimoniais (antes usadas para
pastoreio).
Também pode ser encontrada uma exploração de
cal, cuja origem se crê recuar até à Idade Média.
A área total de Rede Natura de Äimälä abrange
75 hectares, sendo detida por múltiplos
proprietários privados. Os esforços de conservação
na área têm gradualmente evoluído ao longo dos
anos. O centro da área de Äimälä consiste numa
área de cerca de 35 hectares de propriedade
privada, circundante à propriedade do estado de
Klemola. Os campos e florestas ricas em
herbáceas (algumas das quais foram usadas como
pastagens florestais no passado) que circundam
a propriedade do estado foram protegidos em
1990 por requerimento oficial dos proprietários
e simultaneamente foi elaborado um plano de
uso e gestão.
Os princípios de conservação que governam a
conservação da natureza numa área privada, são
acordados numa base “caso a caso”, por
negociação entre o centro regional de ambiente e
o proprietário. No entanto, o objectivo de
conservação é sempre a salvaguarda de valores
naturais únicos. Na declaração de preservação
de Äimälä, o abate de árvores é proibido, com
excepção de trabalhos de silvicultura que estejam
em concordância com o plano de uso e gestão
verificado pelo centro regional de ambiente.
É possível aos visitantes de se movimentarem
livremente, sem porem em risco a vegetação local,
mas os regulamentos proíbem acampamentos.
O proprietário da zona tem reservado para ele
próprio e para aqueles que ele entende
adequados, entre outras coisas, cortar as árvores
que obstruam as culturas agrícolas (nas
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bordaduras dos campos) e desenvolver trabalhos
silvícolas que estejam de acordo com o plano de
uso e gestão.
As florestas ricas em herbáceas na área são
dominadas por espruces de 70 anos, com mistura
de espécies folhosas nobres. Para a maior parte,
estas florestas foram deixadas a crescer
naturalmente e geridas usando corte de baixa
intensidade. O pastoreio nestas áreas lenhosas
terminou, numa primeira fase, na década de 1960.
Mas, rebanhos de ovinos ainda usam as pastagens,
ilhotas florestais e nas bordaduras. Apoio agroambiental foi proporcionado para a gestão da
biodiversidade em parte desta área.
Os objectivos principais da gestão das florestas
ricas em herbáceas são a preser vação e
revitalização da biodiversidade e das espécies
ameaçadas. Tipicamente, estas florestas
sustentam múltiplos estratos de vegetação, bem
como diferentes espécies de árvores de várias
idades. A sua estrutura é repetidamente
caracterizada por desbastes, clareiras e outras
variações de pequena escala e muitas vezes inclui
biótopos patrimoniais (influenciados pelo Homem).
A gestão das florestas ricas em herbáceas envolve
frequentemente a remoção de espruces, o que
permite o estrato de vegetação inferior receber mais
luminosidade e assim, diversificar-se. Em clareiras
bem iluminadas, é comum ocorrerem sementeiras
de espécies folhosas.
O objectivo de gestão de pastagens naturais, por
outras palavras, pastagens abertas, pastagens
lenhosas, prados, ilhotas florestais e bordaduras,
é a preservação da biodiversidade e manutenção
da abertura típica das terras de pastoreio. Nos
desbastes, é reforçada a alternância de clareiras
com núcleos arborizados, enquanto a distribuição
uniforme de árvores num povoamento deve ser
evitada. Além disso, a madeira morta deve ser
mantida durante os desbastes. As árvores velhas
devem também ser favorecidas e poupadas quando
na abertura de espaços (para melhorar as
condições de luminosidade). Os trabalhos de

limpeza de povoamentos em pastagens lenhosas
devem ser feitos de forma determinada, durante
vários anos, para evitar excessos de nutrientes,
provenientes das raízes mortas ou em
apodrecimento. Para o género Juniperus, apenas
os indivíduos inicialmente mortos ou não saudáveis
devem ser retirados. A pressão do pastoreio em
áreas de pasto naturais deve ser monitorizado para
evitar um sobre ou sob pastoreio.
O plano original de uso e gestão de Äimälä foi
revisto em 2006. O plano revisto sugere a
continuidade da remoção de espruces das florestas
ricas em herbáceas. Fazendo isso, espera-se criar
parcelas de estágios jovens de sucessão e uma
mistura de folhosas, bem como aumentar a
diversidade de espécies e da estrutura florestal.
Na vizinhança da área de conservação da natureza
de Äimälä, foi descoberto um habitat do EsquiloVoador-da-Sibéria ou Teco (Pteromus volans). Este
animal, tipicamente, faz o ninho em bosques
maduros mistos de Espruces, com mistura
abundante de espécies folhosas, especialmente de
Choupo-tremedor (Populus tremula). Os seus
requisitos de habitat são tidos em consideração
nas actividades de gestão das florestas, com o
aumento da proporção de folhosas, mantendo os
maiores indivíduos de espruce bem como os seus
estratos arbustivos, deixando todos os choupos
apropriados para albergarem os ninhos.
Além do Esquilo-Voador, foram feitos numerosos
registos de Pica-pau-de-dorso-branco (Picoides
leucotos) na área de Äimälä. Trata-se de uma
espécie ameaçada que na Finlândia habita em
florestas maduras de folhosas. O seu habitat típico
consiste em florestas maduras bem iluminadas,
localizadas em solos ricos com abundante madeira
morta. Os espruces crescem de forma dispersa
nas florestas adequadas para o Pica-pau-de-dorsobranco, assim as exigências de habitat conflituam
de certo modo como as do Esquilo-Voador-daSibéria. Para o Pica-pau-de-dorso-branco, a
medida de gestão mais importante é a remoção

quase total dos espruces, o que também favorece
os objectivos de manutenção das florestas ricas
em herbáceas. As exigências do Esquilo-Voador
podem ser satisfeitas deixando vários espruces de
grande tamanho. Se necessário, a quantidade de
madeira morta nas florestas pode ser aumentada
rachando folhosas em 2, a cerca de 1.5 metros
de altura.
4.6.5 Zonas Húmidas para as Aves, o caso de
Ekojärvi
Situados na região de Vammala, os 232 hectares
do Sítio da Rede Natura 2000 de Ekojärvi estão
incluídos no Programa Nacional de Conservação
das Zonas Húmidas para as Aves. A área é
propriedade do Estado, administrado pela
Metsähallitus. O Lago Ekojärvi foi designado área
protegida no plano regional da Região de Tampere
e a sua conservação é garantida pela aplicação

dos Actos de Conservação da Natureza e da Água.
A nível nacional, Ekojärvi é uma importante zona
húmida para as aves, tanto para a sua nidificação
como para o refúgio durante a época de migração.
O lago Ekojärvi é bastante raso, com plano de água
eutrófico, ocupando cerca de 105 hectares, dos
quais 45% de água exposta, 35% de solo intacto
e 20% de floresta. As baías são pouco profundas,
em média com 0,5 a 2 metros de profundidade.
Uma vasta zona de vegetação pantanosa contorna
o plano de água. Nesta zona há alternância entre
as populações de cana-comum (Phragmites
communis), de tábua (Typha latifolia) e de papiro
(Carex rostrata). A zona de costa transforma-se
gradualmente em floresta ou margens com campos
florestados. Nesta área de Natura 2000 ocorrem
2 grandes, mas separadas áreas florestais:
Piukunsaari e Karhunkallio.

A Tifa ou Tábua (Typha latifolia) é uma espécie aquática importante para os meios palustres
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O anterior plano de gestão da natureza para
Ekojärvi foi feito já em 1996, assim é oportuna a
necessidade de um novo plano de uso e gestão.
Os trabalhos para o novo plano começaram em
2005, em ligação com o projecto LIFE
“Restauração e Gestão das Zonas Húmidas
Importantes para as Aves na Região de Tampere
(Pirkanmaa), coordenado pelo Centro de Ambiente
de Pirkanmaa. O planeamento é feito em
cooperação com a Metsähallitus, que administra
a área.
Para este planeamento foi criado um grupo de
trabalho alargado. A somar aos actores já referidos,
tornaram-se também membros a cidade Vammala,
os proprietários da vizinhança, as organizações
locais de ambiente e de caça e empresários locais.
Os proprietários locais e o público interessado em
geral foram informados acerca das actividades de
planeamento, via e-mail e meios de comunicação.
Posteriormente, foi feita uma reunião de
informação, aberta a todos, na qual todos aqueles
que desejam expressar publicamente as suas
opiniões e pontos de vista sobre o desenvolvimento
de Ekojärvi, tiveram a oportunidade para o fazer.
A versão provisória do plano foi completada na
Primavera de 2007. Também foi possível dar
feedback ao plano via Internet.
Apenas menos de 5% dos biótopos de Ekojärvi
constituem florestas boreais ricas em herbáceas
ou turfeiras florestadas, e não são usados para
silvicultura. Florestas marginais fora dos limites
da área de conservação estão, contudo, sujeitas
ao uso silvícola. Nas florestas ricas em herbáceas
da área, estão em curso vários projectos de gestão
natureza, que pretendem remover espruces
subdesenvolvidos. Durante o trabalho de limpeza,
há o cuidado para garantir uma quantidade
adequada de árvores que funcionem como refúgio
para o Esquilo-Voador-da-Sibéria (Pteromys
volans).

Na versão rascunho do plano para a Natura 2000
de Ekojärvi, os objectivos que orientarão a gestão
nos próximos 10 anos são definidos como os
seguintes:
1. Manutenção e melhoria das condições de
vida para a avifauna. Para alcançar esta
meta, serão tomadas as seguintes
medidas: caça dos predadores
introduzidos, manutenção e melhoria dos
sítios de nidificação das aves, restrição a
veículos motorizados e aplicação de
proibições de caça.
2. As hipóteses de sobrevivência do EsquiloVoador-da-Sibéria serão suportadas pela
permanência de árvores apropriadas para
a nidificação e que sirvam como fonte de
alimento para as espécies. Quando se
aplicarem, por exemplo, limpezas de
povoamentos, a protecção das espécies
deve ser tida em conta.
3. A vegetação das florestas ricas em
herbáceas será mantida de forma enérgica,
prevenindo a invasão de Espruces e
direccionando o tráfego de visitantes na
área.
4. A biodiversidade dos pântanos da linha
de costa será mantida, limpando as moitas
arbustivas nos pântanos abertos.
5. Serão desenvolvidos vários projectos de
restauração de lagos e áreas de captura
de água, de modo a melhorar a qualidade
da água dos lagos.
6. O Ekojärvi será desenvolvido como um
sítio importante para a recreação e
obser vação de aves, a nível local e
regional.

4.6.6 Florestas Primárias: o caso do monte
Mäntänvuori
Localizada na periferia da cidade de Mänttä, os
284 hectares de Mäntänvuori são uma notável
área florestal, que inclui elementos de floresta
primária, turfeiras e parcelas de rocha-mãe
exposta. O topo de Mäntänvuori alcança os 90
metros acima da superfície do Lago Kuorevesi’s
(Savonselkä) e cerca de 80 metros acima dos
terrenos envolventes. A Mäntänvuori domina a
paisagem dos arredores suburbanos e culturais,
sendo também uma significativa área de Esker,
tanto geológica como esteticamente.
Começando no limite Norte do topo do monte,
sulcos com 2 a 5 metros de profundidade criados
pelo degelo e cumes, alternam na direcção do
fundo de Mäntänvuori. Na parte Nordeste da área
é visível um leito granítico de rocha firme.
Do ponto de vista da conservação e do uso
múltiplo, a floresta de Mäntänvuori também é
importante. A área de recreio da cidade de Mänttä,
o campo de desportos e a área de conservação,
formam um conjunto compacto, havendo uma
abundante oferta de trilhos e pistas de esqui, aptas
para a recreação ao ar livre. No seio da área de
conservação da natureza, estão também algumas
construções que apoiam as actividades ao ar livre,
incluindo uma torre com um miradouro, construída
em 2005. Além disso, também foram rasgadas
pistas para os entusiastas das motas-de-neve. O
monte Mäntänvuori foi estabelecido como área de
conservação da natureza já em 1945 pela
iniciativa dos proprietários. A conservação da área
foi implementada em virtude da aplicação do Acto
da Conservação da Natureza e foi designada como
uma área de conservação no plano regional da
Região de Tampere.
As florestas de Mäntänvuori consistem sobretudo
em povoamentos de Espruces nos terrenos mais
elevados, que partilham com outros elementos de
florestas de crescimento lento, apesar dos traços
antigos de actividades de corte. Adicionalmente,

ocorrem na área parcelas de florestas ricas em
espécies aromáticas. Os sulcos ou valas criadas
pelo degelo das placas de gelo pré-históricas
atravessam a área num modelo de mosaico,
criando consequentemente um microclima
favorável para esse tipo de vegetação. Nas
vertentes Norte e Noroeste, a força da tempestade
Kielo, que atingiu a Finlândia em 1995, pode ainda
ser vista pela massiva quantidade de árvores
tombadas e em apodrecimento.
Os regulamentos actuais de conservação de
Mäntänvuori tendem a ser bastante ligeiros no que
concerne às actividades florestais, diferindo das
áreas convencionais de conservação da natureza.
De facto os regulamentos de conser vação
assemelham-se basicamente às obrigações de
conservação dos regulamentos de zonamento. Na
resolução de conservação para Mäntänvuori, estão
proibidas as seguintes actividades:
a) Qualquer tipo de uso arbitrário insustentável,
destruição e danificação de florestas. As florestas
devem ser geridas, usando técnicas especializadas
de silvicultura, considerando as características da
área de conservação, de acordo com o plano
verificado pelo inspector do estado de conservação
da natureza.
b) Limpeza do solo para cultivo bem como
movimentação e extracção do solo e mineração.
Os solos de cultivo já existentes na área podem,
contudo, ser mantidos na totalidade, e tais campos
podem ser usados como espaços de jardinagem
partilhada, em cujo caso a construção de vias
rodoviárias, edifícios e outras é permitido;
c) Criação de animais domésticos fora das áreas
cultivadas;
d) Construção de edifícios e estradas para fins que
não o turismo e desporto. Nestes 2 casos, o tema
tem ainda de ser negociado com a inspecção do
estado de conservação da natureza.
e) Destruição do reino animal e vegetal, incluindo
partes de plantas mortas e minerais, bem como a
recolha de objectos, mas excluindo a apanha de
frutos e cogumelos silvestres.
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f) Acender qualquer tipo de fogo em espaço aberto.
g) Organização de reuniões ou encontros gerais
na floresta.
Até agora, a rede de trilhos e as florestas têm sido
geridos com particular ênfase na manutenção da
paisagem e no uso recreativo. A silvicultura não
tem sido praticada intensivamente e o objectivo
tem sido estimular parques abertos na área
florestal.
A área de Mäntänvuori também pertence às
designadas florestas de reserva genética de Pícea,
o que significa que estes povoamentos na área
devem ser regenerados naturalmente, pela

germinação das sementes caídas das árvores (e
não por plantação). De modo a garantir uma
regeneração bem sucedida, os cor tes de
regeneração têm de se aplicados num futuro
próximo. Por esta razão, algumas falhas nos cortes
foram na realidade tidos nos últimos 10 anos.
Ainda não foi desenhado um novo plano de uso e
gestão para Mäntänvuori, mas a necessidade de
actualizar o plano é certamente grande, à luz da
pressão do uso da terra que a área enfrenta. O
planeamento será actualizado no devido tempo,
como um esforço de cooperação entre os
proprietários e o Centro de Ambiente de
Pirkanmaa.

5. AGRICULTURA E PECUÁRIA EM ÁREAS
NATURAIS
5.1 Introdução
A agricultura foi sempre uma parte integrante do
ambiente e da paisagem, dando uma contribuição
significativa para os seus elementos e moldura. O
estudo da interacção entre os sistemas agrícolas
e o solo representa uma base consolidada para a
moderna investigação agronómica e é a base a
partir da qual a definição e cumprimento de
soluções integradas permitem a racionalização de
processos produtivos e de onde pode derivar uma
maior protecção dos recursos naturais.
Se é verdade para qualquer área, é ainda mais
importante em áreas protegidas, onde a acção da
natureza juntamente com a capacidade do
Homem, criou condições tão especiais e valiosas
para justificar a fundação de autoridades
especialmente vocacionadas para a sua protecção.
Os modelos de agricultura criados neste âmbito,
não podem ignorar contudo a existência das
peculiaridades naturais, que por um lado partilham
a sua formação e por outro devem contribuir
responsavelmente para a sua conservação.
As funções do agricultor numa área protegida, não
pode como tal ser exactamente como as dos seus
colegas trabalhando fora da área e assim as
estratégias de gestão e as opções técnicas a tomar
devem ter em consideração as especiais condições
de vulnerabilidade que caracterizam os recursos
naturais e a biocenose, directa ou indirectamente
afectadas pela agricultura e/ou pela criação de
animais.

A agricultura tradicional valoriza a aplicação de fertilizantes orgânicos

A criação de áreas protegidas foi sempre vista numa
perspectiva negativa pelos agricultores, que
receavam que estas obrigações e limitações seriam
apenas suportadas por si; a procura de rendimentos
e produção parecia ser oposta à observação dos
deveres de protecção da natureza e da
biodiversidade natural. Ao longo dos anos
testemunhámos uma evolução no papel e funções
atribuídas às áreas protegidas e a visão inicial,
parece hoje, além de ser limitante e obsoleta,
contraproducente; com isto, as oportunidades
oferecidas por um uso responsável de recursos
finitos e ecologicamente compatível das actividades
económicas, tal como a agricultura associada ao
enriquecimento das tradições e elementos locais
no seio das áreas protegidas, são ignoradas.
A promoção de actividades económicas, e entre
estas, as actividades agro-florestais e pecuárias,
é considerada compatível com os objectivos de
proteger recursos ambientais na medida em que
estas actividades são desenvolvidas de acordo com
critérios, não só ambientais, mas também com
sustentabilidade social e económica. Temos então
visto uma alteração, desde uma visão rígida de
“conservação e protecção dos valores ambientais”,
que limitavam qualquer actividade humana, para
um conceito da chamada “protecção activa” de
áreas protegidas (conservação e desenvolvimento
sustentável). Tudo isto, num período histórico em
que a União Europeia destacou o significado
multifuncional da agricultura e reforçou a
orientação de condicionamento da concessão de
apoio económico para cumprimento das leis
ambientais. Novos desafios para a pesquisa
agronómica agora em aparecimento devem ser
capazes de identificar métodos de trabalho
efectivos e linhas de orientação que respondam à
natureza especial das áreas protegidas.

A criação de raças autóctones, como a Raça Mirandesa, é um processo compatível
com a conservação da natureza
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Os conceitos de áreas rurais e desenvolvimento
rural e como tal, de agricultura sustentável e multifuncional, têm estado no centro de um longo
debate entre os economistas agrários, que têm
tentado clarificar o significado e definir
instrumentos para analisar e avaliar as dinâmicas,
com o objectivo final de identificar instrumentos
políticos apropriados para promover caminhos de
desenvolvimento para as áreas rurais.
5.2.1 A evolução do conceito do que é rural
A migração de pessoas e actividades económicas
para áreas urbanas foi frequentemente
testemunhado e é um fenómeno que determina
perdas significativas no sector agrícola, em termos
de produção de riqueza e emprego, da economia
destas áreas. Especialmente na agricultura,
estamos geralmente a verificar, por um lado, um
sector com a redução continuada de Superfície
Agrícola Útil (SAU) e do número de explorações,
com a intensificação da produção nas áreas mais
produtivas, e por outro lado o abandono da terra
naquelas que são menos produtivas.
Tais dinâmicas colocam as estruturas e
organizações tradicionais das áreas rurais em crise,
expondo-as aos riscos do declínio económico,
social e ambiental, com possíveis repercussões
para a coesão socioeconómica.
A importância da questão rural, além disso, é
conferida à extensão destas áreas,
aproximadamente 90% do território da UE (a 25
estados), à percentagem da população aí residente
(mais de 50%) e à sua riqueza em termos de
cultura, economia, sociedade e ambiente (Cork
Declaration, 1996).
Ainda assim, o sentido e intensidade das dinâmicas
em questão, diferem de uma área rural para outra.
Existe uma variedade de problemas que devem
ser atendidos nas áreas rurais; por um lado, são
necessários instrumentos específicos para
identificar correctamente as questões e, por outro

lado, é necessária uma política de intervenção ad
hoc, assente num tipo de abordagem bottom-up
(de baixo para cima), tendo não só como alvo o
sector agrícola mas toda a economia local e as
comunidades rurais no seu completo contexto.
Não é mais possível ver o espaço rural e agrícola
como um só, nem pode ser negado o importante
papel da população e actividades não-agrícolas
no processo evolutivo que caracterizou o espaço
rural Europeu nas décadas mais recentes.
A delimitação das áreas rurais depende de
concretização dos objectivos da política
económica. Podia assim, ser suficiente delimitar
as áreas rurais, referindo-se a um número de
indicadores simples, tais como a densidade
populacional e distância aos principais
aglomerados urbanos, deixando para a
investigação ad hoc, a caracterização da ruralidade
(estado e dinâmicas em curso) das chamadas áreas
rurais.
Como tal, as áreas rurais podem ser definidas como
áreas que estão a uma certa distância dos
principais centros urbanos e/ou com baixa
densidade populacional, o que é o mesmo que
dizer as áreas que não são nem urbanas nem periurbanas.
Estas definições são muito gerais, que
inevitavelmente incluem áreas caracterizadas
amplamente por diferentes recursos, estruturas,
dinâmicas e questões de desenvolvimento, mas
que partilham um factor comum de preocupação
para o futuro em termos socioeconómicos e
ambientais.

5.2.2 Definição de desenvolvimento rural
O desenvolvimento rural pode ser definido em
termos gerais como “um aumento global no bemestar dos habitantes de áreas rurais e, mais
genericamente, na contribuição que os recursos
rurais dão para o bem-estar de toda a população”.
Com esta definição, o interesse geral no
desenvolvimento de áreas rurais pode ser
reconhecido, dado que é capaz de influenciar o

bem-estar das populações tanto residentes como
não residentes. O conceito de desenvolvimento
rural alterou-se ao longo dos anos como uma
consequência da alteração das necessidades da
população em geral.
No passado, o desenvolvimento foi definido
simplesmente em termos de crescimento
económico cujo propósito era aumentar os salários.
Agora, a gravidade de certos custos sociais, o
excessivo uso de recursos naturais e a
disseminação de fenómenos poluidores trouxeram
uma redefinição das necessidades da generalidade
da população.
A definição de desenvolvimento tornou-se
crescentemente complexa, ultrapassando as
fronteiras da esfera económica e requerendo a
adopção de abordagens multi-disciplinares, ao
nível quer da aferição do grau de desenvolvimento
de um país, região ou sub-região, quer das políticas
desejadas e a sua promoção.
Por um lado, há a necessidade de revitalizar as
áreas rurais mais marginais ou reduzir a pressão
sobre o ambiente devido ao uso excessivo de
técnicas de produção intensiva e por outro lado,
responder à procura, a qual está a aumentar no
sentido da qualidade e no fornecimento de serviços
ambientais, sobretudo para fins de recreação.
Em outras palavras, a agricultura tem sido
reconhecida pelo seu papel multi-funcional, e
assim a produção de alimentos e outros bens é
flanqueada pela produção de hospitalidade e
ser viços recreativos, para a protecção e
conservação do território, através da valorização
dos recursos locais.

Enquanto a agricultura frequentemente fornece
uma pequena contribuição para a formação de
valor acrescentado e para a empregabilidade,
desempenha um papel fundamental no
desenvolvimento de áreas rurais porque gere a
maioria da superfície de um país e, em certos
aspectos, pode exercer um efeito impulsionador
sobre outras actividades.
5.2.3 Sustentabilidade
O significado principal do conceito de
sustentabilidade diz respeito à manutenção
(conservação e qualquer renovação) ao longo do
tempo, de um certo nível de capital (natural,
humano e de produção humanizada), disponível
para a produção, consumo e suprimento de
eficiência e equitibilidade intra e inter-geracional.
A sustentabilidade, procura então a garantia de
alcançar um certo nível de bem-estar ao longo
do decorrer do tempo.
Isto significa identificar uma alocação óptima de
recursos, de forma intra e inter-geracional, que não
pode ser garantida apenas pelo funcionamento do
mercado, pelo que precisa de ser prosseguida
através de políticas específicas.
5.2.4 A sustentabilidade da agricultura
As políticas sectoriais adoptadas na agricultura
europeia, o progresso tecnológico, a maior abertura
dos mercados internacionais e o consequente
aumento da competição, causaram uma
intensificação da agricultura com repercussões
negativas inevitáveis no solo e nos recursos
ambientais.
Se por um lado, temos assistido a uma
intensificação da agricultura nas áreas mais
produtivas, por outro, há uma tendência face à
marginalização e negligência de áreas de cultivo
nas zonas menos produtivas.
Por agricultura sustentável, devemos entender o
uso do solo e de recursos naturais, de tal modo
que:

Os produtos alimentares regionais e o património arquitectónico rural são
elementos da multifuncionalidade da agricultura
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1. Os recursos naturais, incluindo a
paisagem, os habitats, a biodiversidade e
a qualidade de recursos naturais, também
estarão disponíveis no futuro (dimensão
ecológica);
2. Os recursos disponíveis são usados de
modo eficiente, tornando o sector
competitivo e vital, capaz de contribuir
para o desenvolvimento rural local
(dimensão económica);
3. As oportunidades de emprego e acesso aos
recursos e serviços agrários são garantidas
(dimensão social).
5.2.5 A multifuncionalidade da agricultura
A multifuncionalidade da agricultura é um conceito
que respeita, de certo modo como a
sustentabilidade, a função múltipla da agricultura
e a sua capacidade de produção de bens
destinados ao mercado e também com efeitos
externos positivos, tal como desempenhar funções
sociais e ambientais.

Paisagem agrícola em Trás-os-Montes

Ainda assim, tal como a sustentabilidade se
preocupa com a disponibilidade de recursos, a
multifuncionalidade atende aos meios pelos quais
os recursos são usados no processo de produção
agrícola e o seu contributo para a satisfação de
certas necessidades sociais.
A agricultura influencia as nossas vidas, a um nível
muito maior do que podemos imaginar.
Todos os dias, além de consumirmos alimentos
produzidos pela agricultura, usamos espaços abertos
e paisagens que os agricultores constroem e mantêm,
apreciamos os benefícios da defesa do solo contra a
erosão e sentimos uma maior segurança para nós
próprios, pelas áreas de produção e pelas infraestruturas necessárias para a vida civil.
Por esta razão podemos confirmar que a agricultura
não significa apenas comida; também significa
ambiente, biodiversidade, paisagem, segurança
hidro-geológica, serviços à população, cultura e
tradições. Por outras palavras, agricultura significa
“qualidade de vida”.

De acordo com a União Europeia, o termo
“multifuncionalidade” ilustra a “conexão entre a
agricultura sustentável, o equilíbrio territorial, a
conservação da paisagem e do ambiente bem
como o fornecimento de alimentos”.
O reconhecimento da multifuncionalidade da
agricultura, que é o mesmo que dizer a capacidade
do sector primário para originar produção conjunta
(bens físicos, diferentes serviços e efeitos
ambientais externos), representa uma das
estratégias-chave para a valorização e
desenvolvimento do sector e uma oportunidade
económica significativa para as explorações
agrícolas, na tentativa de traduzir todas as funções
fornecidas para formas de remuneração que sejam
compatíveis com a sustentabilidade económica do
sector, pelo fornecimento de serviços em procura
crescente.
De modo a dar substância a esta ampla gama de
oportunidade e criar uma efectiva oferta de bens
e serviços pela agricultura, são precisas no mínimo
2 condições. Primeiramente, a organização interna
do negócio deve ser revista de modo a avaliar a
sua capacidade material e profissional para
satisfazer as necessidades da procura de novos
serviços pela comunidade. Além disso, é preciso
um contexto ambiental, que esteja favoravelmente
disposto a promover a agricultura local.
Como tal, os agricultores requerem apoio para
orientação técnica e de mercado, bem como
formação profissional e os cidadãos precisam de
ser informados e esclarecidos do benefício para
toda a área da melhoria geral do sector e empresas
agrícolas.
Esta procura de serviços é crescente e varia
consoante as variações do nível médio e da maior
disponibilidade de tempo de grandes faixas da
população. A relação com a terra também reclama
da agricultura um papel mais directo na protecção
e gestão de recursos como a água, o solo e a
vegetação, de um modo crescentemente explícito.
Em resumo, o carácter multifuncional da

agricultura e terreno rural pode ser distinguido em
4 funções principais: produção, ambiente,
paisagem e recreação.
Do ponto de vista das políticas sectoriais, o uso
recreativo dos recursos agrícolas é um dos
objectivos prioritários da requalificação da
actividade agrícola. Para essas funções recreativas
é atribuída, em particular, um papel fundamental
na promoção dos processos de desenvolvimento
rural. Podemos identificar 3 âmbitos principais da
actividade multifuncional:
Hospitalidade e turismo e serviços aliados
Actividades no campo ambiental
Actividades no campo social
Hospitalidade e turismo e serviços aliados
Estas são actividades multifuncionais que estão
intimamente relacionadas com a função primária
da agricultura para a produção de alimentos; mas
de modo a expressar completamente o seu
potencial, também requerem espaço entre as
políticas de desenvolvimento local e marketing do
território que possam sobressair a integração da
qualidade da produção agrícola, acções para
promover e valorizar a área local e a organização
de serviços de hospitalidade:
Agro-turismo (hospitalidade baseada na
exploração agrícola)
Prova de produtos, serviço de refeições,
promover produtos tradicionais locais
Actividades de recreio (pedestrianismo,
equitação, outros desportos)
Actividades cinegéticas
Actividades culturais (cursos sobre cultura
local, passeios guiados)
Artesanatos locais
Ensino ambiental
Produtos alternativos (fibras e têxteis
naturais, ateliers de herbários)
A multifuncionalidade do ambiente
Lembramo-nos frequentemente das funções
ambientais das actividades agro-florestais, mas
raramente reflectimos sobre a função activa, que
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no quadro de um planeamento territorial
inteligente, pode ser atribuído a estas:
Produção de fontes renováveis de energia
Defesa do solo e trabalhos de engenharia
naturalista
Gestão de talhões de floresta pública,
actualmente em estado de abandono ou
negligência
Actividades de protecção civil e prevenção
de incêndios
Intervenções para melhorar o ambiente
para a vida selvagem
Protecção e conservação da biodiversidade
Manutenção e gestão de espaços verdes
públicos

objectivos estritamente produtivos e os objectivos
da sociedade e do ambiente.
5.3 Medição do Desempenho Ambiental
A UE está empenhada em melhorar o ambiente
agrícola na União. Definindo iniciativas com o alvo
de alcançar este objectivo e avaliar o sucesso,
reclama a preparação de instrumentos de avaliação
(designados de “indicadores”), especialmente a
nível regional/local.

Estes são campos de acção cuja gestão deveria
ser inconcebível sem o total envolvimento dos
sistemas da agricultura e empresas rurais.
A multifuncionalidade da sociedade
No campo social, a dificuldade crescente sentida
pelas autoridades, quando face aos custos de
muitos serviços para os cidadãos, especialmente
em áreas rurais, criam espaço e oportunidade para
a activação de modelos de gestão baseados em
subsídios:
Serviços de proximidade: multi-propósito
preocupações comerciais, serviços postais
e de transporte
Serviços de cuidados domésticos/ao
domicílio
Serviços de hospitalidade: centros de dias
para idosos, enfermarias, formação para
pessoas com deficiência, reabilitação de
pessoas com dificuldades sociais

O Cartaxo (Saxicola torquata) é uma espécie de ave bem adaptada ao meio rural

Os Conselhos Europeus de Cardiff e Viena (ambos
em 1998) sublinharam a importância de calcular
indicadores ambientais. Estes contribuem para a
transformação de dados físicos e económicos em
actividades humanas e as condições do ambiente
em dados úteis para os decisores. Com o auxílio
de indicadores ambientais, é possível ter um
melhor entendimento das complexas matérias da
agricultura e ambiente, seguir o seu
desenvolvimento no tempo e obter dados
quantitativos.

Estes são apenas alguns exemplos de actividades
que podiam ser transformados em negócios, em
áreas rurais e pequenos municípios.

O aumento no uso de fertilizantes, por exemplo, é
significativo apenas quando considerado em
relação com o efeito da sua absorção no solo. De
modo a que os indicadores sejam significantes,
estes devem reflectir especificidade, características
locais e critérios de planeamento.

Temos de sublinhar o facto de que a
multifuncionalidade não implica negligenciar a
agricultura “produtiva”. Pelo contrário, requer a
procura de um compromisso inteligente entre os

O desenvolvimento de indicadores agro-ambientais
foi descrito numa comunicação sobre a integração
dos assuntos ambientais na Política Agrícola
Comum (COM (2000) 20 def); o assunto tem sido

estudado ainda na comunicação intitulada
“Statistical information necessary for indicators
for monitoring the integration of environmental
concerns into the Common Agricultural Policy”
(COM (2001) 144 def), que ilustra as acções
necessárias para uma melhor compreensão e
controlo do impacto das políticas no ambiente e
na biodiversidade das áreas agrícolas.
De maneira a melhorar, calcular e compilar os
indicadores agro-ambientais identificados nestas
2 comunicações a um nível geográfico apropriado,
foi lançado em Setembro de 2002, o projecto
IRENA (acrónimo de Indicator Reporting on the
Integration of Environmental concerns into
Agricultural Policy). Este é o resultado de um
esforço de colaboração entre as Direcções-Gerais
da Agricultura e do Ambiente, o Eurostat, o Centro
de Investigação Conjunta e Agência Europeia de
Ambiente (EEA), esta última como entidade
coordenadora.
5.3.1 Indicadores Agro-Ambientais
Em anos recentes, foram definidos vários
esquemas de indicadores ambientais, entre os
quais se encontra o modelo Pressure-StateResponse (PSR) e o modelo Driving ForcesPressure-State-Impact-Response (DPSIR),
elaborados pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) e pela
Agência Europeia de Ambiente (EEA),
respectivamente, que podem ser usados para
identificar indicadores agro-ambientais.
O modelo PSR identifica actividades antrópicas,
como factores de pressão nos recursos naturais
num determinado território e que alteram o seu
estado. O estado dos recursos ambientais é
caracterizado pela quantidade e qualidade dos
mesmos recursos disponíveis em qualquer
momento na história. Enquanto a sociedade, por
um lado, altera o estado do ambiente de modo a
satisfazer necessidades de produção e
desenvolvimento social, por outro, deve
implementar respostas para adequar a pressão e
preservar os recursos naturais para o futuro.

No modelo DPSIR, de acordo com a EEA, as Forças
Motivadoras (Driving Forces – D) são a causa
primária de impacto ambiental. A Pressão (P), por
outro lado, diz directamente respeito à causa do
problema e refere-se à acção que produz o impacto
ambiental. Os indicadores de Estado (State – S)
descrevem as condições ambientais com referência
à quantidade e à qualidade dos recursos
ambientais. Os indicadores de Impacto (I) referemse à variação do estado e aos efeitos das forças
motivadoras. Os indicadores de Resposta (R)
concernem às medidas adoptadas para resolver
os problemas identificados (por ex., as medidas
agro -ambientais ou leis ambientais mais
restritivas), i.e., as acções adoptadas pela
sociedade em resposta a alterações ambientais.
Estas distinguem-se em acções para:
a) Prevenir e/ou reduzir impactos negativos;
b) Reparar danos ambientais;
c) Conservar ou restaurar as condições dos recursos
ambientais.
A OCDE identificou 13 sectores temáticos para
avaliar a sustentabilidade da agricultura:
fertilizantes, pesticidas, uso de recursos hídricos,
uso e conservação do solo, qualidade da terra,
qualidade dos recursos hídricos, gases de estufa,
biodiversidade, habitats selvagens, paisagem
agrícola, gestão da exploração agrícola, recursos
financeiros das explorações e questões
socioculturais.
Também são calculadas séries de indicadores para
cada área temática e indicadores de contexto,
considerando a cobertura vegetal e o uso do solo.
A EEA, por outro lado, identificou indicadores
ambientais, definidos para os Centros Temáticos
Europeus (European Thematic Centres, ETC), bem
como propôs a classificação de habitats.
Conforme a Comissão Europeia (COM, 2001), os
critérios principais a serem seguidos para a
definição de indicadores agro-ambientais são os
seguintes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relevância política
Solidez conceptual
Efectividade
Validade estatística
Solidez analítica
Fiabilidade técnica
Custo-benefício

Os indicadores devem também ser limitados em
número e fáceis de interpretar, de modo a que
possam ser legíveis pelos decisores e construtores
de políticas.
Os indicadores devem fornecer informação sobre
a evolução quantitativa e qualitativa do fundo de
capital, eficiência do seu uso, a aferição dos
resultados obtidos e a evolução da procura pela
sociedade (COM, 2001).

5.4 A Integração de Objectivos Ambientais na
PAC
A agricultura é uma série de processos que podem
ter repercussões no ambiente natural. Por exemplo,
o uso excessivo de parasiticidas e fertilizantes,
métodos desapropriados de drenagem e irrigação
e um elevado grau de mecanização ou uso
desadequado do solo, pode trazer a deterioração
do ambiente.
O abandono das explorações, pode contudo colocar
o património ambiental da UE em risco, pois os
habitats semi-naturais bem como as paisagens
ficam em risco de desaparecer.
A Política Agrícola Comum (PAC), o grupo de
regulamentos que governa a política agrícola nos
países membros da UE nos últimos 40 anos,
nasceu destes factores, iniciando o processo de
integração de objectivos ambientais na política
agrícola durante os anos 80. Desde então, a PAC
ajustou-se gradualmente de modo a tornar mais
eficiente a sua contribuição para os objectivos da
sustentabilidade.

A evolução da PAC pode ser resumida da seguinte
forma:
Durante as fases iniciais, as r egulações
pr osseguiam essencialmente objectivos
económicos e sociais, em apoio ao agricultor:
Apoio financeiro para a população
agrícola (dimensão social)
Aumento da produção e produtividade,
com base na intensificação e
modernização das explorações
Segurança no fornecimento
Estabilidade do preço de mercado
As vantagens e desvantagens da antiga PAC podem
ser assim resumidas:
Desvantagens
Ajuda desigual e indiscriminada
Causou um arrastamento para o
isolamento no mercado internacional
Deu aos agricultores incentivos para
produção excessiva, para além da procura
de mercado
Implicitamente cobrou impostos aos
consumidores (taxação regressiva das
remunerações)
Vantagens
Capacidade de satisfazer uma vasta gama
de beneficiários
Simples de administrar (os objectivos
económicos e socais podem ser
prosseguidos com um política individual
e facilmente manobrável)
Custos de orçamento relativamente
baixos, pelo menos enquanto a
Comunidade se mantiver uma
importadora líquida
Baixa percepção dos consumidores da
taxação dos seus rendimentos que resulta
do apoio à produção do preço agrícola
Durante os anos 90, 2 reformas principais da PAC
deram uma maior consideração à importância do
aspecto ambiental da agricultura.

1) REFORMA MACSHARRY
Em 1992 a reforma MacSharry assinalou um
ponto de viragem na política agrícola da UE,
introduzindo alterações substanciais, incluindo:
Redução gradual no preço de
intervenção (30%)
Pagamentos de compensação por
hectare e por cabeça, baseados nos
rendimentos anteriores (semidesligamento)
Pousio obrigatório
Medidas válidas de acompanhamento
de apoio a técnicas específicas de
cultivo, tais como as técnicas de
produção integrada e biológica
Esta reforma questionou o modelo de apoio ligado
à produção, reduzindo os preços mínimos
garantidos para os cereais e carne, compensando
os agricultores com pagamentos directos por
hectare (não relacionados com as quantidades
produzidas, mas ainda ligados ao que se produz).
Em termos da integração das preocupações
ambientais, foi decidida uma importante
intervenção:
- os regulamentos agro-ambientais de apoio a
práticas agrícolas, especificamente propostas para
contribuir para a protecção do ambiente e
conservação da paisagem (Regulamento do
Conselho (CEE) nº 2078/92 de 30 de Junho).
Graças a esta regulamentação, os agricultores
podem submeter, no mínimo por 5 anos, a adopção
de técnicas agrícolas respeitadoras do meio
ambiente. Em troca, recebem uma ajuda, sob a
forma de compensação pelos custos adicionais
incorridos e perdas de receitas, face às alterações
implementadas nas suas práticas agrícolas.
O trabalho para modificar a PAC continuou, com
o objectivo de estabelecer um novo equilíbrio entre
a intervenção no mercado e as medidas para o
desenvolvimento rural.

A Conferência de Cork trouxe a definição dos
seguintes alvos estratégicos:
Alargamento aos Países CEEP,
Necessidade de responder à exigência de
maior atenção ao ambiente e à qualidade
e genuinidade dos alimentos.
2) AGENDA 2000
No final da década de 90, no pacote de reformas
na CE denominada “Agenda 2000”, a UE
continuou o processo iniciado na reforma
MacSharry.
Para integrar os problemas do ambiente, foram
adoptadas 2 regulamentações.
A primeira foi o Regulamento do Conselho (CE) nº
1259/1999 de 17 de Maio de 1999, também
conhecida com o “Regulamento Horizontal” dado
que apela a toda a ajuda directa fornecida e
estabelece que os objectivos ambientais são para
ter em mente; assim, emergiu o conceito de
“modulação”, conceito este que será consolidado
em reformas posteriores.
A segunda foi o “Regulamento do Conselho (CE)
em Desenvolvimento Rural”, nº 1257/1999, de
17 de Maio de 1999, que consolida as medidas
agro-ambientais existentes com outras medidas.
Há uma mudança de uma política de mercado
para medidas que contribuem para a aplicação
de medidas respeitadoras do ambiente, tal que os
Estados Membros podem fazer par te da
contribuição acordada para os agricultores,
disponível na forma de pagamento directo para
aumento de fundos destinados às medidas agroambientais.
O princípio fundamental é estabelecido e de acordo
com o qual os Estados Membros têm de adoptar
medidas ambientais que considerem mais
ajustadas ao estado da sua superfície agrícola ou
ao tipo de produção considerada.
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Este princípio foi incorporado no Regulamento
Horizontal e foram apresentadas aos Estados
membros várias possibilidades de aplicação.
Alguns exemplos de condições ambientais
aplicadas são a adesão às taxas máximas de
encabeçamento para bovinos e ovinos, observância
dos volumes máximos de fertilizantes por hectare,
cumprimentos com os regulamentos de cultivo em
solos declivosos e observação dos regulamentos
especificamente preocupados com o uso de
produtos fitossanitários.

Pastoreio extensivo de ovinos (Chaves, Trás-os-Montes)

Um conceito básico expresso na reforma da PAC
na Agenda 2000 é o de “Boa Prática Agrícola
(BPA)”. Os Estados Membros devem definir os
códigos das suas Boas Práticas Agrícolas, tanto a
nível nacional como regional.
O Regulamento CE/1750/99, artigo 28º, clarifica
que as Boas Práticas Agrícolas são a “conjunto de
métodos de cultivo que os agricultores diligentes
usarão na área respectiva” e especifica que a
regulamentação verificável para as normais boas
práticas agrícolas, ainda assim, garante o
cumprimento dos regulamentos gerais ligados ao
ambiente. Contêm as instruções básicas atendendo
às principais práticas agronómicas e fitossanitárias,
cuja observância constitui o pré-requisito de acesso
aos benefícios fornecidos pelo Plano de
Desenvolvimento Rural.
As BPA representam o requerimento fundamental
para os agricultores que desejam aderir aos
esquemas agro-ambientais. Apenas as práticas

agrícolas que vão além das BPA são elegíveis para
ajudas agro-ambientais.
O princípio para o cumprimento das BPA está
contido no Regulamento de Desenvolvimento Rural
(1257/199).
A conformidade com o mínimo de requisitos sobre
o ambiente é a condição de elegibilidade para a
ajuda ao abrigo de várias medidas, tais como o
investimento agrícola, instalação de jovens
agricultores e melhoria das condições de produção
e comercialização de produtos agrícolas.
Regulações gerais:
- Regulação sobre os níveis máximos de resíduos
de parasiticidas, em certos produtos de origem
vegetal: Directiva 90/642/CEE;
- Gestão de resíduos: Directiva 91/156/CE;
- Gestão de Resíduos Perigosos: Directiva 91/689/
CE;
- Embalamento e embalamento de resíduos:
Directiva 94/62/CE;
- Proibição do uso de certas substâncias com acção
hormonas na criação de gado: Directiva 96/22/
CE.

5.4.1 Áreas Verdes Desfavorecidas
As áreas desfavorecidas são aquelas áreas da UE
onde as condições físicas e naturais estão na
origem da baixa produtividade agrícola.
56% do solo agrícola na UE está classificado com
desfavorecido (dados de 1998). A UE reconhece,
por isso, a necessidade de dar o seu melhor para
apoiar os agricultores em áreas desfavorecidas
devido ao papel vital, tanto sob o ponto de vista
ambiental como social, que estes desempenham
nestas áreas.
O sistema de pagamentos compensatórios aos
agricultores e a oferta de condições mais favoráveis
ao investimento foi reforçado na Agenda 2000 e
introduzido no quadro de trabalho das medidas
de desenvolvimento rural. Um dos objectivos
principais do sistema é garantir ajuda a explorações

agrícolas de áreas desfavorecidas, de modo a
conservar a beleza da paisagem e das povoações
que constituem produtos valiosos do ponto de vista
ambiental.
As indemnizações compensatórias de áreas
desfavorecidas são agora baseadas na área da
superfície e não no nível de produção. Esta
alteração, introduzida pela Agenda 2000 põe um
fim aos incentivos à agricultura intensiva e
contribui para evitar repercussões negativas para
o ambiente, tal como o pastoreio excessivo.
O pagamento de ajudas a áreas desfavorecidas é
condicionada à conformidade dos agricultores com
algumas medidas de orientação ambiental; de
modo a receber estes benefícios, devem aplicar
boas práticas agrícolas para proteger a paisagem
e o ambiente.
Além disso, a Agenda 2000 acrescentou “áreas
sujeitas a limitações ambientais” às áreas
desfavorecidas onde os agricultores estão sujeitos
a constrangimentos ao uso agrícola. As medidas
estão centradas em áreas consideradas pela Rede
Natura 2000.
5.4.2 A Reforma de 2003
Em 26 de Junho de 2003, os Ministros Europeus
da Agricultura aprovaram uma reforma radical da
PAC, que iria revolucionar o sentido no qual a UE
apoia o sector agrícola. A nova PAC será orientada
no sentido dos interesses dos consumidores e
contribuintes e, ao mesmo tempo, deixa os
agricultores livres para produzir o que o mercado
requerer.
De maneira a evitar o abandono da produção, os
Estados membros podem escolher se mantêm uma
certa correlação entre os subsídios e a produção,
em condições precisas e no âmbito de limites
claramente definidos.
O Regulamento (CE) 1782/03 estabelece que, no
âmbito dos vários esquemas de apoio, o

pagamento directo é “condicionado” pela
conformidade com algumas regulamentações em
saúde pública, saúde animal e vegetal, protecção
do ambiente, o bem-estar animal e de produtos
agrícolas e condições ambientais.
Este princípio, já incluído como cláusula nos
regulamentos (CE) 1257/99 e 1258/99 pela
Agenda 2000, é agora repetido de forma firme,
confirmando a necessidade de colocar este sector
primário Europeu numa perspectiva ambiental
estrita, capaz de satisfazer as expectativas e
interesses dos consumidores e congregando o
consentimento social no apoio ao sector agrícola.
O meio-termo revisto foi introduzido pela reforma
Fischler de 2003, mais tarde designada de
Reforma da PAC.
Os instrumentos da actual PAC estão organizados
em 2 eixos:
-Instrumentos de Mercado, distinguidos por:
Pagamentos directos (por hectare, por
cabeça,…)
Ajuda à produção
Preços garantidos (intervenção)
Sistema de quotas
Protecção de fronteiras (obrigações
alfandegárias e reembolso em
exportações)
-Desenvolvimento Rural (Reg. Nº 1257/99):
Investimentos na Exploração Agrícola
Investimentos para Comercialização e
Transformação
Diversificação
Medidas Agro-Ambientais (protecção
integrada e agricultura biológica,
paisagem, biodiversidade, …)
Florestas e Superfícies Florestais
A reforma consiste na aplicação de medidas,
atendendo à introdução de conceitos básicos
como:
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5.4.3 Desligamento
A principal novidade introduzida pela reforma da
PAC é o chamado desligamento do apoio directo,
com a introdução de um único esquema de
pagamento não ligado com a produção de culturas
ou a criação específica de gado, mas antes baseada
nos níveis históricos de referência das ajudas
directas recebidas pelos agricultores.
Respeita a: sementes, leguminosas, silagem, carne
bovina, carne caprina e ovina, leite, arroz, azeite,
tabaco. Através da fixação de ligamentos, os
produtores recebem um único prémio por hectare,
calculado como a média das somas recebidas no
triénio 2000-2001-2002. O desligamento da
ajuda directa aos rendimentos visa abolir incentivos
à produção que, potencialmente ameaçam o
ambiente.
5.4.4 Condicionalidade dos pagamentos
(Conformidade-cruzada/Cross-compliance)
Consiste em associar os pagamentos directos com
a conformidade com os regulamentos e directivas
em matéria de ambiente, segurança alimentar,
saúde pública e bem-estar animal.
Os controlos serão efectuados pela Autoridade
Nacional competente, de acordo com as diferentes
matérias em questão, sob a coordenação do
Sistema Integrado de Gestão e Controlo da PAC
(SIGC).
A condicionalidade inclui as seguintes provimentos:
Provimentos de natureza ambiental:
Medidas activadas para a:
Protecção das aves selvagens;
Protecção das águas subterrâneas contra
a poluição;
Protecção dos habitats naturais.
Provimentos atendendo à saúde pública:
Medidas activadas para:
O uso de hormonas zootécnicas;
Princípios e requisitos gerais de legislação
Europeia sobre bens alimentares.

Provimentos atendendo à saúde animal:
Medidas activadas para:
Combater a BSE;
Inter venções para erradicar outras
epidemias que afectam os suínos, ovinos
e outros animais;
Provimentos que respeitam intervenções
para identificar e registar animais, bem
como a gestão da marcação de orelhas
(brincagem) e cadernetas;
Provimentos para o bem-estar animal
tanto no sector bovino como suíno.
5.4.5 Sistema de Consultoria Agrícola
Este sistema respeita à consultoria para
explorações nos métodos de aplicação dos
regulamentos respeitantes à condicionalidade e
boas práticas agrícolas. Aqueles que efectuarem
o serviço serão “consultores” de exploração,
terceiro parceiro que colabora com as explorações
na gestão do seu equipamento técnico e processos
de produção. O sistema era opcional até 2007 e
até 2010 a participação das explorações é
inteiramente gratuita. Posteriormente, o Conselho
decidirá se torna o sistema de consultoria
obrigatório para os agricultores. O Regulamento
prevê a possibilidade dos Estados membros darem
prioridade aos agricultores que recebam
pagamentos directos superiores a 15.000 euros/
ano. No âmbito das medidas para o
desenvolvimento rural, os incentivos serão dados
para negócios que decidem aderir ao sistema de
“auditoria” das explorações.

5.5 Condicionalidade
5.5.1 Introdução
O conceito de condicionalidade, introduzido pela
nova reforma da PAC, está articulado em 2 níveis.
Actos estabelecendo os critérios de gestão
obrigatória (CGO), convocados para
cumprimento das directivas e regulamentações sobre o ambiente, saúde pública e saúde animal.

Regulamentos delegando a definição
nacional e regional, de um mínimo de
requisitos para a manutenção de áreas
com Boas Condições Ambientais e
Agrícolas (BCAA), com base num formato
para alcançar 4 objectivos: proteger o solo
da erosão; manutenção de níveis
orgânicos no solo através de práticas
adequadas; manutenção da estrutura do
solo; garantir um nível mínimo de
manutenção de modo a evitar a
deterioração de habitats.
A condicionalidade tem um calendário de aplicação
progressiva desde 2005 a 2007.

5.5.2 Objectivos
As questões ambientais desempenham um papel
fundamental na política agrícola comum. Há 2
aspectos essenciais: a integração dos temas
ambientais nos regulamentos que governam a PAC
e o desenvolvimento de práticas agrícolas que
permitam a conservação do ambiente e a protecção
da paisagem.
Metade da superfície da União Europeia é usada
para agricultura. Isto é suficiente para demonstrar
a importância da agricultura para o ambiente
natural da UE. Há uma profunda interacção entre
a agricultura e a natureza. Ao longo dos séculos,
a agricultura contribuiu para a criação e protecção
de uma grande variedade de habitats semi-naturais
muito valiosos.
Até à data, são estes habitats que dão forma à
maioria das paisagens da UE e são hospedeiros
de muitas espécies da vida selvagem europeia. A
Agricultura é também uma fonte de ingressos para
uma comunidade rural, que é não só um recurso
e elemento insubstituível da cultura Europeia,
também tem um papel fundamental na
preservação do equilíbrio do ambiente.
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As ligações existentes entre a saúde do ambiente
natural e as práticas agrícolas são complexas.
Enquanto a protecção de vários, muito importantes
habitats na Europa está intrincada com a
agricultura extensiva, da qual depende a
sobrevivência de uma grande variedade de espécies
selvagens, as práticas agrícolas também têm um
impacto negativo nos recursos naturais. Poluição
do solo, água e ar, a fragmentação dos habitats e
o desaparecimento de vida selvagem pode ser o
produto de práticas agrícolas e uso do solo
inapropriados.
É por esta razão que as políticas da UE,
especialmente da PAC, visam crescentemente
prevenir o risco de deterioração ambiental,
simultaneamente encorajando os agricultores a
manterem o seu papel positivo na protecção da
paisagem e do ambiente, graças a medidas alvo
para o desenvolvimento rural e contribuição para
garantir a produtividade da agricultura nas
diferentes regiões da União Europeia.
A estratégia agro-ambiental da PAC visa
maioritariamente a sustentabilidade dos
ecossistemas agrícolas. As medidas adoptadas
para integrar os temas ambientais na PAC, incluem
requisitos de tipo ambiental (condicionalidade) e
incentivos (por exemplo, o recuo das áreas
produtivas), inseridas nas políticas de mercado e
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de receitas, como medidas ambientais no quadro
do planeamento do desenvolvimento rural (por
exemplo, regimes agro-ambientais). O princípio com
o qual os agricultores devem estar em conformidade
com os requerimentos da protecção ambiental, de
modo a beneficiar das medidas de apoio ao mercado
foi incluído na reforma da Agenda 2000.
A reforma da PAC de 2003 atribuiu uma maior
importância à condicionalidade, tornando-a
obrigatória.
Estes são os objectivos que a nova PAC pré-fixou
com a introdução da condicionalidade:
Objectivo 1 – Erosão do Solo: Proteger o solo
através de medidas apropriadas.
Objectivo 2 - Matéria Orgânica do Solo: Manter
níveis de matéria orgânica no solo, através de
práticas adequadas.
Objectivo 3 – Estrutura do Solo: Manter a estrutura
do solo através de medidas adequadas.
Objectivo 4 – Nível Mínimo de Conservação:
Garantir um nível mínimo de conservação e evitar
a deterioração de habitats.

de muitos incentivos acordados para a produção
intensiva, origem do aumento dos riscos ambientais.
A condicionalidade e a modulação tornaram-se
obrigatórias e esta última permite acréscimos
adicionais nos fundos disponíveis para financiar
medidas de desenvolvimento rural. A
condicionalidade obrigatória baseia-se num sistema
de ligação dos regulamentos europeus respeitantes
ao ambiente, segurança alimentar, saúde e bemestar animal ao nível da exploração. Os beneficiários
das ajudas directas serão também obrigados a
manter todas as superfícies em boas condições,
tanto na perspectiva agrícola como ambiental.
5.6 Agricultura e as principais temáticas
ambientais
A política de integração da dimensão ambiental
na PAC é um processo longo e intenso, para lidar
com as preocupações ambientais a nível local,
regional, nacional e até global.
As temáticas ambientais que causam maior
preocupação são: alterações climáticas, poluição
por nitratos e pesticidas, protecção do solo, gestão
de recursos hídricos e a protecção da
biodiversidade.

5.5.3 Oportunidade
A condicionalidade pode constituir uma
oportunidade se;
Apoiada por acções de informação e
formação, pode ser um elemento
importante na formação da opinião pública.
Se integrada num processo de certificação,
particularmente a influência da OCM na
saúde e qualidade alimentar, onde as
GFEC desempenham um papel “ético”.
Criar sinergias com sistemas de
consultoria, passando de uma lógica de
“multa” para uma de “audição”.
Em resumo, podemos afirmar que a reforma de
2003 da PAC trouxe um impulso na integração
da qualidade ambiental.
A introdução do desligamento da maioria das
ajudas directas à produção, determina a redução

A protecção do solo com espécies arbóreas como o castanheiro é fundamental para
a conservação dos recursos hídricos

5.6.1 Alterações Climáticas (Protocolo das
Nações Unidas de Quioto, 1997)
A Comissão, em 2000, elaborou o programa
Europeu para as alterações climáticas (COM
(2000) 88 def.), estabelecendo os meios pelos
quais a UE poderia manter o seu compromisso
com o Protocolo de Quioto para reduzir a emissão
de Gases de Efeito de Estufa (GEE) até 8% no ano
2012.
Na agricultura as emissões de GEE são
fundamentalmente de 3 tipos:
Emissões de N2O (Óxido nitroso) do solo,
sobretudo derivado do uso de fertilizantes
azotados;
Emissões de CH 4 (Metano) por
fermentação entérica – 41% de todas as
emissões de metano na EU provêm do
sector agrário;
As emissões de CH4 e N2O devido à gestão
de estrumes/fertilizantes.
As partes de actividade da Comissão e os
chamados “fixadores de carbono” estão a avaliar
possíveis instrumentos para abordar o problema
dos GEE no sector agrícola. Entre as medidas a
considerar referimos:
- Encorajamento de um uso mais eficaz de
fertilizantes, de maneira a reduzir o seu uso global,
processo que já se iniciou no quadro de trabalho
da actual legislação sobre nitratos [Directiva do
Conselho UE sobre Nitratos 91/676/CEE, de 12
de Dezembro de 1991 (OG L 375 31.12.1991)];
- Introdução da compostagem e certas melhorias
em sistemas de digestão anaeróbica (e.g. para a
produção de biogás), de modo a resolver o
problema de subprodutos e produtos residuais
biodegradáveis;
- Promoção da produção de biomassa, trabalhando
o solo com base nos princípios para a protecção
do ambiente e agricultura biológica.
O desenvolvimento posterior da agricultura e da
biomassa renovável, poderia contribuir para reduzir
emissões de gastos de energia e transportes.

As culturas energéticas têm sido produzidas em
solos de set-aside (excluídos da produção
alimentar), contudo foram julgadas necessárias
medidas suplementares. Como tal, a Reforma da
PAC de 2003 introduziu um sistema de “Crédito
de Energia”, que oferece incentivos financeiros aos
agricultores produtores de biomassa.

5.6.2 Nitratos
A directiva CE sobre nitratos foi introduzida em
1991 com 2 princípios dominantes: reduzir a
poluição da água causada por nitratos de origem
agrícola e prevenir novos focos de poluição. Esta
directiva é gerida pelos Estados membros e
envolve:
- Análises à qualidade da água em relação à
agricultura;
- Designação de zonas vulneráveis aos nitratos;
- Definição de códigos (voluntária) de boas práticas
agrícolas e medidas (obrigatório) para pôr em
prática um planeamento destinado às zonas
vulneráveis aos nitratos.
Para estas zonas, a directiva também define um
limite máximo de azoto, distribuído por
fertilizantes, por hectare: 170 kg.N/ha.ano.
Os códigos de boas práticas agrícolas incluem
actividades tais como os períodos de aplicação, o
uso de fertilizantes em áreas próximas a cursos
de água e solos declivosos, métodos de
conservação da matéria orgânica, métodos de
espalhamento, rotação de culturas e outras
medidas de gestão do solo.
Os programas de acção devem fornecer medidas
obrigatórias, respeitantes aos períodos em que é
proibida a aplicação de certos tipos de fertilizantes,
estruturas para depósito de efluentes, limitação
da aplicação de fertilizantes (em terrenos de grande
declive, alagados ou encharcados, gelados ou
cobertos de neve, próximo de linhas de água), bem
como outras medidas definidas nos códigos de
boas práticas agrícolas.
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As zonas vulneráveis a nitratos representam
aproximadamente 37% do total da superfície da
Europa (considerada a 15 Estados membros), o
que corresponde a 1,2 milhões de km2, dum total
de 3,7 milhões km2.

trabalhadores agrícolas que os aplicam), e de
exposição indirecta (por exemplo, através dos seus
resíduos em produtos agrícolas ou bebendo água
ou pela exposição a substâncias transportadas pelo
vento).

A aplicação da directiva pelos Estados membros é
um processo complexo. Até agora, apenas uma
minoria dos Estados membros aplicou inteiramente
a directiva e a Comissão iniciou vários processos
de violação contra os Estados em falta na aplicação
da directiva. Combinando boas práticas agrícolas
com o cumprimento dos regulamentos em
ambiente associados (incluindo os resultantes da
directiva sobre os nitratos), como estabelecido no
quadro de trabalho do segundo eixo da PAC,
poderia contribuir-se para melhorar a aplicação
pelos Estados membros.

O solo e a água podem ser poluídos por substâncias
vindas com o vento, pela dispersão de pesticidas
no solo e a sua descarga durante ou depois da
lavagem do equipamento ou mesmo pela remoção
não controlada dos pesticidas.

Com a reforma de 2003 da PAC, o cumprimento
com os regulamentos obrigatórios resultantes da
aplicação da directiva sobre nitratos, recai no
quadro de trabalho de medidas de
condicionalidade reforçada.
5.6.3 Pesticidas
Os pesticidas usados na agricultura são geralmente
definidos como produtos fitossanitários e são
usados para proteger plantas ou produtos vegetais
de parasitas. O seu uso está disseminado na
agricultura porque daí resultam vantagens
económicas (de modo a combater parasitas de
culturas e reduzir a competição de ervas daninhas),
assim melhorando a receita da colheita e
garantindo qualidade, fiabilidade e preço do
produto.
No entanto, recorrer a pesticidas, acarreta alguns
riscos porque quase todos têm propriedades
específicas que, se não usados correctamente,
podem torná-los perigosos para a saúde e
ambiente. Os efeitos de lesão, tanto na saúde
humana como na saúde animal, pode resultar do
contacto directo (tal como os trabalhadores da
indústria de produtos fitossanitários ou

A UE tenta garantir um uso correcto e
regulamentado de modo a minimizar o impacto
negativo no ambiente, informando também o
público acerca de matérias relacionadas com o
seu uso e qualquer produto residual.
Estes são os principais regulamentos de referência,
quanto à venda de produtos fitossanitários:
Directiva 91/414/CEE, de 15 de Julho de
1991, sobre a venda de produtos
fitossanitários;
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho de 16 de Fevereiro de
1998, sobre a venda de biocidas;
Directiva 76/895/CEE do Conselho de 23
de Novembro de 1976, emendada pela
Directiva 2002/79/CE da Comissão, de 02
de Outubro de 2002;
Directiva 86/362/CEE do Conselho de 24
de Julho de 1986, emendada pela
Directiva 2002/97/CE da Comissão;
Directiva 86/363/CEE do Conselho de 24
de Julho de 1986, emendada pela
Directiva 2002/97/CE da Comissão;
Directiva 90/642/CEE do Conselho de 27
de Novembro de 1990, emendada pela
Directiva 2002/100/CE da Comissão,
sobre a fixação da quantidade máxima de
resíduos em bens alimentares.
A UE também deliberou sobre a protecção da
qualidade da água, atendendo aos pesticidas,
através da Directiva 2000/60/CE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de
2000, que instrui um quadro de trabalho
integrado, para a avaliação, controlo e gestão de
todas as águas superficiais e subterrâneas, com
base no seu estado ambiental e químico. A
directiva define que devem ser tomadas medidas
para reduzir ou eliminar emissões, descargas e
fugas de substância perigosas, para a proteger as
águas superficiais.
Além disso, estas são medidas agro-ambientais
que visam o apoio aos agricultores que mantêm
os registos do uso de pesticidas, fazem pequeno
uso destes para proteger o solo, água, ar e
biodiversidade, usam tecnologias integradas para
gerir organismos prejudiciais e convertem-se para
métodos de agricultura biológica.
O 6º Programa Comunitário de Acção em Matéria
de Ambiente (Decisão nº 1600/2002/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho), concentrase na necessidade de encorajar os agricultores a
modificar o uso de produtos fitossanitários. A
comunicação da Comissão “Em direcção a uma
estratégia temática para o uso sustentável de
pesticidas” [(COM 2002) 349 def.], segue esta
direcção e sugere várias medidas possíveis, tais
como a definição de planos nacionais para reduzir
perigos, riscos e a dependência da luta química.
A condicionalidade reforçada, promovida pela
reforma da PAC de 2003, inclui a obediência aos
regulamentos obrigatórios resultantes da aplicação
das regras da UE sobre a venda de produtos
fitossanitários.
5.6.4 Protecção do Solo
Práticas agrícolas inapropriadas, como
compostagem desequilibrada, excessiva extracção
da água subterrânea para fins de regadio, uso de
maquinaria pesada ou sobre-pastoreio podem
causar uma séria deterioração do solo e dar origem
a fenómenos como a desertificação, a erosão, o
decréscimo das matérias orgânicas no solo,
contaminação (ex. por metais pesados),
impermeabilização, compactação e salinização,

causando a perda de capacidade do solo para o
exercício das suas principais funções.
A deterioração do solo pode também ser causada
pelo abandono de certas práticas agrícolas, por
exemplo a especialização no cultivo integral do
campo tem frequentemente sido acompanhada
pelo esquecimento dos métodos tradicionais de
rotação e o revestimento com fertilizantes verdes,
práticas que quando usadas ajudam a restaurar o
conteúdo de matéria orgânica do solo.
O 6º Programa de Acção em Matéria de Ambiente,
sublinha a necessidade de uma estratégia europeia
de protecção do solo. Isto iria integrar vários
programas nacionais de protecção do solo, focados
nas necessidades especiais das condições
topográficas e climáticas.
A comunicação da Comissão “Em direcção a uma
estratégia temática para a protecção do solo”
[COM (2002) 179 def.], define os elementos
fundamentais da acção comunitária para afrouxar
a deterioração do solo. Define iniciativas a nível
nacional, identificando as lacunas que poderiam
ser cobertas a nível comunitário bem como propõe
possíveis acções, incluindo novos regulamentos
no uso de lamas e compostos na agricultura e uma
proposta legislativa.
As medidas agro -ambientais oferecem a
oportunidade de promover a acumulação de
matéria orgânica no solo, enriquecer a diversidade
biológica e reduzir a erosão do solo, a
contaminação e a compactação. Estas medidas
incluem ajudas para a agricultura biológica
(incluindo a preparação do terreno biológica), a
protecção e manutenção de socalcos, uso seguro
de pesticidas, gestão integrada das culturas, gestão
de sistemas de pastoreio com baixa densidade,
diminuição da densidade de encabeçamento e o
uso de composto certificado.
Com a reforma da PAC de 2003, a condicionalidade reforçada inclui o respeito dos
critérios das boas práticas agrícolas e condições
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ambientais, visando a protecção do solo contra a
erosão e manutenção da matéria orgânica e a
estrutura do solo.
5.6.5 Gestão dos recursos hídricos
A agricultura extrai quantidades significativas de
recursos hídricos na Europa; o uso da água para
fins agrários representa cerca de 30% do total do
consumo.
Na irrigação da maioria dos países do Sul da
Europa, que é um elemento fundamental, alcança
mesmo mais de 60% do consumo de água; nos
países do Norte da Europa este consumo situa-se
abaixo dos 30%.
A quantidade de água usada para irrigação
depende de factores como o clima, o tipo de
culturas e de solo, da qualidade da água e dos
métodos de irrigação e produção. Quer tanto como
suplemento artificial para a água naturalmente
disponível, quer como compensação pela variação
sazonal de precipitação, a irrigação melhora a
produtividade da cultura e reduz os riscos
associados a períodos de seca, tornando esse
cultivo mais rentável.
No entanto, a irrigação é também a causa de
preocupações para o ambiente, dado o uso
excessivo de águas subterrâneas, fenómenos
erosivos provocados pela rega, a salinização do
solo, a alteração dos habitats semi-naturais
existentes e a resultante intensificação da produção
agrícola permitida pela irrigação.
Em 2000, a Comissão adoptou a comunicação
“políticas de preços para a sustentabilidade dos
recursos hídricos” [COM (2000) 477 def.]. Esta
comunicação declara os princípios fundamentais
das políticas da água, não esquecendo de
promover o uso sustentado dos recursos hídricos.
Isto, do mesmo modo, sublinha a necessidade de
definição de políticas de preços para os serviços
de água, reflectindo o âmbito global dos custos
associados com o fornecimento e uso da água.

Este princípio foi totalmente incluído no quadro
de trabalho da Directiva da Água, que requere a
todos os Estados membros a garantia, no máximo
até 2010, que as políticas de fixação de preço
para os serviços de água dêem um incentivo
adequado aos consumidores para poupar nestes
custos, incluindo os relacionados com o ambiente
e recursos.
No quadro de trabalho das medidas de
desenvolvimento rural (cfr. Secção 1), a PAC apoia
o investimento para melhorar o estado das infraestruturas de irrigação e para permitir aos
agricultores a alteração para técnicas de irrigação
mais eficientes (tais como rega gota-a-gota), que
requerem extracção de menos água. Além disso,
os regimes agro-ambientais incluem compromissos
para reduzir os volumes de irrigação e adopção de
técnicas de regadio mais eficientes.
Com a reforma de 2003 da PAC, o cumprimento
obrigatório dos regulamentos derivados da
aplicação da Directiva sobre águas subterrâneas
(Directiva do Conselho nº 80/68/CEE, sobre a
protecção da água subterrânea da poluição
causada por certas substâncias perigosas), está
incluído no quadro da condicionalidade reforçada.

5.6.6 Uso sustentado da água
Até à última década, a irrigação era considerada
para ser um meio de aumentar o rendimento,
especialmente no cultivo industrial de culturas
cerealíferas; como as políticas comunitárias se
alteraram, a irrigação foi requerida para apoiar a
“qualidade” da produção agrícola, através da
diversificação das culturas, garantindo o valor
nutricional e promovendo bens alimentares locais
tradicionais.
Ao mesmo tempo, a irrigação, juntamente com
todas as outras práticas agrícolas, deve ser
compatível com a necessidade de proteger o solo
e os recursos naturais.

Possíveis campos de intervenção no âmbito do
sector agrícola, concernem à eficiência da irrigação
e ao uso de recursos hídricos alternativos.
5.6.7 Aumentar a eficiência da irrigação
Uma melhoria da eficiência da irrigação - a
percentagem da água actualmente usada pelas
plantas, comparada com o total de água usada na
rega -, pode ser alcançada por uma intervenção
estrutural visando conter perdas, tanto pela redução
do volume de rega como pela optimização da rega.
A modernização de sistemas de bombagem e
distribuição, tanto a nível das empresas de água
como a nível da exploração agrícola, começa com
a substituição das redes de superfície com tubos
pressurizados, para a revisão de todas as
estruturas, até todos os sistemas de distribuição
ineficientes e obsoletos de explorações individuais
serem substituídos por sistemas mais avançados.
A rega por aspersão ou, melhor ainda, a rega gotaa-gota são muito mais eficientes do que a rega
superficial por sulco (ou ao rego), tendencialmente
usadas em áreas marginais.
Contudo, mesmo os sistemas de rega mais
eficientes, tal como a maioria dos sistemas gotaa-gota são, se idealizados ou geridos
incorrectamente, sofrem perdas e fugas: se, de
modo a garantir suficiente fornecimento de água
a todas as plantas houver uma distribuição
desequilibrada de água em todo o campo, haverá
um excesso de rega que poderá causar fenómenos
sob as raízes e a drenagem ou infiltração dos
fertilizantes em profundidade.
O outro método de intervenção, diz respeito à
melhoria da gestão da rega, que concerne aos
métodos de abertura e fecho dos sistemas de rega:
o conhecimento das necessidades de hidratação
das culturas ao longo da variação do seu ciclo de
crescimento, permitiria ao agricultor racionar a
distribuição da água, com base nos momentos em
que as necessidades são máximas e assim evitar
desperdício.

5.6.8 Uso de água de efluentes
A avaliação da possibilidade de utilizar efluentes
tratados para rega representa uma opção
interessante de reciclagem, não tanto pelo volume
de água para rega (ainda que isto não deva ser
subestimado), mas em termos de recursos (pela
recuperação de nutrientes dissolvidos nestas águas
efluentes), cuja disponibilidade é um motivo de
preocupação em muitas áreas e contribui para a
eutrofização das águas superficiais. É evidente que
a distância entre as áreas agrícolas e centros urbanos
e a sazonalidade da irrigação limita uma total
reciclagem da água das estações de tratamento
(ETAR’s) - havendo ainda preocupações sobre as
hipóteses de armazenamento dessa água -, para
fins de irrigação.
Um grande número de peritos tentou criar um
esquema global de todas as oportunidades de
poupança de água ou de meios mais eficientes de
usar os recursos hídricos na agricultura.
Das várias análises, emerge uma maior consciência
dos investigadores agrários, quanto a aspectos
relacionados com a agricultura, dos peritos em
tecnologias de irrigação quanto à melhoria da
eficiência de determinados sistemas e métodos de
rega, e mais ainda, dos técnicos hidráulicos quanto
aos aspectos ligados à melhoria dos trabalhos de
captação, acumulação e distribuição da água.
Contudo, todos eles mostram que de modo a
poupar água não há uma única solução, mas um
conjunto de estratégias que, se integradas,
permite que se alcancem resultados positivos e
globais. De facto, insistir numa única acção de
poupança de água, normalmente não permite
resultados significativos.
Por exemplo, a introdução de sistemas de dispersão
para substituir a rega superficial por rego, apenas
dará resultados marginais se não for acompanhada
de modificações na distribuição, com ajuda técnica
aos agricultores para introduzir novos critérios para
cronometrar e gerir o volume de rega, e também
por alterações induzidas nas técnicas agrícolas
normais pelo novo método de rega.
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Existem numerosas estratégias, inter-relacionadas,
as quais podem, geralmente ser aplicadas a:
Capacidade de armazenamento de água,
com a construção de barragens,
reservatórios nas encostas, reservatórios
nas explorações, etc., capaz de acumular
água durante os períodos em que há maior
disponibilidade, para usar nos períodos
mais secos;
Técnicas de poupança de água e aumento
da eficiência, tais como técnicas agrícolas
de sequeiro, a escolha de sistemas de
irrigação eficientes, etc;
Reciclagem de água, o que poderia de
outro modo perder-se, para fins de
irrigação, tais como as águas residuais de
ETAR’s domésticas, da indústria, da agroindústria e da drenagem de solos após
chuvas intensas.
Dependendo da sua localização, as acções de
poupança de água podem ser divididas em:
Poupança de água na exploração, com as
técnicas de lavoura e de gestão das
culturas, capazes de reduzir perdas e
consumos. No mesmo sentido, a escolha
de métodos e sistemas de irrigação
eficientes, a sua distribuição cuidadosa e
racional, a escolha certa do momento e
volume de rega e a redução de perdas,
terão benefícios para o negócio e globais.
Poupança local de água: para reduzir perdas
por fugas entre a origem da água e a
exploração, reciclagem de efluentes e águas
superficiais, criar meios de recolher e
armazenar recursos em períodos de excessos.
Outras acções servirão para desencorajar excesso
de consumo, através de políticas adequadas para
partilhar custos e para disseminar informação
técnica sobre o melhor uso da água, para os
utilizadores de regadio; frequentemente chamadas

acções “imateriais” (educação sobre poupança de
água, informação sobre técnicas de regadio,
publicação de dados experimentais, instruções
para agricultores sobre os momentos óptimos de
irrigação, políticas de contribuição), para as
distinguir das acções “materiais”, para as quais
são necessárias a construção de estruturas, a
aquisição de equipamentos e maquinaria mais
eficiente, etc.

5.6.9 Agricultura de Sequeiro
Este é o termo aplicado a todas as técnicas agrícolas
capazes de optimizar e conservar a água no sistema
agrícola, aumentar as reservas, limitar as perdas
por evaporação e a formação de sulcos, pela
escolha das espécies, variedades e estacas, capazes
de usar melhor a água da chuva e da rega.
Actualmente, dada a escassez generalizada de
água, as técnicas de agricultura de sequeiro devem
alargar os seus horizontes para transformar a gestão
agrícola, na qual se considere um uso mais racional
e cuidadoso dos recursos hídricos disponíveis e que
são de interesse mesmo para ambientes subhúmidos com maiores fontes de água.
Algumas técnicas, tais como o uso de corta-ventos
e trabalhos mecânicos de preparação do solo,
melhoram a paisagem e reduzem o uso de
herbicidas, associando aspectos ambientais
positivos; outros, tais como o uso de ciclos de
culturas (rotações) para evitar períodos de seca
máxima, são de extrema importância para a
agricultura porque dão o máximo de rendimentos
sem aumentar custos.

As culturas de sequeiro podem ter baixos impactos ambientais (produção de centeio
no vale de Chaves)

Em anos secos, a aplicação racional de técnicas
de agricultura de sequeiro permite uma redução
global das necessidades de rega e assim poupando
água e dinheiro; e vice-versa, em anos húmidos e
em terrenos “ frescos”, os agricultores até
conseguem evitar a rega, que é a mais atractiva
resposta à necessidade de poupar água.

A Comunidade Europeia é signatária da Convenção
da Biodiversidade, das Nações Unidas, ratificada
em Dezembro de 1993. Em 1998, a União
Europeia adoptou a estratégia comunitária para a
diversidade biológica. O objectivo geral da
estratégia era definir a causa da redução drástica
ou perda da biodiversidade.

5.6.10 Conservação da biodiversidade
Ao longo das décadas mais recentes, a taxa de
decréscimo ou mesmo de desaparecimento de
certas espécies e dos seus habitats, ecossistemas
e reprodução (em outras palavras, da
biodiversidade), aumentou em todo o Mundo.

Em Março de 2001, a Comissão adoptou o plano
de acção para a biodiversidade na agricultura [COM
(2001) 162 def.]. Oficialmente lançada pela UE
em 2002, identifica as prioridades concretas no
âmbito da PAC para a conser vação da
biodiversidade e uso sustentável, atendendo, por
exemplo à promoção de métodos de produção
extensiva, ao desenvolvimento de práticas agrícolas
saudáveis que tenham em conta a biodiversidade;
à gestão sustentável dos recursos naturais,
incluindo os factores lineares (sebes vivas,
corredores para a vida selvagem); às acções para
a protecção de espécies animais ou variedades
vegetais locais ou ameaçadas; às acções para a
protecção da agro-biodiversidade nos países em
adesão à UE. Todas estas medidas devem gozar
do apoio da investigação, da formação e da
educação.

A manutenção da biodiversidade é um elemento
essencial da sustentabilidade a longo prazo da
agricultura.

A reforma da PAC de 2003 reforça as medidas
para a protecção da biodiversidade. Como tal, a
condicionalidade reforçada vai incluir o
cumprimento das regulamentações obrigatórias,
resultantes da aplicação das directivas em matéria
de Conservação das Aves Selvagens (Directiva 79/
409/CEE) e da Protecção dos Habitats (Directiva
do Conselho 92/43/CEE), e assimila os requisitos
para a conservação dos habitats.
Além disso, as áreas sujeitas a obrigações
ambientais, resultantes da aplicação daquelas
directivas para a Conservação das Aves Selvagens
e dos Habitats (Rede Natura 2000), também
beneficiarão de apoio reforçado.
A Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) é o maior réptil da Península Ibérica e
um importante regulador das cadeias alimentares nos meios agrícolas
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5.6.11 Recursos Genéticos na Agricultura
A UE adoptou certas medidas considerando a
conservação de recursos genéticos. O Regulamento
do Conselho nº 870/04 de 24 de Abril de 2004,
respeitante à conservação, caracterização,
colecção e uso de recursos genéticos na agricultura,
adoptou o programa comunitário de acção. Este
programa constitui a resposta da Comissão às
resoluções do Parlamento Europeu, destacando os
temas da erosão genética.
5.6.12 Organismos Geneticamente Modificados
A legislação da UE sobre OGM’s esteve a ser
trabalhada desde o princípio dos anos 90 e o seu
quadro legal foi gradualmente alargado e
melhorado. A legislação visa a salvaguarda da
saúde dos cidadãos e do ambiente, ao mesmo
tempo dando vida a um mercado unido para a
biotecnologia. Uma parte significativa da legislação
europeia de OGM’s, respeita à libertação de
organismos geneticamente modificados no
ambiente.
A Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho de 12 de Março de 2001,
substituindo a prévia directiva 1990/220/CEE do
Conselho de 23 de Abril de 1990, trouxe um
processo de aprovação para a libertação no
ambiente ou entrada no mercado de qualquer OGM
ou produto contendo ou composto por OGM’s.
Alguns exemplos de regulamentos contidos no
quadro legal:
Avaliação dos riscos que afectam a saúde
humana e do ambiente, pelo cultivo e
entrada no mercado de OGM’s;
Necessidades de vigilância pós-venda,
incluindo os efeitos a longo prazo da
interacção com outros OGM’s e o
ambiente;
Dever de informar o público;
Dever dos Estados membros em garantir
a rotulagem e a rastreabilidade em cada
fase de entrada no mercado;

Períodos de autorização inicial para a
entrada de OGM’s, limitados a um
máximo de 10 anos;
Dever de consulta aos Comités
Científicos;
Dever de consulta ao Parlamento
Europeu, no respeitante às decisões de
autorização de entrada de OGM’s.

5.7 Agricultura na Rede Natura 2000
A componente ambiental da condicionalidade
pode ser considerada como o resultado mais
evidente no longo processo de “esverdear” a PAC,
isto é, a progressiva procura da agricultura apoiar
instrumentos com vista aos objectivos de gestão
ambiental sustentável, iniciado nos finais de
1980. A integração entre a agricultura e o
ambiente recebeu uma aceleração significativa,
segundo regulamentos que criaram políticas de
apoio ao rendimento, obedecendo a standards
ambientais: com a reforma da PAC de 2003, a
condicionalidade dos pagamentos directos tornouse obrigatória e foi alargada, não apenas à esfera
do ambiente, mas também a outros círculos
reguladores.
A agricultura, de facto, como um poderoso
utilizador do território (aproximadamente 80% da
super fície), e também como a principal
beneficiária dos custos comunitários
(aproximadamente 45% do orçamento global da
UE), representa um caso extremamente
importante. A agricultura tornou-se o palco onde
se criou um sistema público de intervenção a
favor do ambiente, da gestão de recursos naturais
e de áreas fisicamente desfavorecidas.
Esta abordagem teve um reforço legislativo no
Tratado Europeu de Amesterdão, em 17 de Junho
de 1997, que confirmou o compromisso da UE e
resultou na “afinação” de uma estratégia para o
desenvolvimento sustentável. As propostas da

Comissão para adoptar uma estratégia para o
desenvolvimento sustentável da UE foram
publicadas em Maio de 2001.
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Este tem o propósito de melhorar a eficácia
política e garantir a coerência entre políticas. No
artigo 6º é feita uma referência expressa ao facto
da protecção do ambiente dever ser integrada em
todas as definições e aplicações das políticas
comunitárias, com o objectivo final de promover
o desenvolvimento sustentável, como declarado
expressamente no artigo 2º do Tratado.
A aplicação da Directiva Habitats deu origem à
Rede Natura 2000, que une os Sítios de
Importância Comunitária (SIC) e na qual se
integraram as Zonas de Protecção Especial (ZPE)
da antecedente Directiva Aves. As áreas da Rede
Natura 2000 cobrem grande parte do território
terrestre da Europa e representa um sistema de
habitats que, se geridas adequadamente, pode
dar um contributo vital para a manutenção da
diversidade biológica.
Desde então, entre os regulamentos devido à
condicionalidade foram contempladas na Rede
Natura 2000 as duas directivas (ACTO A1
CONSERVAÇÃO DAS AVES SELVAGENS:
identificaram-se Zonas de Protecção Especial nos
habitats a proteger. Os agricultores destas áreas
devem seguir os planos de gestão regional, que
regulam as actividades de caça e medidas para
protecção das aves. ACTO A5 CONSERVAÇÃO
DE HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS:
foram identificados Sítios de Impor tância
Comunitária onde devem ser aplicadas medidas
específicas para a conservação da fauna e flora
selvagens), o direito dos agricultores a
pagamentos directos garantidos da PAC está
também ligado aos objectivos ambientais, os
quais, enquanto preocupação directa da área,
estão localizados fora do meio da actividade
agrícola, propriamente dita.

O Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) é uma rapina que nidifica no solo,
classificada como Em Perigo de Extinção

Continuando no mesmo tema, se por um lado é
reconhecido que o compromisso sendo obrigatório
pela condicionalidade não foi incisivo, dado que a
maioria destes regulamentos estão já em vigor e
legalmente necessários para os Estados membros,
por outro deve ser realçado que a conexão dos
objectivos ambientais às políticas agrícolas, já em
curso com os programas agro-ambientais da
década de 90, juntamente com estes regulamentos
específicos associados às áreas da Rede Natura
2000, pode ser dado um passo significativo.

5.8 Conclusões
Uma nova política comunitária, destacada na
Agenda 2000, reconhece finalmente a
multifuncionalidade intrínseca da agricultura e
considera-a uma actividade que também cumpre
um papel ambiental, cultural e de serviços.
Neste quadro, as áreas protegidas devem tornarse locais de excelência para experimentar novas e
mais avançadas formas de políticas agroambientais, com atenção especial aos inputs, ao
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valor dos produtos locais tradicionais e à
conservação da paisagem, bem como garantindo
a continuação estrutural e modernização das
explorações.
No contexto da nova política agrícola comum e do
seu reconhecimento, podem ser identificadas nas
áreas protegidas, instrumentos específicos de
intervenção para encorajar a prática de modelos
de agricultura com menos impactos no ambiente
e que estejam ancorados no contexto local. Para
tais novas medidas, visadas nas políticas correctas
de desenvolvimento rural, serem bem sucedidas,
deve ser garantida a sua coerência com os
objectivos gerais de gestão ambiental de áreas
protegidas e oferecido um apoio real às empresas
agrícolas.
Por esta razão, a formulação concreta de planos
operativos para o uso dos fundos estruturais,
incluindo o desenvolvimento rural, deve envolver
desde as fases iniciais ambos os organismos de
gestão das áreas protegidas e as organizações
agrícolas.
Considerando as dificuldades da agricultura em
muitas áreas protegidas e o seu papel fundamental
na manutenção das estruturas do ambiente, é
esperado que as medidas específicas pertinentes
para as áreas protegidas, sejam acompanhadas
por acções atendendo a actividades
suplementares, começando naquelas do turismo
agrícola.
A Agenda 2000, considerando um novo modelo
europeu para a agricultura, reconhece agora de
forma hábil, a função essencial da agricultura no
ambiente, em resultado de uma forma significativa
de uso do solo, criando novas oportunidades de
emprego através de técnicas de produção com
baixo impacto em termos ambientais e a promoção
da multifuncionalidade.

6. CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL
NA REDE NATURA 2000
A Directiva Habitats criou a Rede Natura 2000
com o objectivo de assegurar a biodiversidade,
mediante a conservação dos habitats naturais e
da fauna e flora silvestre no território dos Estados
membros.
Existe uma simbiose entre a conservação dos
referidos habitats e a conservação do meio rural e
do seu património.
As práticas agrícolas tradicionais que se têm
realizado nas zonas rurais mais deprimidas, desde
há milhares de anos, permitiram o
desenvolvimento da biodiversidade vegetal e
animal única na Europa, que devemos manter.
A Rede Natura 2000 faz surgir novas
oportunidades que afectam o plano económico e
social dos espaços rurais:
Justifica o papel multifuncional da
agricultura e da pecuária, pois a sua
manutenção permite a conservação dos
valores patrimoniais, ambientais e
culturais, que de outro modo
desapareceriam ao cessar a actividade
agrária.
Contribui para o desenvolvimento
sustentado do meio rural.
Ser ve de supor te às actividades
desportivas, de lazer e recreio, e é um
reclame para o turismo rural.
Aumenta a qualidade de vida da população
local.
Supõe ser um travão ao despovoamento
da população local.
Neste sentido, não podemos esquecer que a
manutenção do meio rural apenas é viável se
permanecem populações que habitam estes
espaços. Para isso, é preciso garantir a viabilidade
das suas explorações agrícolas, a diversificação
produtiva e a valorização do património rural, que
são os elementos motores para o seu
desenvolvimento.

O património é um bem social que se vincula às
políticas de desenvolvimento territorial sustentado,
sendo uma peça chave da melhoria da qualidade
de vida das comunidades rurais.
Possivelmente a única opção que permitirá a
conservação e protecção de boa parte do património
passa pela rentabilidade económica e social. Apenas
procurando um equilíbrio sustentável entre o
rendimento económico, utilização social e defesa
dos bens culturais, poderemos preservar um
património tão amplo como frágil.
Nas últimas décadas estamos a assistir a um
incremento paulatino da utilização social do
património, graças aos novos hábitos de usufruto
do tempo livre e a à promoção do turismo cultural
e ecológico.Esta tendência favoreceu novos
modelos de difusão, gestão e dinamização social
dos recursos naturais e culturais.
Neste contexto, situa-se o desenvolvimento da
interpretação do património, entendida como
método para a apresentação, comunicação e gestão
do mesmo. A interpretação do património é uma
ferramenta para a conservação dos espaços naturais
protegidos da Rede Natura 2000 e o seu território
de influência. Os seus objectivos são contribuir para
que, tanto a população local como o público
visitante, desenvolvam uma profunda consciência,
apreciação e entendimento dos seus valores.

Painel de interpretação do território no P.N. do Alvão
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Também é um instrumento para gerir e definir o
uso adequado dos recursos patrimoniais que se
encontram nestes espaços naturais, enfatizando
que se trata de um lugar especial e por isso requer
um comportamento especial, contribuindo para
minimizar o impacto humano de visitas e
actividades dentro do espaço protegido.
Existe abundante bibliografia que recolhe a
experiência acumulada no uso da Interpretação
do Património como principal ferramenta de gestão
e comunicação dos espaços naturais protegidos
que podia transferir-se para os sítios Natura 2000,
já que é expectável que o papel deste instrumento
para a comunicação na Rede Natura também seja
relevante.

6.1 O Meio Rural como quadro territorial do
Património
6.1.1 Descrição do Meio Rural
O meio rural é o âmbito territorial que permite
conjugar as componentes naturais e culturais do
património e valorizá-los de maneira integrada.
O conceito de “rural” está composto por 3
componentes: a espacial, referente ao âmbito
territorial; a população e as actividades por esta
desenvolvida.
O conceito de meio rural remete-nos ao espaço
social vinculado ao sector primário da economia
(actividades agro-pecuárias), estruturado em
pequenos núcleos populacionais e com um modelo
de relações baseado no conhecimento pessoal e
confiança mútua.
Tradicionalmente o rural contrapõe-se ao urbano
pelo tamanho ou densidade da população. O
critério adoptado pela OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico),
revisto pela UE, considera rurais os municípios
com uma densidade inferior a 100 hab/Km 2.
Segundo esta definição, quase 80% do território
comunitário englobar-se-ia no mundo rural e mais
de 50% da população da União Europeia.

6.1.2 Situação actual e perspectivas do meio rural
na Europa
Na actualidade, o mundo rural de todos os países
da União Europeia transformou-se de forma
notável.
Do ponto de vista da economia, este território em
finais do século enfrentou uma série de problemas
originados pelo modelo de desenvolvimento
económico seguido pelos países ocidentais a partir
da Segunda Guerra Mundial. Podemos considerar
duas etapas no processo de alterações das
economias rurais europeias que afectam
fundamentalmente a agricultura. A primeira
caracterizada pela passagem da uma economia
tradicional a outra mais moderna ou produtivista
(os primeiros 30 anos) e a segunda etapa pela
passagem à agricultura sustentável (anos 80). A
partir daqui, o modelo de produção a qualquer
preço entra em crise e é substituído pelo
desenvolvimento sustentável e a nova agricultura
a promover deverá ser também sustentável.
As novas medidas da PAC configuram um quadro
de intervenção no meio rural que tem como
objectivos básicos:
- a redução dos excedentes da produção;
- a manutenção do rendimento da sua população
pela diversificação da actividades;
- a melhoria do meio ambiente e a estabilização
da população rural.
No contexto da melhoria do meio ambiente
(paisagística, maior nível de conservação, menores
impactos, etc.), é onde devemos situar a criação
de uma rede de espaços protegidos a nível
europeu, como é a Rede Natura 2000.
Tradicionalmente o meio rural era definido pela
actividade agrícola dos seus habitantes e os modos
de vida e relações humanas e familiares ancoradas
em modelos sociais tradicionais. Esta distinção
deixou de ser operacional devido à diversificação
das actividades económicas nos espaços rurais e
à incorporação dos agricultores em mercados de
trabalho não agrários.
Tão pouco é válido o critério do modo de vida, já
que há poucas diferenças entre o campo e a cidade

6. CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL
NA REDE NATURA 2000
A Directiva Habitats criou a Rede Natura 2000
com o objectivo de assegurar a biodiversidade,
mediante a conservação dos habitats naturais e
da fauna e flora silvestre no território dos Estados
membros.
Existe uma simbiose entre a conservação dos
referidos habitats e a conservação do meio rural e
do seu património.
As práticas agrícolas tradicionais que se têm
realizado nas zonas rurais mais deprimidas, desde
há milhares de anos, permitiram o
desenvolvimento da biodiversidade vegetal e
animal única na Europa, que devemos manter.
A Rede Natura 2000 faz surgir novas
oportunidades que afectam o plano económico e
social dos espaços rurais:
Justifica o papel multifuncional da
agricultura e da pecuária, pois a sua
manutenção permite a conservação dos
valores patrimoniais, ambientais e
culturais, que de outro modo
desapareceriam ao cessar a actividade
agrária.
Contribui para o desenvolvimento
sustentado do meio rural.
Ser ve de supor te às actividades
desportivas, de lazer e recreio, e é um
reclame para o turismo rural.
Aumenta a qualidade de vida da população
local.
Supõe ser um travão ao despovoamento
da população local.
Neste sentido, não podemos esquecer que a
manutenção do meio rural apenas é viável se
permanecem populações que habitam estes
espaços. Para isso, é preciso garantir a viabilidade
das suas explorações agrícolas, a diversificação
produtiva e a valorização do património rural, que
são os elementos motores para o seu
desenvolvimento.

O património é um bem social que se vincula às
políticas de desenvolvimento territorial sustentado,
sendo uma peça chave da melhoria da qualidade
de vida das comunidades rurais.
Possivelmente a única opção que permitirá a
conservação e protecção de boa parte do património
passa pela rentabilidade económica e social. Apenas
procurando um equilíbrio sustentável entre o
rendimento económico, utilização social e defesa
dos bens culturais, poderemos preservar um
património tão amplo como frágil.
Nas últimas décadas estamos a assistir a um
incremento paulatino da utilização social do
património, graças aos novos hábitos de usufruto
do tempo livre e a à promoção do turismo cultural
e ecológico.Esta tendência favoreceu novos
modelos de difusão, gestão e dinamização social
dos recursos naturais e culturais.
Neste contexto, situa-se o desenvolvimento da
interpretação do património, entendida como
método para a apresentação, comunicação e gestão
do mesmo. A interpretação do património é uma
ferramenta para a conservação dos espaços naturais
protegidos da Rede Natura 2000 e o seu território
de influência. Os seus objectivos são contribuir para
que, tanto a população local como o público
visitante, desenvolvam uma profunda consciência,
apreciação e entendimento dos seus valores.

Painel de interpretação do território no P.N. do Alvão
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Também é um instrumento para gerir e definir o
uso adequado dos recursos patrimoniais que se
encontram nestes espaços naturais, enfatizando
que se trata de um lugar especial e por isso requer
um comportamento especial, contribuindo para
minimizar o impacto humano de visitas e
actividades dentro do espaço protegido.
Existe abundante bibliografia que recolhe a
experiência acumulada no uso da Interpretação
do Património como principal ferramenta de gestão
e comunicação dos espaços naturais protegidos
que podia transferir-se para os sítios Natura 2000,
já que é expectável que o papel deste instrumento
para a comunicação na Rede Natura também seja
relevante.

6.1 O Meio Rural como quadro territorial do
Património
6.1.1 Descrição do Meio Rural
O meio rural é o âmbito territorial que permite
conjugar as componentes naturais e culturais do
património e valorizá-los de maneira integrada.
O conceito de “rural” está composto por 3
componentes: a espacial, referente ao âmbito
territorial; a população e as actividades por esta
desenvolvida.
O conceito de meio rural remete-nos ao espaço
social vinculado ao sector primário da economia
(actividades agro-pecuárias), estruturado em
pequenos núcleos populacionais e com um modelo
de relações baseado no conhecimento pessoal e
confiança mútua.
Tradicionalmente o rural contrapõe-se ao urbano
pelo tamanho ou densidade da população. O
critério adoptado pela OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico),
revisto pela UE, considera rurais os municípios
com uma densidade inferior a 100 hab/Km 2.
Segundo esta definição, quase 80% do território
comunitário englobar-se-ia no mundo rural e mais
de 50% da população da União Europeia.

6.1.2 Situação actual e perspectivas do meio rural
na Europa
Na actualidade, o mundo rural de todos os países
da União Europeia transformou-se de forma
notável.
Do ponto de vista da economia, este território em
finais do século enfrentou uma série de problemas
originados pelo modelo de desenvolvimento
económico seguido pelos países ocidentais a partir
da Segunda Guerra Mundial. Podemos considerar
duas etapas no processo de alterações das
economias rurais europeias que afectam
fundamentalmente a agricultura. A primeira
caracterizada pela passagem da uma economia
tradicional a outra mais moderna ou produtivista
(os primeiros 30 anos) e a segunda etapa pela
passagem à agricultura sustentável (anos 80). A
partir daqui, o modelo de produção a qualquer
preço entra em crise e é substituído pelo
desenvolvimento sustentável e a nova agricultura
a promover deverá ser também sustentável.
As novas medidas da PAC configuram um quadro
de intervenção no meio rural que tem como
objectivos básicos:
- a redução dos excedentes da produção;
- a manutenção do rendimento da sua população
pela diversificação da actividades;
- a melhoria do meio ambiente e a estabilização
da população rural.
No contexto da melhoria do meio ambiente
(paisagística, maior nível de conservação, menores
impactos, etc.), é onde devemos situar a criação
de uma rede de espaços protegidos a nível
europeu, como é a Rede Natura 2000.
Tradicionalmente o meio rural era definido pela
actividade agrícola dos seus habitantes e os modos
de vida e relações humanas e familiares ancoradas
em modelos sociais tradicionais. Esta distinção
deixou de ser operacional devido à diversificação
das actividades económicas nos espaços rurais e
à incorporação dos agricultores em mercados de
trabalho não agrários.
Tão pouco é válido o critério do modo de vida, já
que há poucas diferenças entre o campo e a cidade

em aspectos tais como hábitos de consumo,
expectativas, aspirações, sobretudo à medida que
vamos avançando para um mundo interligado por
uma infinidade de canais de comunicação e
informação.
O meio rural encontra-se hoje perante um frágil
equilíbrio entre as diferentes funções que lhe são
exigidas, por um lado a de produzir alimentos e
matérias-primas no quadro de uma agricultura
sustentável, e por outro a de ser uma zona
indispensável para o equilíbrio ecológico e para
as actividades de descanso e ócio.
O enfoque actual do conceito de rural, supõe ter
em consideração actividades não estritamente
agro-pecuárias, mas que tenham um papel
fundamental no futuro do desenvolvimento rural e
que interactuem com estas. Neste sentido, o papel
destinado ao espaço rural para a conservação do
património natural e cultural constitui uma das
principais actividades a considerar pela sua
importância para a defesa da identidade e a sua
contribuição para o desenvolvimento rural.

6.2 O Património Rural
A multifuncionalidade dos espaços rurais fez
emergir novas perspectivas e novos interesses em
torno da estrutura e das dinâmicas de tais espaços,
tal como testemunham autores de diversos países
europeus
Os seus elementos ambientais, socioculturais e
paisagísticos têm cada vez mais relevância quando
nos aproximamos à realidade actual do campo,
aos seus processos e à sua personalidade. Neste
contexto começou a aparecer o conceito de
“património rural”. Este património representa um
valor social e cultural irrenunciável e adquiriu um
sentido de recurso económico e de criação de
emprego. Este último aspecto de factor de
desenvolvimento vai incrementar o seu
protagonismo num futuro imediato. A sua evolução
previsível será especialmente significativa em

municípios com deficit de outros recursos, mas
possuidores de um património rico.

6.2.1 Conceito de património e de património rural
A Convenção para a Protecção do Património Mundial
Cultural e Natural (Paris: UNESCO, 1972, p.1) define
o património como “o legado cultural e natural que
recebemos do passado, o que vivemos no presente
e o que transmitimos às gerações futuras”.
Nos últimos anos a própria ideia de património
foi-se alterando e enriquecendo. Entre os avanços
propostos, figura a consideração dos elementos
culturais e também dos naturais dentro da
bagagem patrimonial. Esses elementos não são
apenas os herdados dos antepassados, como
também os que se criam no presente. Os
habitantes do lugar devem reconhecer neles os
seus sinais de identidade e devem ser transmitidos
às gerações vindouras, melhorados e
acrescentados. Além disso, o património tem que
desempenhar uma função social e gerir-se com
uma intencionalidade: ser vir de factor de
desenvolvimento para a sociedade a que pertence.
Por outro lado, não existe consenso sobre o
conceito que possa definir o significado exacto da
expressão património rural. Além de identificar-se
com aqueles elementos patrimoniais que estão no
campo, possui elementos próprios que só a ele
pertencem e devem ser contemplados e valorizados
no âmbito do que poderíamos denominar sistema
rural (Ruiz Urrestarazu, 2001).

Paisagem rural tradicional em mosaico, concelho de Valpaços
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6.2. 2 Características intrínsecas que definem o
património rural
Para que o património rural possa ser considerado
como tal, é preciso que cumpra com certos
atributos ou características:
A sociedade do local, pelo menos uma parte
significativa, tem de o assumir como tal
património de uma perspectiva crítica e
criativa.
Supõe, por sua vez, um princípio que
caracteriza a envolvente cultural e
territorial, um factor dinamizador da vida
económica, um recurso ou factor de
desenvolvimento e uma expressão de
qualidade de vida.

Pela sua própria essência, representa uma
imagem para o exterior, a qual pode actuar
como factor de competitividade se a sua
gestão for adequada.
O património cria-se dia a dia, não é
apenas memória, também é presente.
O património rural apenas se pode entender e
valorizar considerando-o no âmbito do contexto
do território. A partir dele, a escala territorial
permite também conjugar as componentes naturais
e culturais, valorizando-as de maneira integrada.
Daí a importância da gestão do património rural
desde o planeamento territorial

6.2.3 Elementos
O património rural, como bem social, está composto por elementos de interesse cultural pelo seu valor
histórico, urbanístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico e técnico.
Também está constituído por elementos de interesse natural, pelo seu interesse botânico e de conservação
da biodiversidade.

O património rural tem diversos elementos arquitectónicos, históricos e culturais. Casa em meio rural no P.N. Douro Internacional

O conceito de património rural inclui mais elementos do que os legalmente reconhecidos. Devem
incluir-se, necessariamente, variáveis carregadas de significado identitário como as tradições, os
costumes, as formas de vida, a paisagem, a linguagem, o artesanato ou a gastronomia, ampliando
portanto o conceito mais além do puramente material.
A valorização destes e outros elementos não deve efectuar-se de forma sectorial e isolada, mas antes
analisados e geridos em conjunto. Classificação:

No Património Natural é onde englobamos os espaços da Rede Natura 2000, em que se incluem
espaços que foram transformados pelo Homem e que se associam com a identidade da população,
formando parte da sua cultura. A conservação destes espaços e da biodiversidade dos seus ecossistemas
não pode desligar-se dos modos de exploração tradicional, sem os quais estariam em risco de desaparecer
(por exemplo, se num montado eliminarmos o gado e deixamos que evolua sem intervenção humana,
o sistema silvo-pastoril como tal desaparece).

Os lameiros de Trás-os-Montes são uma das formas de uso tradicionais que promove a diversidade florística
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O Comité do Património Mundial definiu em 1992
como Paisagens Culturais os “lugares que tenham
sido criados, formados e preservados pelos
vínculos e pelas interacções entre o Homem e seu
meio envolvente”. O êxito da sua conservação
depende da manutenção desses vínculos.

6.2.4. O património rural na Rede Natura 2000:
factor-chave para o desenvolvimento das áreas
rurais europeias
A conservação do património rural relaciona-se
com o processo de desenvolvimento actual
sustentável, integrando as variáveis económicas,
ambientais e sociais sem por em risco os recursos
herdados para as próximas gerações. Entre as suas
funções destacamos as seguintes:
1. O património rural é um elemento da
diversidade e identidade cultural das
povoações (a sua imagem corporativa).
A conservação dos recursos patrimoniais
vai ser importante para se integrar no
mundo globalizado, sem arriscar a
identidade local, que se constrói a partir
do património.
2. O património é uma dimensão da
qualidade de vida das áreas rurais.
3. O património é um activo económico e
gerador de emprego.
Os elementos patrimoniais dos espaços naturais
protegidos pela Rede Natura 2000 podem
conver ter-se em recursos susceptíveis de
aproveitamento turístico, desportivo e recreativo.
Neste aproveitamento convergem múltiplos
factores:
A perspectiva ambiental, imersa na
protecção-conservação dos diferentes
ecossistemas.
A perspectiva social incutida na satisfação
dos visitantes.
A rentabilidade económica das populações
locais.

6.3 O Uso Público nos Espaços da Rede Natura
Com a procura da natureza para fins recreativos,
educativos e turísticos vêm-se produzindo
alterações de uso nos espaços naturais protegidos.
O ordenamento destas actividades conhece-se
como Uso Público e é uma das principais práticas
de gestão.
As características próprias de cada espaço natural
protegido, juntamente com os seus elementos
patrimoniais, as da oferta e procura recreativa
existente, assim como as diferentes medidas de
gestão e planeamento estratégico, constituem os
aspectos básicos a partir dos quais se poderá
conseguir o equilíbrio entre a conservação do
património e o uso recreativo deste tipo de espaços.
Na actualidade as solicitações da sociedade em
relação ao ócio e recreio na natureza, apontam
para um turismo em espaços naturais protegidos,
pela qualidade do meio e excelência dos valores
naturais que albergam (fauna, flora e paisagem),
além dos serviços e equipamentos de informação
e recepção aos visitantes.
No último Congresso da União Internacional para
a Conservação Natureza (UICN), celebrado em
2003 na África do Sul, reconhecia-se que as
actividades recreativas e turísticas são factores
importantes que podem ser aproveitados para
aumentar o apoio da sociedade aos espaços
protegidos, fomentando a conservação do seu
património natural e cultural. Ditas actividades
contribuem para gerar receitas que ajudam a
melhorar a qualidade de vida das populações
locais.
No entanto, se não existe um planeamento e uma
gestão adequada, o turismo pode contribuir para
a deterioração do espaço protegido e, a longo
prazo, os seus custos ecológicos, sociais e culturais
podem ser consideráveis, implicando
consequências sérias para a sua conservação e
influenciando negativamente a própria experiência
recreativa do visitante.

Neste sentido a gestão – controlo do impacto -,
requer a aplicação de estratégias concretas de
comunicação cujos objectivos convirjam numa
meta clara: sensibilizar o público para que colabore
na conservação do seu património, tanto no âmbito
local, como fora do seu meio habitual (J. Morales).
As actividades dos visitantes podem produzir impactos
negativos sobre o património do espaço natural
protegido e é preciso transmitir-lhe a importância de
conservar esse lugar. A forma de o fazer é revelando
o significado do património que queremos proteger,
tendo também em consideração os interesses dos
visitantes. Para essa difícil tarefa temos uma
ferramenta: a Interpretação do Património.
A interpretação do património contribui para
reduzir os efeitos negativos produzidos no
património rural, podendo converter-se num
instrumento de gestão dos espaços protegidos da
Rede Natura 2000.

6.4 Interpretação do Património:
Gestão e comunicação do Património para a sua
conservação na Rede Natura
É um instrumento que facilita a gestão dos Espaços
da Rede Natura 2000 e uma estratégia de
comunicação que revela os valores e o significado
do património natural e cultural ao público geral
que visita estes espaços para que o compreendam,
apreciem, desfrutem e adoptem uma atitude
favorável à sua conservação.
Esta estratégia oferece umas técnicas que facilitam
a aproximação entre o património e a sociedade,
mas com algumas particularidades que lhe dão
carácter e a conformam como disciplina:
Os seus destinatários (o público geral
“visitante”),
O contexto (um lugar de importância
patrimonial que é visitado pelo público),
As formas e estilo (persuasão, sedução,
inspiração, provocação).

Neste sentido, a interpretação do património como
instrumento técnico específico para a comunicação
com o público visitante, não só reduz os impactos
negativos que pode provocar no meio, como
também pode justificar perante eles a existência
dos espaços protegidos, dar a conhecer os valores
do meio rural, natural e histórico-cultural, podendo
inclusivamente fomentar o apoio dos cidadãos a
tarefas de conser vação empreendidas pela
Administração ou outros organismos (J. Morales).
Também pode contribuir para o desenvolvimento
sustentável, revalorizando aspectos da própria
identidade dos habitantes locais.
6.4.1 O que é a Interpretação do Património?
Não existe uma definição única, bem pelo
contrário, existem muitas e cada uma delas com
diferentes abordagens.
Freeman Tilden (1957): “A interpretação é uma
actividade educativa que pretende revelar
significados e inter-relações através do uso de
objectos originais, pelo contacto directo com o
recurso ou por meios ilustrativos, não se limitando
a dar uma mera informação dos factos.”
Segundo Sharpe (1988) “ a interpretação é um
serviço para os visitantes de parques, bosques,
refúgios e áreas similares de recreação. Apesar
dos visitantes chegarem a estas áreas para
desfrutar do descanso e inspiração, também
podem desejar aprender sobre os recursos naturais
e culturais da área. Estes recursos incluem os
processos geológicos, animais, plantas,
comunidades ecológicas, a história e a pré-história
do Homem. A interpretação é a comunicação que
une o visitante com estes recursos.”
Miguel Delibes de Castro diz que “a interpretação
consiste em ajudar a enamorar… o património
natural e cultural necessita de ser querido. Nesse
sentido, não deveria incomodar aos intérpretes ser
rotulados de intermediários, de amáveis
interlocutores ocupados em descobrir para o
visitante os atractivos mais secretos, as mais
dissimuladas virtudes, do espaço - parque natural,
conjunto histórico, ecomuseu, … -, que
interpretam.”
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Segundo J. Morales (1997) “ a interpretação trata
de explicar, mais do que informar; de revelar, mais
do que mostrar, e despertar a curiosidade, mais
do que satisfazê-la. É um modo de educar sem
que o público sinta que é objecto de uma
actividade educativa e deve ser suficientemente
sugestiva para estimular o indivíduo a modificar a
atitude ou adoptar uma determinada postura. Além
disso, a Interpretação Ambiental deve ser
recreativa: com isso, assegura que não haja uma
rejeição à partida da proposta interpretativa.”

interesses, nível de preparação, tipo de grupos,
humor, atitudes perante o património, etc.
Algumas diferenças entre o público cativo e não
cativo:

A Associação para a Interpretação do Património
(Espanha) definiu a interpretação do património
como “ a arte de revelar in situ o significado do
legado natural ou cultural, ao público que visita
esses lugares no seu tempo livre.”
J. Morales explica as partes desta definição:
A arte de revelar entende-se ao transmitir uma
mensagem, isto é, explicar o significado do
património, numa linguagem adaptada ao público
a que se dirige, para que o compreenda e aprecie,
e este aspecto pode redundar em atitudes e
comportamentos compatíveis (ou favoráveis) com
o património visitado.
A interpretação é uma arte, porque o intérprete
tem que disponibilizar a sua criatividade e
conhecimento para que essas “técnicas
aprendidas” sejam efectivas perante o público.
Assim, uns intérpretes serão mais artistas do que
outros, ou seja, serão mais efectivos do que outros.
A interpretação deve realizar-se sempre na
presença do objecto (in situ) que se pretende
interpretar; se o objecto não está disponível é
necessário usar elementos ilustrativos.

A actividade interpretativa com o público geral
realiza-se num tempo breve: com guia, de 5
minutos a 2 horas; com audiovisuais, 10 a 15
minutos.
O público encontra-se no seu tempo livre ou de
ócio. A interpretação é uma actividade recreativa,
com conotações educativas. Dado encontrar-se no
seu tempo livre, o seu nível de atenção (ou a sua
disposição) é muito baixo; esta é a grande
dificuldade da interpretação (J. Morales).
A interpretação não será efectiva a menos que:

Segundo o mesmo autor, a interpretação é dirigida
ao público visitante “não cativo” de lugares de
importância patrimonial, que se encontra no seu
tempo de ócio ou férias e que portanto não está
obrigado a prestar atenção. Estamos a tentar educar,
mas a nossa maneira de apresentar ao público tem
de ser dissimulada e agradável. O público geral é
muito heterogéneo, em idades, procedências,

a) Atraia e mantenha a atenção do visitante;
b) O visitante entenda e retenha certa
informação;
c) Graças a essa informação o visitante
adopte uma atitude positiva, e
d) Se obser ve nele uma modificação
permanente de comportamento.

Esta situação ideal converte a interpretação num
instrumento muito útil, não apenas em “algo
entretido para os visitantes” (J. Morales). Neste
sentido, a missão da interpretação é “produzir
significados na mente dos visitantes” (S. Ham,
1992).
6.4.2 Características da Interpretação
J. Morales resume algumas das suas
características básicas, no que chama de cartilha
da interpretação. A interpretação tem de:
Ser considerada como um eficaz
instrumento de gestão.
Ser dirigida ao visitante do património
(público geral, incluindo aqueles com
deficiência).
Ser uma actividade livre e voluntária.
Ter em conta o contexto recreativo em que
se encontra o visitante (férias, dias livres,
etc.).
Ser inspiradora, que chegue ao espírito dos
indivíduos.
Estimular o uso dos sentidos.
Ser motivadora e provocativa.
Ser sugestiva e persuasiva.
Estimular a participação activa.
Orientar e informar acerca de factos
concretos.
Estimular o sentido crítico.
Entregar uma mensagem clara.
Entregar uma mensagem breve.
Revelar significados e inter-relações.
Contribuir para a consciencialização dos
cidadãos.
Contar com a presença do objecto real.
Incidir, no possível, em actividades
personalizadas (com um guia).
Manter como meta a conservação do
património que é objecto da interpretação.

6.4.3 Origem da Interpretação do Património
O termo interpretação e o seu posterior
desenvolvimento como disciplina ao serviço da
conservação do património têm 2 pontos de

partida, um na Europa e outro na América, em
finais do século XIX.
Na Europa surge com a criação de parques de
recreio da vida de costumes locais na
Escandinávia, enquanto na América do Norte surge
com a criação dos parques nacionais, lugares
protegidos concebidos para o desfrute público e a
conservação da natureza.
Durante o século XIX aparecem os primeiros
espaços naturais protegidos, os parques naturais.
Estes costumam localizar-se em lugares pouco
acessíveis para o grande público, o que torna
necessária a companhia de pessoal conhecedor
da zona.
Surge então, a figura dos naturalistas, peritos
conhecedores dos valores naturais do parque, que
acompanham grupos de excursionistas.
No princípio do século XX, Enos Mills, naturalista,
utiliza o termo guias da natureza referindo-se às
pessoas que explicavam a natureza de uma
maneira diferente, provocando emoções e
interesse.
A partir dos anos 30 a administração norteamericana trabalha em conjunto com o movimento
conservacionista para estabelecer programas
interpretativos nos parques, criando desta forma,
uma oferta de serviços interpretativos ao público
visitante, apoiada fundamentalmente nos
intérpretes naturalistas.
Na década de 60, publica-se a obra clássica de
Freeman Tilden “Interpreting our heritage”; com
ela, Tilden definiu as bases da interpretação e
apresentação do património através dos seus 6
princípios orientadores. Tilden foi pioneiro da
filosofia interpretativa e deixou uma marca
profunda no movimento para a conservação dos
parques naturais; hoje o seu contributo reconhece-se a nível mundial.
A investigação e avaliação dos ser viços
interpretativos são instauradas na década de 70 e
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mantêm-se vigentes até hoje. Diversas disciplinas
contribuem para o desenvolvimento e evolução da
interpretação do património, a comunicação, a
psicologia cognitiva, incluindo as relacionadas com
a recreação, devido à sua relação com o
conhecimento das necessidades e características
das pessoas que visitam os espaços protegidos.
A realização periódica de diversos congressos sobre
a interpretação do património, contribuiu para que
esta se consolidasse como uma ferramenta útil
para a gestão dos espaços protegidos e fosse
reconhecida como uma das principais estratégias
de comunicação com o público que os visitam.
Hoje em dia, a interpretação do património está
presente nos planos e programas dos espaços
naturais protegidos, devido à eficácia no momento
de aproximar o património natural e cultural do
território que abrangem, tanto à população local
como ao público visitante.
6.4.4 Os princípios da interpretação
Freeman Tilden (1957), considerado o pai da
Interpretação sintetizou as ideias fundamentais
desta disciplina em 6 princípios:
i. Qualquer interpretação que de alguma
forma não relacione, o que se mostra ou
descreve, com algo que se encontre na
personalidade ou na experiência do
visitante, será estéril.
ii. A informação, tal qual, não é
interpretação. A interpretação é revelação
baseada na informação, ainda que sejam
coisas completamente diferentes. No
entanto, toda a interpretação inclui
informação.
iii. A interpretação é uma arte que combina
muitas outras artes, sem importar que os
materiais que se apresentam sejam
científicos, históricos ou arquitectónicos.
Qualquer arte pode ser ensinada de certa
maneira.
iv. O objectivo principal da interpretação não
é a instrução, mas sim a provocação.

v.

A interpretação deve tentar expor um todo
em vez de uma parte, e deve estar
direccionada ao ser humano no seu
conjunto, não a um aspecto concreto.
vi. A interpretação dirigida a crianças
(digamos até aos 12 anos), não deve ser
uma diluição da apresentação às pessoas
adultas, mas deve antes seguir uma
abordagem diferente. Para obter o máximo
de proveito, necessitará um programa
específico.
De acordo com Tilden podemos resumir que as
actividades interpretativas devem estar
relacionadas com algo da personalidade ou
experiência do visitante. Se bem que é certo que
a informação não é interpretação, também é
verdade que a interpretação inclui informação e é
de facto uma revelação com base na informação.
A interpretação é uma arte que combina muitas
artes e a melhor interpretação é aquela que se
realiza numa atmosfera de descoberta dirigida,
logrando dar à descrição uma forma tangível e
concreta. Mais do que instruir, a interpretação deve
estimular, despertar a curiosidade e revelar o que
em aparência é insignificante. Deve estar dirigida
a cada tipo de público. Por exemplo, a
interpretação dirigida a crianças não deve ser uma
apresentação diluída da dos adultos, mas sim uma
adaptação desta para outro tipo de público com
outras características.
A interpretação, por sua vez, deve ser uma
apresentação do todo, mais do que as partes
separadamente.
6.5. Objectivos da interpretação do património
rural na Rede Natura 2000
6.5.1. Objectivos gerais
Há que diferenciar os objectivos gerais da
interpretação do património dos objectivos
específicos que devem conter os diferentes
programas de interpretação do património.

O objectivo principal da interpretação é a
conservação de um determinado sítio e dos seus
valores (Don Aldridge, 1975).
A interpretação tem 3 objectivos gerais segundo
Sharpe:
i. Ajudar os visitantes a desenvolver uma
consciencialização, estima e compreensão
em relação ao lugar visitado. A
interpretação deveria fazer da visita uma
experiência enriquecedora e agradável.
ii. Alcançar os objectivos de gestão. Isto pode
conseguir-se por 2 vias: em primeiro lugar,
fomentando o uso racional dos recursos
recreativos pelo visitante, ajudando a
reforçar a ideia de que se trata de um lugar
especial que requer também um
comportamento especial; em segundo
lugar, minimizando também através da
interpretação, o impacto sobre o recurso.
iii. Promover a compreensão dos objectivos
e finalidades da entidade que gere o meio
visitado.
A interpretação, seguindo A.M. Calvo e J. Sureda,
foi aplicada para a consecução de múltiplos
objectivos:
- Promover a conservação do meio;
- Preservar um bem patrimonial;
- Promover o turismo;
- Proporcionar entretenimento;
- Estimular a interacção social, …
Quer dizer, utilizam-se programas interpretativos
para conseguir finalidades educativas, recreativas,
de gestão e também de desenvolvimento
económico.
6.5.2. Objectivos específicos do programa
interpretativo.
Estabelecer estes objectivos é a parte mais
importante do planeamento, já que o êxito do
projecto está directamente vinculado ao
cumprimento dos objectivos do mesmo e não ao
número de utentes ou visitantes.

Um objectivo interpretativo descreve o que se
espera que o visitante aprenda, sinta ou faça
como resultado do seu programa ou actividade.
O estabelecimento de objectivos interpretativos
é a “finalidade” da sua responsabilidade face ao
visitante.
Deve ter-se em conta que os objectivos são
“mensuráveis” (por exemplo, 80% dos visitantes
serão capazes de nomear 3 tipos de habitat, após
terminar o seu passeio pelo percurso
interpretativo auto-guiado) (J. Veverka, 1994).
O mesmo autor propõe estabelecer os objectivos
específicos de qualquer programa interpretativo
em 3 níveis:
1. Objectivos de conhecimento: quer dizer,
entregar a informação ou os elementos de
avaliação (“o que queremos que as
pessoas saibam”). Por exemplo, “a maioria
dos visitantes será capaz de descrever o
processo de biodegradação de 3 artigos
de lixo comum (lata de refrigerante, papel
de alumínio e papel)”. Que uma melhor
compreensão do lugar aumente o prazer
resultante da visita.
2. Objectivos emotivos: tem que conseguir
que o visitante sinta que este
comportamento é importante para ele, que
compreenda e aceite as razões deste
comportamento ou que mudem de atitude.
Um exemplo de um objectivo deste tipo,
poderia ser o seguinte: “a maioria dos
visitantes sentirá que o lixo reduz o seu
nível de desfrute do recurso (e o dos seus
filhos) e que atirar o lixo fora é um acto
repugnante”. Não se poderá alcançar o
objectivo de comportamento sem alcançar
o objectivo emotivo.
3. Objectivos de comportamento: se as
pessoas entenderam a mensagem e
sentiram algo como ela, agora espera-se
que actuem de um certo modo – que bem
pode ser não fazer nada – (“o que
queremos que as pessoas façam”).
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São os objectivos “amortecedores”…o verdadeiro
propósito do projecto, por exemplo.
A maioria dos visitantes não deitará fora
o lixo.
A maioria dos visitantes que encontrem
lixo em zonas de piqueniques, trilhos,
etc., recolhê-lo-á (J. Veverka, 1994).
Esta definição de objectivos contribui bastante para
orientar os esforços da interpretação e pode-se
aplicar a pequena escala, por exemplo em cada
paragem de um percurso ou em cada stand de
exposição; ou numa escala maior, como uma sala
de exposições ou para todo um percurso pelo
centro histórico de uma povoação (J. Morales).
6.6 A comunicação na interpretação do
património.
Para que a interpretação seja eficiente tem de
conseguir o objectivo de melhorar o estado de
conservação de um determinado património. Para
consegui-lo utiliza-se a mensagem interpretativa
que J. Morales define como o tratamento
imaginativo dos conteúdos para serem
apresentados ao público. Este autor diz que é a
linguagem utilizada que determina grande parte
do êxito desta acção, que tal como os publicitários,
procura a mensagem idónea para uma
determinada audiência. Mas ao contrário dos
publicitários, a interpretação não procura vender
– no sentido mercantil -, mas sim “revelar uma
verdade oculta no património”, apenas ao alcance
dos especialistas e investigadores.
Para o êxito deste tipo de comunicação e fazer
chegar a mensagem ao público, é preciso que a
interpretação do património tenha as seguintes
qualidades, de acordo com Sam Ham:
1.- Amena, isto é, agradável, que entretém, com
grande poder para captar a atenção.
Técnicas para que a mensagem seja atractiva:
a) Sorrir: se se emite uma mensagem
sorrindo e de forma relaxada, os
destinatários começarão a sentir-se de

igual modo; é uma ferramenta para romper
barreiras com o público.
b) Comparar: mostrar algumas semelhanças
ou diferenças entre o objecto da
mensagem e outro com que se possa
relacionar. Exemplo, “Quando se fala dos
elefantes marinhos, pode dizer-se que são
maiores e mais pesados do que este
autocarr o em que viajamos. Essas
comparações fazem com que as pessoas
fiquem mais esclarecidas sobre as
dimensões que referimos”.
c) Analogias: mostrar várias semelhanças do
objecto de que se está a falar com qualquer
outro que seja familiar à audiência.
Exemplos: “Para entender como funcionam
os vulcões, pense numa panela tapada,
com água a ferver” (S. Ham).
d) Exagerar os tamanhos. Exemplo “Este
formigueiro tem quilómetros: se fossemos
tão pequenos como uma formiga, para o
percorrer demoraríamos uma semana”.

2.- Pertinente, isto é, com mensagens
compreensíveis que evoquem significados claros
e relevantes para o ego, de tal forma que envolva
os visitantes e tenha em conta as suas experiências
pessoais. A pertinência tem 2 componentes: ter
significado, ou seja, que sejamos capazes de
relacionar a informação com algo que já está no
nosso cérebro (as baleias comem “krill” através
das suas barbas. De que são feitas as barbas das
baleias? Do mesmo material que as nossas unhas,
de queratina). A segunda componente da
pertinência é a relevância do ego do visitante. Quer
dizer, alude-se directamente ao sujeito (“Você
provavelmente conhece algum castelo…”) ou se
contém elementos de relevância pessoal (“Da
mesma forma que você guarda alimentos no seu
frigorífico, também o Homem do Neolítico…”) (J.
Morales). A relevância do ego numa mensagem
faz alusão às pessoas que a escutam ou lêem, às
suas famílias, crenças e tradições, aos seus valores
mais profundos.

3.- Ordenada, isto é, deve estar apresentada de
tal forma que seja fácil de seguir, não deve requerer
grandes esforços para a audiência, quando se trata
de audiências “não cativas”, concerteza alterará a
sua atenção se têm de fazer demasiado esforço
para a seguir.
A interpretação organizada tem um guião ou
esquema conceptual lógico que articula a
informação entregue na mensagem. Sam Ham,
citado por J. Morales, destaca os seguintes pontos
a respeito da organização do guião:
É aconselhável ter em conta a “capacidade
de absorção” de Tilden, que considera que
qualquer apresentação (conversa,
audiovisual, itinerário) tenha cinco ou
menos pontos a tratar;
Dá-se mais atenção a uma informação rica
em associações e tende-se a ignorar a
informação fora de contexto;
Um bom guião apresentará informação
significativa (compreensível) e relevante
para o público (interessante);
Uma vez estabelecido, esse esquema será
utilizado pela audiência para avaliar o
interesse da informação posterior.
A informação que não se processa
imediatamente no quadro conceptual,
perde-se num período de tempo
relativamente curto;
A
audiência
pode
controlar
conscientemente a atenção, com base em
“pistas” que contribuam a contextualizar
e facilitar o seu processamento.

6.6.1 Como elaborar mensagens interpretativas
O tema deriva do tópico e são conceitos totalmente
diferentes; o tópico é o objecto ou motivo da
interpretação. São exemplos de tópicos: o
castanheiro, a floresta, a agricultura, a arquitectura
rural, etc. O tema é a mensagem específica que
tentamos transmitir sobre o tópico; são exemplos
de temas, relacionados com os tópicos anteriores:
“O castanheiro é a árvore da nossa vida”, “A
floresta é uma fonte de vida e recursos”, “As
práticas tradicionais nas culturas protegem a
qualidade do solo” e “As construções no meio rural
têm uma função relacionada com os usos do
território”.

4.-Temática, porque há que a estruturar em torno
de uma frase-tema que queiramos que o público
recorde: a mensagem. O tema tem de conter todos
os ingredientes de uma frase (sujeito, predicado e
complementos), é como o título de um jornal e
serve também para dar título a painéis, folhetos e
inclusivamente a actividades que um guia realiza.

Ajuda bastante utilizar a frase-tema como título
das apresentações ou nos títulos das exposições,
nos cabeçalhos de folhetos, cartazes, etc. Assim,
quem não leia as letras pequenas terá já uma
informação, uma notícia (esta acepção da palavra
tema é como o título de um jornal). Inclusivamente
pode estimular a seguir a leitura.

Estes tipos de frases representam o conceito de
tema interpretativo, que depois se desenvolvem
com mais explicações que giram à volta de: “Os
castanheiros foram sombra no Verão, a madeira
das casas e dos móveis, e sobretudo fonte de
alimento ao longo do ano”, “A vida bate em cada
canto da floresta de castanheiros, onde muitos
animais – rolas, bobelas, escaravelhos, formigas,
javali, …-, encontram refúgio”, “Em cada ano os
castanheiros presenteiam todas as criaturas à sua
volta com o seu fruto escondido nos ouriços: as
castanhas” (Marlene Anaya, de Sendero de
Castaños e Carriozas, 2008).
Esta explicação pode ser dada por um guia (ou
perguntar-se ao público) ou então pode aparecer
como texto em cartazes de um itinerário ou numa
exposição de um centro.
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6.7 A oportunidade de fazer interpretação
Para que surja a oportunidade de fazer
interpretação, é preciso:
a) Conhecer os visitantes (CV): para saber o
interesse dos visitantes e as suas
expectativas;
b) Conhecer os recursos (CR): conhecer bem
a fundo o recurso. A interpretação não é
informação, mas a informação é
necessária para poder revelar os mistérios
do recurso;
c) Conhecer bem as técnicas apropriadas
para revelar (TA).
Estas 3 premissas são necessárias para que se
produza a oportunidade de interpretação (OI).
Conhecer os visitantes (CV)
+ Conhecer os recursos (CR)
+ Técnicas apropriadas para revelar (TA)
= Oportunidade de interpretação (OI)
Os guias têm sempre o conhecimento do recurso,
mas só com isso não há oportunidade de
interpretação.
6.7.1 O destinatário da interpretação do
património nas áreas protegidas da Rede Natura
2000
Os programas de interpretação destas áreas
protegidas - tanto in situ como ex situ – são um
importante mecanismo de educação ambiental e
servem para se comunicar não só com os visitantes
mas também com as comunidades locais que
residem nelas, tendo um importante papel na sua
conser vação, ao substituir ou modificar os
comportamentos negativos destes grupos.

6.7.2 O recurso com potencial interpretativo
O elemento interpretativo é qualquer objecto,
animal, paisagem, construção, sítio ou processo
que mereça ser interpretado ou que tem
importância interpretativa (Morales, 1997).
O potencial interpretativo existe quando uma
variedade de elementos e ambientes importantes
se encontrem à vista. Aqueles trilhos que
conduzem as pessoas até lugares especiais ou de
destaque têm ainda mais potencial interpretativo
(Ham, 1992). Estes elementos podem inspirar
para os nomear (por exemplo “O Mistério da Árvore
Solitária”, “O Trilho das Duas Covas”) (Ham,
1992).
Apenas se deve efectuar a interpretação onde seja
preciso e não em qualquer parte, já que muitos
sítios não requerem nenhum tipo de interpretação,
como é o caso de certas paisagens cujas
componentes estéticas falam por si sós, onde
elaborar algum tipo de interpretação poderia ser
altamente intrusivo. Tão pouco haveria que
interpretar – pelo menos in situ -, lugares
ecologicamente frágeis ou delicados do ponto de
vista histórico ou arqueológico; isso poderia
fomentar um aumento das visitas e desse modo,
acelerar a sua degradação (Morales, 1997).
Em zonas extensas, tais como espaços naturais
protegidos ou conjuntos históricos, costuma
encontrarem-se elementos abundantes, tanto de
ordem natural como cultural, potencialmente
interessantes quando se pensar num plano de
interpretação. Por isso se estabelecem critérios
para a avaliação do potencial interpretativo que
facilita o trabalho do intérprete e lhe permite
estabelecer prioridades.

Ambos são considerados prioritários e os seus
comportamentos podem ser problemáticos em
relação ao património das diferentes áreas da Rede
Natura 2000.
Aglais urticae

A matriz seguinte, define critérios a aplicar para cada elemento:
Critérios

Bom

Regular

Mau

Singularidade
Atractividade
Resistência ao impacto
Acesso a uma diversidade de público
Afluência actual de público
Representatividade didáctica
Temática coerente
Sazonalidade
Disponibilidade de infra-estruturas
- Singularidade: Refere-se ao grau de raridade
relativamente a toda a área, sempre e quando
possua características de representatividade
relacionadas com os valores do local.
Normalmente, quanto mais único seja o sítio ou o
elemento, maior potencial interpretativo terá.
- Atractividade: É a capacidade do sítio ou
elemento para despertar a curiosidade e atrair o
interesse do público.
- Resistência ao impacto: Capacidade do lugar
para resistir à pressão de visitas e ao uso.
- Acesso de uma diversidade de público: Referese à possibilidade física que oferece o local para
que uma ampla variedade de público o visite.
Certos lugares, por exemplo, os muito abruptos,
não permitiriam o acesso de pessoas idosas,
crianças e/ou pessoas com limitações físicas.
- Sazonalidade: É o grau de permanência do
elemento ou período de tempo em que está
acessível ao público ao longo do ano. Este período
varia em função de factores climáticos, biológicos
ou por medidas de conservação que se apliquem.
- Afluência actual de público: É a quantidade de
público que visita, se concentra ou se reúne
normalmente no sítio em questão ou nos seus
arredores próximos.
- Disponibilidade de informação: Existência de
informação fidedigna acerca do elemento. Este
aspecto é crucial, visto que se a informação não
está disponível ou é duvidosa, haverá sérias
dificuldades para interpretar o elemento.

- Pertinência de conteúdos: Oportunidade que
oferece o elemento para ser interpretado em temas
que estejam em concordância com os valores
gerais do local.
- Segurança: Grau de segurança que o elemento
oferece aos visitantes, na sua envolvente imediata.
Se a presença de público não acarreta qualquer
risco, terá a pontuação máxima.
- Disponibilidade de infra-estruturas: Facilidades
que o lugar oferece de ser acondicionado para
receber visitas (caminhos, assentos, meios
interpretativos, etc.), considerando o estado actual
dos acessos e a existência de alguma infraestrutura aproveitável (edifício, muros, escadas,
estacionamento para veículos, água potável, etc.).
Este ponto inclui também as instalações para a
manutenção.
O valor numérico obtido do somatório das
pontuações atribuídas a cada critério é o Índice
de Potencial Interpretativo (IPI). Este valor relativo
indicará para onde dirigir os esforços
interpretativos.

6.8. Meios interpretativos
Os meios interpretativos foram classificados por
Stewart (1981). Por adaptação de Morales (2001),
temos os que enumeram a seguir.
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6.8.1 Meios não pessoais
- Sinais e Marcações: além de interpretação, podem proporcionar direcção e informação; geralmente
encontram-se fixos e são permanentes.
- Publicações: trata-se de informação impressa em folhetos, guias e mapas para serem utilizados in
situ.
- Meios de comunicação de massas: rádios, televisão, imprensa (revistas e jornais diários).
- Percursos auto-guiados: são rotas destinadas ao público em geral, que se desenvolvem por
determinados ambientes e, mais do que um meio (se é uma instalação ou equipamento), vale-se de
outros meios para a sua interpretação (folhetos, sinais, painéis e inclusivamente gravações).
- Audiovisuais automáticos: incluem filmes, programas automáticos de diapositivos, vídeos profissionais,
sistemas informáticos com imagem e som, postos de escuta, gravações transportáveis e qualquer
forma de apresentação audiovisual não atendida por pessoal.
- Exposições: são objectos ou colecções de coisas colocadas à vista, geralmente ilustrando ou explicando
parcialmente alguma matéria. Utilizam-se tanto no interior como no exterior.
- Exibições interpretativas: são apresentações bidimensionais (cada vez mais em formato tridimensional),
que podem combinar a exposição de objectos (reais, reconstruções, modelos) com meios gráficos ou
ilustrativos. Como unidade podem desenvolver um tema completo. Diferenciam-se das exposições
porque são representações da realidade e frequentemente utilizam efeitos especiais.

6.8.2 Meios pessoais
-Percursos e Passeios: este conceito concorda com o de itinerários ou trilhos guiados seja a pé ou em
veículos; dentro desta categoria estão os passeios guiados (conduzidos por um guia-intérprete),
percorridos em veículos motorizados:
- Passeios guiados: conduzidos por um guia-intérprete, seguem uma rota pré-definida. O tema
e a apresentação podem variar de acordo com o guia e com o grupo.
- Percursos em veículos motorizados: percorridos em veículos, organizados segundo um
calendário, horário e itinerário.
- Percursos em veículos não motorizados: grupos de cavaleiros, ciclistas, em canoas, em
burro, em carruagens de tracção animal, etc.

Os trilhos sinalizados e com equipamentos de baixo impacto permitem o acesso a lugares excepcionais. P.N. Peneda-Gerês, Montalegre

6.9 Planeamento interpretativo
A Interpretação do Património (natural ou cultural)
é uma disciplina que temos de entender como “um
conjunto de técnicas de comunicação” e como tal
tem que partir de um plano ou planeamento
interpretativo prévio, para concretizar a excelência,
a qualidade e a efectividade em dita interpretação.
Segundo J. Morales a interpretação é um processo
de comunicação que consta de vários elementos
ou momentos de acção:

Diagnóstico de uma realidade: É preciso a
interpretação? Para quê? Em que medida
melhorará a gestão do espaço natural?
Planeamento interpretativo: um processo racional
de formulação de objectivos, análise do recurso e
suas potencialidades (e limitações), análise dos
usuários virtuais, definição das mensagens a
transmitir, escolha dos meios de interpretação e
definição dos equipamentos e ser viços
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interpretativos necessários, recomendações para
a execução dos programas (pessoal, obras) e
sugestões para avaliar a eficácia da intervenção.
O resultado deste processo é um Plano de
Interpretação.
Desenho específico de meios, equipamentos e
programas: processo criativo, realizado por
especialistas na matéria, depois de contar com
um Plano de Interpretação e seguindo as directrizes
indicadas em dito documento.
Execução das obras e implantação dos programas:
segundo o estabelecido no Plano de Interpretação
e nos Desenhos Específicos, a interpretação traduzse em pessoal, materiais e programas.
Apresentação do património ao visitante:”penúltima”
acção que dá sentido o esforço anterior, necessário
porque sem planeamento interpretativo cai-se
irremediavelmente na improvisação, descoordenação
e desperdício de fundos.
Avaliação: avalia-se segundo o recomendado no
Plano ou aplicando as estratégias de avaliação
(habitual), que o próprio pessoal do serviço de
interpretação do local considere oportunas. Há
métodos para avaliar a interpretação, alguns
derivados de outras disciplinas.
As finalidades essenciais do planeamento
interpretativo são:
a. Comunicar o significado do local de forma
interessante e objectiva.
b. Contribuir para a satisfação das
necessidades do visitante: o visitante –
residente ou não – é o destinatário, há que
o conhecer nos seus diversos aspectos,
tipologias e perfis, para ajustar à sua
medida a linguagem a utilizar, atender as
suas necessidades de conhecimentos, de
desfrute e de satisfação pessoal.
c. Proteger o recurso: conservá-lo para que
possa continuar a ser utilizado no tempo
e no espaço. É a sustentabilidade tão
necessária a alcançar.

d. Melhorar a qualidade de vida da
população local: na medida do possível,
a interpretação deve servir de motivação
cultural e social, além de estar relacionada
com outros produtos que alarguem o
tempo de permanência dos visitantes na
zona.
O planeamento interpretativo desenvolve-se em 3
fases:
1. Recompilação e análise da informação
sobre o lugar a interpretar.
2. Análise e definição do público destinatário
dos serviços interpretativos.
3. Selecção e desenvolvimento dos meios
que melhor comunicam a mensagem ao
público destinatário.
O resultado final deste processo será o Plano de
Interpretação, que é o documento que exporá como
se desenvolverão os serviços de interpretação,
como se distribuirão no território considerado e
quais serão as mensagens mais relevantes para
transmitir ao público visitante.
O processo de planeamento interpretativo é um
trabalho a realizar em equipa; uma das suas
características é ser multidisciplinar, de tal forma
que concorram pessoas com formação e
experiência em interpretação do património,
história, arquitectura, biologia, artesanato,
educação, fotografia (segundo convenha a cada
caso).
6.10 Benefícios da interpretação do património
rural na Rede Natura 2000
Alguns dos benefícios podem ser os seguintes:
a) Contribuir directamente para o
enriquecimento das experiências do
visitante.
b) Dar aos visitantes a consciência sobre o
seu lugar no meio ambiente e facilitar o
seu entendimento quanto à complexidade
da coexistência com esse meio.
c) Pode reduzir a destruição ou degradação
desnecessária destes espaços, trazendo
consigo baixos custos de manutenção ou

d)

e)

f)

g)

h)

i)

restauro, ao despertar uma preocupação
e interesse dos cidadãos.
É uma forma de melhorar a imagem
institucional e estabelecer um apoio
público.
Imprimir aos visitantes um sentido de
orgulho face ao país ou região, à sua
cultura ou ao seu património.
Colaborar na promoção dos referidos
espaços, onde o turismo é essencial para
a economia da zona do país.
Motivar o público para que empreenda
acções de protecção em prol do seu
ambiente local, de maneira lógica e
sensível.
Pode gerar financiamento para as
actividades de gestão dos espaços da Rede
Natura.
Pode criar empregos para as comunidades
locais nos Centros de visitantes, como
Guias Intérpretes, na manutenção dos
trilhos, elaboração de artesanato, etc.

O acesso ao património dos espaços da Rede
Natura 2000 deve implicar sempre a conservação
e minimização de impactos derivados do seu uso,
para que o visitante desfrute de uma experiência
genuína num contexto ambiental e cultural
cuidado. A forma de fazê-lo será mediante
equipamentos e serviços básicos que permitam a
acessibilidade ao património, sempre que
obedeçam a normas de qualidade padronizadas.
Os equipamentos que formem parte da oferta
básica de uso público são: os centros de visitantes,
pontos de informação, miradouros, observatórios
e trilhos sinalizados. Os ecomuseus e jardins
botânicos formariam parte da oferta complementar
(J.M.Salas).
Exemplo: Trilho dos castanheiros e carreiros
Exemplo: Trilho dos castanheiros em Parada de
Sil (Espaço de Rede Natura 2000 do Vale do
Sil.

Características do trilho:
Localização: SIC Vale do Sil (Parada de
Sil; Ourense;Espanha)
Nome: Trilho dos castanheiros e carreiros
Ano de criação: 2007
Instituições envolvidas: Ministério do Meio
Ambiente (Xunta de Galiza) e Município
de Parada de Sil.
Tipo de trilho: auto-guiado.
Utentes: Visitantes de todas as idades e
população local.
Temática: Mensagem principal
“Um passeio para sentir a história na
paisagem”
- Conteúdos biológicos
- Conteúdos socioculturais
Número de paragens:
- Painel de início do trilho
“Conservar e proteger hoje para o
amanhã”.
- Painel Soutos: “O castanheiro é a
árvore da nossa vida”
- Painel O Pouso: “O pouso, um
momento de descanso e encontro”
- Painel Carriozas (carreiros): “Um
caminho feito passo a passo”.
- Painel Secador de Castanhas: “O
secador de castanhas criou um
vínculo especial entre os bosques
de castanheiros e os habitantes
vizinhos”.
- Painel casa tradicional galega: “A
casa dá-nos calor, esta viva”.
Definição de objectivos.
- Objectivos gerais
“O trilho é uma aposta na
r ecuperação, conser vação e
valorização do património rural
natural e cultural vivo, oferece ao
visitante a possibilidade de viver e
sentir a paisagem humanizada,
vinculada à identidade do povo
galego” (Marlene Anaya, 2007).
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o Objectivos de conhecimento:
-Para a afectividade
-Para as atitudes e comportamentos
Técnicas interpretativas utilizadas no desenho dos trilhos.
“Parado no tempo, em direcção ao caminho que há 30 anos via passar as colheitas da uva e de
castanha em Fondo de Vila, muito perto de Parada de Sil. Conservando os bosques de castanheiros
que ainda deixam ouvir no Outono a suave queda dos ouriços, as antigas “Carriozas”, vias de pedra e
vegetação, despertaram nas suas gentes esse sentimento de protecção e orgulho pela valiosa herança
que quer deixar ao futuro. Assim, renasceu o Trilho dos Castanheiros e Carriozas; hoje pode dar-se
um passeio para sentir a história na paisagem, para celebrar os sentidos e a memória, para compreender
que há sinais culturais que são inapagáveis e que continuam a ser parte da riqueza de um povo. O
património rural natural e cultural vivo, oferece ao visitante a possibilidade de viver e sentir a paisagem
humanizada, vinculada à identidade do povo”.

Observatório para observação de aves no concelho de Vila Pouca de Aguiar

7. REGIÕES BIOGEOGRÁFICAS EUROPEIAS E
SUA RELAÇÃO COM A DIRECTIVA HABITATS
7.1 Directiva Habitats
7.1.1 O que consta na Directiva Habitats
Esta directiva, adoptada em 1992, aquando da
conferência sobre a atmosfera e seu
desenvolvimento, no Rio de Janeiro, representa a
maior acção legislativa comunitária a favor da
biodiversidade. Introduz a obrigação de conservar
habitats e espécies de interesse comunitário. Todos
os Estados Membros são responsáveis por
caracterizar o seu próprio território, bem como por
designar as Zonas Especiais de Conservação – os
sítios identificados relevantes para a protecção dos
habitats e as espécies relacionadas com a directiva.
Estas zonas beneficiarão de acções contratuais
acordadas e, quando oportuno, de planos de gestão
que possibilitem a conservação a longo prazo,
integrando actividades humanas numa perspectiva
de desenvolvimento sustentável.
O total das Zonas Especiais de Conservação
designadas pelos Estados Membros constituirá
uma rede Europeia chamada “NATURA 2000”.
Todas as Zonas Especiais de Protecção incluídas
na Directiva Aves farão parte da rede, sendo que
todo o Estado Membro é livre de escolher os meios
a adoptar no seu território, de modo a obter
resultados colectivos desta associação. A Comissão
contribui para a criação deste rede,
supervisionando tudo, para tornar realidade os
objectivos comuns identificados.
7.1.2 Habitats e Espécies de Interesse
comunitário
Abordamos agora os tipos de habitats cuja área
natural é intensamente reduzida no território
comunitário tais como as turfeiras, zonas húmidas,
dunas, habitats costeiros ou de água doce,
incluindo também ambientes naturais
representantes de uma das seis regiões
biogeográficas da União Europeia (florestas de
larícios Larix sp. nos Alpes, turfeiras ao longo da
costa Atlântica…).

No total existem aproximadamente 200 tipos de
habitats considerados de interesse comunitário
incluídos nesta Directiva. De entre as espécies de
interesse comunitário estão incluídas, também, as
ameaçadas ou em via de extinção, para além de
algumas espécies endémicas. A Directiva
caracteriza à volta de 200 espécies animais e mais
de 500 espécies vegetais que necessitam de
protecção. De modo a tomar em consideração as
diferenças entre os vários Estados Membros,
algumas espécies, declaradas de interesse
comunitário, poderão beneficiar de excepções em
caso das populações serem encontradas com
condições satisfatórias (exemplo: o lince na
Finlândia).
7.1.3 Medidas urgentes para determinados tipos
de habitats e espécies
A União Europeia está particularmente interessada
em investir na responsabilidade da conservação
natural dos habitats com o risco de
desaparecimento (lagoas, florestas aluviais…) ou
de espécies em vias de extinção (foca-monge…).
A Rede Europeia “NATURA 2000” incluirá uma
amostra representativa de todos os habitats de
interesse comunitário, particularmente dos habitats
chamados “prioritários”.
De tal modo que será assegurado que as espécies
de fauna e flora de interesse comunitário, terão
garantidas a sua sobrevivência a longo prazo.
Depois de surgirem as Directivas mencionadas
anteriormente, a situação de alguns ambientes
naturais e espécies melhorou consideravelmente.
Os cientistas devem, assim, estimular as medidas
de conservação adoptadas, que permitam a
Comissão Europeia e os Estados Membros adaptar
as Directivas no âmbito dos Comités relacionados
(Comité dos Habitats e das Aves)
7.1.4 A Directiva Habitats sintetizada através de
vários artigos
Artigo 1.º Termos gerais: estado de conservação,
tipos de habitats e espécies prioritárias de interesse
comunitário;
Artigo 2.º Objectivo da Directiva (Conservação de
habitats naturais e de habitats para espécies);
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Artigo 3.º Definição de rede “NATURA 2000”;
Artigo 4.º Definição das diferentes listas dos Sítios
de Importância Comunitária e as Zonas Especiais
de Conservação (ZEC);
Artigo 5.º O papel do Conselho na identificação
dos Sítios de Importância Comunitária sob
proposta da Comissão;
Artigo 6.º Medidas de protecção e planos de gestão
nas ZEC;
Artigo 7.º Obrigações relacionadas com as Zonas
de Protecção Especial (Directiva Aves);
Artigo 8.º Conser vação e co-financiamento
comunitário;
Artigo 12.º e 16.º Medidas e protecção de espécies
animais e vegetais ameaçadas de extinção;
Artigo 20.º e 21.º Papel do Comité dos Habitats;
Anexo I. Os Habitats naturais e semi-naturais cuja
conservação necessitam da designação de ZEC;
Anexo II. Espécies naturais e semi-naturais;
Anexo III. Critério de selecção de sítios para ZEC;
Anexo IV. Espécies animais e vegetais que
necessitam uma protecção rigorosa;
Anexo V. Espécies animais e vegetais cujo
desaparecimento e exploração pode ser alvo de
medidas específicas de gestão;
Anexo VI. Métodos e meios de captura e abate e
métodos proibidos de transporte.
A criação da rede “NATURA 2000” constitui um
tópico importante nas políticas comunitárias para
a conservação da natureza e um importante desafio
para os quinze Estados Membros (e para os
restantes recém aderentes à UE). Tendo em conta
esta Directiva, é necessário esclarecer e rever
alguns pontos relacionados com os objectivos,
custos e actividades nos sítios designados:
A Directiva Habitats contribui para o
objectivo geral do desenvolvimento
sustentável. O seu objectivo é favorecer a
conservação da biodiversidade tendo em
conta os requisitos científicos, económicos,
sociais, culturais e regionais. A Rede
“NATURA 2000” não está direccionada
para a criação de santuários naturais nos

quais, qualquer actividade humana é
constantemente proibida. A protecção da
biodiversidade dos sítios designados pode
necessitar até, a continuação da promoção
das actividades antrópicas. Um dos
exemplos é que, determinados tipos de
campos devem dividir-se, de modo a que
o seu abandono cultural não cause o
consequente desaparecimento de algumas
espécies ameaçadas. Contudo, quando os
Estados Membros elaboram as medidas de
gestão, devem fazer uma estimativa das
várias actividades a desenvolver nos sítios,
cujo objectivo é evitar qualquer tipo de
degradação de habitats ou espécies
ameaçadas para as quais o sítio tenha sido
designado.
O Artigo 6º da Directiva obriga que os
Estados Membros estabeleçam medidas
de conservação. Os planos de gestão, mais
especificamente aqueles dirigidos aos
sítios ou aos inseridos noutros planos,
parecem ser o meio mais correcto de
alcançar tais resultados. Estes concorrem,
particularmente, para identificar os
objectos, antecipando-se e resolvendo
eventuais dificuldades com os donos ou
utilizadores do sítio, definindo meios de
participação e – a longo prazo – planear a
conservação dos sítios. Todos os Estados
Membros são livres de escolher métodos
e tipos de medidas a adoptar.
O Artigo 6º da Directiva é explícito:
qualquer plano ou projecto que possa
influenciar os sítios da “NATURA 2000”
devem ter em consideração o valor natural
que levou à inserção do sítio na Rede. É
portanto necessário avaliar a incidência do
plano nos objectivos de conservação do
sítio, onde o Estado Membro deve adoptar
medidas necessárias compensatórias.
Contudo, se o sítio alberga espécies ou
habitats prioritários, só as considerações
ligadas à saúde humana e emergência
pública podem justificar a autorização.

Contudo, se um sítio que alberga habitats
ou espécies considerados prioritários, a
saúde e a emergência humana justificam
intervenções humanas.

Alpina, Mediterrânica, Macaronésica, Estépica,
Panónica e a Região do Mar Negro; estas últimas
três regiões foram adicionadas com o alargamento
da União Europeia.

De acordo com o Artigo 8º da directiva,
todos os Estados Membros avaliam as
quantidades necessárias para a
conservação dos sítios que albergam
habitats e espécies e têm de comunicar
esta quantia à Comissão Europeia que
participará com as medidas de cofinanciamento para a protecção dos sítios
da “Natura 2000”. Desde o início dos anos
80, a Comissão Europeia financia planos
para a conservação da natureza nos
Estados Membros. O fundo Comunitário
LIFE participa, também, na realização de
acções de financiamento nos sítios
localizados dentro da rede. Os
financiamentos LIFE, a longo prazo, não
serão suficientes para satisfazer as
necessidades de todos os sítios dentro da
rede. Será necessário mobilizar outros
recursos de modo a integrar as políticas
ambientais em outras actividades
comunitárias financiadas. Do mesmo
modo, o Fundo Estrutural, o Fundo de
Coesão e outras Iniciativas Comunitárias
de apoio à valorização económica dos
sítios naturais.

O território italiano é interessante considerando
estas três regiões: Mediterrâneo, Continental e
Alpina. As fronteiras fora destas áreas
biogeográficas, as quais estão relacionados os sítios
Natura 2000, encontram-se interligadas com
imensas áreas independentes das fronteiras
políticas, excedendo, assim, o conceito base das
fronteiras nacionais e introduzindo o conceito de
“unidades ambientais”.

7.2 As Regiões Biogeográficas
O território da União Europeia, numa base de
características ecológicas homogéneas, foi
subdividido em 11 regiões biogeográficas, que
representam uma distribuição esquematizada do
ambiente e das espécies agrupadas por factores
históricos, biológicos e geográficos. Estes factores
são capazes e condicionar a distribuição dos seres
vivos.
As Regiões identificadas como sendo
biogeográficas: Boreal, Atlântica, Continental,

A 1 de Maio de 2004, dez novos Estados Membros
entraram para a União Europeia. A riqueza do seu
património natural ofereceu um contributo
importante de modo a alcançar os objectivos
estabelecidos pela UE em matéria de conservação
da biodiversidade e em particular na Rede Natura
2000. Com a adesão, a superfície comunitária
aumentou 58% e tornou-se muito mais rica em
habitats e espécies. Mais ainda, é um território
imenso com populações de espécies ainda
selvagens e habitats raros, praticamente
desaparecidos no resto da Europa; a sua entrada
afectou os esforços de conservação destas espécies
e habitats. Tendo em conta esta nova situação,
foram introduzidas várias modificações às
Directivas Aves e Habitats.
Em primeiro lugar, uma nova região biogeográfica
foi introduzida – Região Panónica - que inclui toda
a Hungria, uma boa parte da Eslováquia e uma
parte da República Checa. Em segundo lugar, as
novas espécies e tipos de habitats, característicos
destas regiões, adicionadas ao anexo I (13
espécies) da Directiva Aves e no anexo II (76
animais, 89 plantas e 20 tipos de habitats), IV
(68 animais, 88 plantas) e V da Directiva Habitats.
De entre as espécies adicionadas, algumas
possuem uma grande importância, tais como o
Bisonte-Europeu (Bison bonasus) ou ao Furão-dasestepes (Mustela eversmanii), um elevado número
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de borboletas raras e plantas endémicas. A decisão final, sobre as espécies e os habitats a incluir nas
duas Directivas, foi tomada no decorrer de várias reuniões levadas a cabo entre 2001-2003, com a
participação dos países que aderiram recentemente à UE, os Estados Membros e o Centro para a
Protecção da Natureza e Biodiversidade da Comissão Europeia.
O directório actualizado foi inserido no Capítulo do Ambiente no tratado de adesão à União Europeia,
assinado no dia 16 de Abril 2003. Os dez novos Estados Membros tiveram até ao dia 1 de Maio de
2004 para adoptar as disposições legais das duas directivas, de modo a designar as Zonas de Protecção
Especial incluídas na Directiva Aves, com o propósito de completar o directório dos sítios de importância
comunitária da Directiva Habitats.

7.2.1 A Região Boreal
Com uma extensão sem fim de florestas de
coníferas, pântanos e lagos, a região Boreal faz
parte de um distinto grupo de vegetação que
circunda todo o hemisfério Norte.
Uma mistura harmoniosa de diferentes tipos de
habitats, criam uma paisagem característica de
mosaico, composta de florestas e zonas húmidas.
Ao longo da costa, existem arquipélagos rochosos
interligados com prados e pequenas lagoas de água
salgada, são ideais para a nidificação no solo de
centenas de milhares de aves migratórias.
A região Boreal da União Europeia inclui uma
grande parte da Suécia e Finlândia, toda a Estónia,
Letónia e Lituânia e uma boa parte do Mar Báltico.
Tem uma topografia plana e a maior parte com
menos de 500m altitude. A Norte, emerge com a
tundra do Árctico, a Oeste, o solo eleva-se até às
montanhas da Fenoscândia e a sul, há uma
transição das florestas decíduas sensíveis ao clima
da região Continental.
A floresta domina a paisagem e cobre à volta de
60% da região. A maior parte é utilizada
comercialmente e tem, consequentemente, uma
conservação muito reduzida, se comparada com
as florestas primárias, que agora tem menos 5 a
10% de recursos. O tipo de floresta dominante é
conhecida pela taiga ocidental, contendo uma
mistura do Espruce da Noruega (Picea abies) e
Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris). A sua estrutura
é relativamente simples com uma camada dispersa
de musgos, líquenes e arbustos ericáceos em solos
rasos. Onde os solos são mais férteis, estão
desenvolvidas florestas valiosas de espruces.
Espécies decíduas, incluindo Vidoeiros (Betula
spp.), Choupo (Populus tremula), Tramazeira
(Sorbus aucuparia) e Salgueiros (Salix spp.),
tendem a ocorrer em vez das primeiras
colonizadoras em solo descoberto e ao longo de
rios e lagos. Por toda a parte, as florestas boreais
ostentam um grupo muito rico de plantas, insectos
e outros animais bem adaptados. Espécies raras
de aves também estão presentes, entre estas, 10
espécies de corujas, incluindo a Coruja-lapónica
(Strix nebulosa), 6 espécies de pica-paus,

incluindo o Pica-pau-tridáctilo (Picoides
tridactylus) e uma gama de rapinas tais como a
Águia-gritadeira (Aquila clanga).

As zonas húmidas estão próximas da paisagem
comum. Há cerca de 10.000 anos a região Boreal
estava coberta de gelo e consoante a massa de
gelo recuava, após a última idade do gelo, deixou
leves depressões no terreno granítico e gnaisses.
Isto explica a razão de existirem, hoje em dia, um
grande número de lagos, rios e pequenas lagoas
nesta região: três quartos dos 600.000 dos lagos
naturais da Europa e onde se encontram alguns
dos maiores pântanos. Nalgumas partes do Norte,
as turfeiras são 50% da superfície. A linha costeira
e as ilhas à volta do Mar Báltico o do Golfo de
Bótnia, têm muitas características do meio
ambiente Boreal. Tendo sido comprimida pelo peso
massivo da camada de gelo, a linha costeira está
uma vez mais a emergir do mar. À volta do Golfo
de Bótnia, estima-se que a linha costeira está a
emergir cerca de 1 cm num ano. Conforme as
águas recuam, os habitats dos baixios são ideais
para criação de aves limícolas e plantas que
toleram bem a salinidade. Durante séculos foram
utilizadas como pastagens que, por seu lado,
resultam como sendo um sem número de habitats
semi-naturais de um elevado valor de conservação
tais como os prados costeiros do Báltico Boreal, o
Alvar nórdico e as florestas naturais primárias.
Os arquipélagos situados fora das costas do Sul da
Finlândia e da Suécia, também são interessantes na
perspectiva da conservação. Formados por milhares
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de ilhas e ilhéus, pontilhados entre um mar calmo e
gentil, desenham uma paisagem de postal ilustrado.
Bandos de patos e gansos reprodutores e aves
marinhas são aqui localizados aos milhares, atraídos
por um clima ameno, baías protegidas, águas planas
e abundância de alimento. A região Boreal, como
um todo, é um magnete para as aves. Mais de
metade das espécies de aves Europeias têm parte
do seu período reprodutor nesta região.
Quanto ao Mar Báltico, este é um dos maiores
sistemas salgados do mundo. A sua única conexão
com o mar aberto é através dos baixos entre a
Suécia e a Dinamarca. Como resultado, pode levar
mais de 35 anos para que o Báltico seja
completamente renovado pela água do Mar do
Norte. Isto, combinado com o facto de que o mar
é muito baixo (profundidade média de 54 m),
torna-o muito sensível à eutrofização.
Demograficamente, a região é uma terra de
contrastes com áreas urbanizadas crescentemente
maiores no Sul (Estocolmo, Riga, Helsínquia),
contrastadas por vastas áreas no Norte, onde as
populações já pequenas estão a decrescer ainda
mais. O Sul tem a média de 40 hab/km2, enquanto
no Norte, o mais típico ronda os 2-3 hab/km2. A
agricultura em larga escala está geralmente
concentrada no Sul, onde se está a tornar mais
intensiva. A época de crescimento é aqui de 200
dias, comparando com os 100 dias no Norte. Isto
é influenciado não só pela temperatura e qualidade
do solo, mas também pelo número de horas de
luz e extensão da cobertura de neve. A silvicultura
comercial, o uso dominante do solo, está por outro
lado, difundida por toda a região.

O Ganso-bravo (Anser anser) forma bandos de grandes dimensões,
nomeadamente no período migratório

7.2.1.1 Tipo de Habitats da Rede Natura 2000
na Região Boreal
Os tipos de habitats que ocorrem na região Boreal
reflectem em parte a sua transição natural com a
região Continental. Há 16 que dizem respeito a
diferentes tipos de florestas, das quais 7 são agora
tão raras, que lhe foi atribuído um estatuto
prioritário.
Entre estes estão as florestas primárias da taiga,
os pântanos lenhosos decíduos da Fenoscândia e
as florestas naturais das terras costeiras.
As turfeiras e sapais também estão também
representados. Variam desde turfeiras arrasadas,
pauis e pântanos em transição e turfeiras
florestadas, entre a paisagem florestal, a extensas
turfeiras no Norte. Até que a recente extracção
comercial de turfa tenha sido difundida, em países
como a Lituânia, que perdeu mais de 70% das
suas turfeiras. Ainda assim, os 5 países continuam
a manter grandes turfeiras intactas, algumas das
quais estão entre as maiores da Europa.
Ainda que os prados naturais cubram apenas 14%
do território, eles incluem uma grande variedade
de valiosos habitats semi-naturais (dos quais 14
estão listados na Directiva Habitats). Estes ocorrem
ao longo da costa e em terra mais longínqua no
meio da floresta. Alguns são únicos da região
Boreal, tal como as pastagens lenhosas da
Fenoscândia e prados secos das terras baixas.
Nestes 5 países, tem havido uma longa tradição
de pequenas propriedades, mantendo clareiras
para criação de gado e produção de feno.
Ao longo do tempo, estes tornaram-se muito ricos
em plantas e animais especialistas e como tal de
grande interesse de conservação. Infelizmente,
estão agora a desaparecer rapidamente, pela falta
de maneio. Finalmente, os lagos oligotróficos e
rios naturais da Fenoscândia também estão
difundidos, ainda que a maioria dos rios tenha
sido modificada para produzir energia
hidroeléctrica, cursos de navegação ou pesca
comercial. Como são relativamente novos e
escavados fora do leito rochoso, os lagos tendem
a ser pouco profundos, quentes, claros e pobres
em carga de nutrientes.

Como tal, também são particularmente sensíveis
a sobrecargas de nutrientes, à chuva ácida e à
poluição oriunda da agricultura e de actividades
florestais de larga escala. Ao longo da costa e das
ilhas encontram-se outros tipos de habitats típicos,
tais como as ilhas esker Bálticas ou enseadas
estreitas.
7.2.1.2 A lista Boreal dos Sítios da Rede Natura
Em Janeiro de 2005, a Comissão Europeia
adoptou a primeira lista de sítios da Rede Natura
2000 para a região Boreal. No total são propostos
5.026 sítios, pela Suécia e Finlândia, cobrindo
mais de 80.000 km2. Os habitats do Anexo I
cobrem cerca de 80% da área da Rede Natura, a
maioria dos quais foram designados para florestas
e habitats turfeiros.
Esta lista Boreal será complementada
proximamente por mais sítios, dos novos 3 Estados
membros da região Boreal – Estónia, Letónia e
Lituânia – que se juntaram à UE em 1 de Maio de
2004. Também a Suécia e a Finlândia serão
requeridas a apresentar sítios adicionais para um
certo número de tipos de habitats e espécies, para
os quais a designação actual é considerada
insuficiente.
7.2.1.3 Espécies da Rede Natura na Região
Boreal
A região Boreal, considerando a sua latitude, é
relativamente rica em espécies. Na UE, há 4
espécies de mamíferos que ocorrem apenas nesta
região: o Esquilo-voador-da-Sibéria (Pteromys
volans), a Rena-selvagem-da-floresta (Rangifer
tarandus fennicus), a Foca-anelada-de-Saimaa
(Phoca hispida saimensis) e a Foca-anelada-doBáltico (Phoca hispida botnica). O lince, o castor
e o urso-pardo são típicos da região. As espécies
de invertebrados característicos incluem o
Escaravelho-eremita (Osmoderma eremita), que
é uma espécie prioritária associada a árvores
folhosas antigas e pastagens florestais, e o
Mexilhão-de-água-doce
(Margaritifera
margaritifera), outrora comum em troços não
regulados dos rios da Fenoscândia.

Ainda que relativamente pobre em plantas
vasculares, existem alguns endemismos notáveis,
tal como a Alisma wahlenbergii, uma pequena
planta aquática encontrada primariamente em
terrenos costeiros emergentes. As maiores ilhas
do Báltico, de Öland e Gotland na Suécia e de
Hiiumaa e Saaremaa na Estónia, com os seus
solos calcários, são também particularmente ricas
em endemismos raros tal como a Artemisia de
Öland (Artemisia oelandica). Outras espécies
típicas da região são as Orquídeas-calipso
(Calypso bulbosa), Arctophila fulva e Ranunculus
lapponicus.
Mais de metade das espécies de aves Europeias
nidificam na região Boreal, incluindo muitas
listadas no Anexo I da Directiva Aves. As espécies
de Leste, da Rússia e mais a Este, são aqui
encontradas e em mais lado nenhum da UE.
Centenas de milhares de aves aquáticas também
migram para a região à procura de alimento, de
dias com maior número de horas de luz e de terras
de reprodução não perturbadas.
Alguns bandos dirigem-se para lagos tranquilos,
estuários e zonas húmidas costeiras, enquanto
outras espécies sensíveis, como os Grous e
Maçaricos, preferem as turfeiras e pauis remotos
e ricos em insectos. Como muita da migração está
concentrada num canal relativamente estreito no
Golfo da Finlândia, os céus são por vezes
preenchidos com as aves migratórias num dia de
Primavera, oferecendo uma visão verdadeiramente
espectacular.
As ilhas, rochedos e ilhéus no Mar Báltico, também
têm colónias importantes de aves marinhas.
Estima-se que uns 9 milhões de aves marinhas
invernem no Báltico todos os anos. A sua
importância como área de invernada é sublinhada
pelo facto de que, durante invernos amenos, são
aqui encontrados mais de 90% dos Patos-decauda-afilada e Patos-fuscos e metade das
Mobêlhas, Mergansos e Gansos-Mudos.
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Outras espécies características da Região Boreal
estão associadas às florestas. Estas incluem
corujas e pica-paus, bem como espécies
cinegéticas maiores tais como o Tetraz (Tetrao
urogallus) e o Lagópode-escandinavo (Lagopus
lagopus). A cegonha-negra (Ciconia nigra) e
rapinas raras como a Águia-pomarina (Aquila
pomarina) e a Águia-gritadeira (Aquila clanga) têm
importantes populações nos 3 estados Bálticos.
Mais a Norte, espécies de origem Siberiana fazem
a sua aparição, tais como o Gaio-da-Sibéria
(Perisoreus infaustus) e o Chapim-da-Sibéria
(Parus cinctus).

O Galo-lira (Tetrao tetrix) é um dos galos selvagens mais coloridos do Norte
da Europa, com paradas nupciais chamativas

7.2.1.4 Aspectos de Gestão na Região Boreal
Ainda que a região Boreal tenha mantido a maioria
das suas espécies originais, incluindo grandes
carnívoros, a área coberta por habitats naturais
está muito reduzida e sob uma pressão crescente.
Em termos de impacto, a silvicultura comercial
(baseada sobretudo em Espruce, Pinheiro, Vidoeiro
e Carvalho) teve a maior influência. A floresta é
uma grande indústria na Suécia, Finlândia e nos
estados Bálticos (na Letónia avalia-se em 20%
das receitas de exportação, na Suécia 15-20% e
na Finlândia 35-40%). Na Finlândia, dois terços
das turfeiras são utilizados para fins comerciais,
sobretudo floresta. A área coberta pela floresta está
a aumentar tanto devido à plantação activa como
à reflorestação de terrenos abandonados. Contudo,
restam muito poucas florestas primárias
verdadeiramente naturais. A prática florestal
baseada no desbaste-cor te-replantação,
frequentemente acompanhada de drenagem e uso
de espécies exóticas e de fertilizantes, reduz a área

de florestas naturais a pequenas ilhas no seio da
paisagem florestal mais alargada.
Para prevenir mais perdas, vários países na região
introduziram programas nacionais para comprar
as florestas naturais remanescentes, para que
possam ser completamente retiradas da produção.
Muitos dos rios da região Boreal foram modificados
para fornecer potência hidroeléctrica e navegação.
Na Suécia, por exemplo, 72% dos rios capazes de
fornecer electricidade foram já explorados. A pesca
também é muito popular e em algumas áreas
crescentemente intensiva.
A agricultura está concentrada sobretudo no Sul
da região, onde, como no resto da Europa, houve
muita intensificação nas décadas recentes. Em
contraste, muitas das terras em outras áreas
remotas foram abandonadas. Prados de feno e
pastagens naturais e semi-naturais estão agora sob
uma ameaça crescente, com apenas uma fracção
com uma gestão activa. Recentemente, foi dada
uma atenção especial ao desenvolvimento de
esquemas agro-ambientais, que apoiam e mantêm
tais formas de gestão tradicional. Isto será
igualmente importante para os prados alagados e
habitats costeiros nos novos Estados membros, à
medida que cresce a pressão para intensificar ou
abandonar a produção agrícola.
No extremo Norte da região, a agricultura é
substituída pela criação de renas, que é uma
significativa actividade económica. A escala é tal,
que também tem impactos directos e indirectos
no ambiente natural. A colheita de frutos silvestres
e cogumelos é também uma importante actividade
económica e recreativa no Norte.
Isto é usualmente, contudo, para consumo local
mais do que distribuição em larga escala e é
inteiramente compatível com os requisitos da Rede
Natura, garantindo que as espécies e habitats
presentes não são significativamente afectados por
estas actividades.
A caça é também uma actividade recreativa
popular na região Boreal e outra que pode
continuar a ser praticada nos sítios da Rede Natura

2000, desde que tenha o devido cuidado para
garantir que é sustentável e não afecta
negativamente os outros usos do solo.
Contudo, certos comportamentos dirigidos a
grandes predadores, continuam a ser um tema de
preocupação, já que as emoções se mantêm fortes,
apesar dos dados decrescentes e número
extremamente limitado de conflitos entre o Homem
e o predador. A população de lobo na Suécia e
Finlândia reduz-se a 150 animais, ainda que sejam
receados e odiados.

7.2.2 A Região Mediterrânica
7.2.2.1 Extensão e limites
A porção Europeia da Região Biogeográfica
Mediterrânica ocupa aproximadamente 1.200.000
km2, o que representa 11% do continente europeu,
incluindo a maior parte da Península Ibérica (Centro
e Sul de Portugal e de Espanha), a zona Midi de
França, o Sul e grande parte da Itália, as costas
da Península Balcânica, a Península da Anatólia e
as ilhas de Malta e Chipre. Representa mais de
4.000 km de comprimento, desde Lisboa, em
Portugal, até Adana, no Sul da Turquia.
7.2.2.2 Características peculiares
O aspecto característico principal do ambiente
Mediterrâneo é a sua grande variabilidade e riqueza
de paisagens. A originalidade da paisagem do
Mediterrâneo resulta de múltiplos factores que
contribuíram para a sua criação: a complexidade
geomorfológica e geológica, a peculiaridade
histórica e climática, os repetidos fenómenos de
separação das massas continentais durante o
Terciário e a importância de alguns episódios
ocorridos durante as últimas idades geológicas (o
Pliocénio e o Pleistocénio), especialmente os
períodos gelados do Quaternário.
7.2.2.3 Principais características geológicas
A parte Europeia do mar Mediterrâneo é
caracterizada por 4 penínsulas principais: Ibérica,
Itálica, Balcânica e Anatólica; um grande número

de ilhas, algumas tendo uma grande superfície
(Baleares, Córsega, Sardenha, Sicília, Creta,
Chipre), estão dispersas em todo o seu
comprimento. O comprimento total da costa é
aproximadamente de 33.500 km, isto é, 72,7%
do comprimento total da costa do Mediterrâneo.
O seu perímetro Europeu está circundado por
montanhas. As maiores altitudes alcançam-se na
Serra Nevada, em Espanha, e nas maiores ilhas,
incluindo a Sicília, Sardenha, Córsega, Creta e
Chipre. Algumas das montanhas mais altas são
vulcões, alguns dos quais ainda em actividade,
como o Etna, o Stromboli e o Vulcano.
A área coberta pelo mar Mediterrâneo está dividida
a partir do canal da Sicília (110 km de largura e
350 m de profundidade) em duas grandes bacias:
uma a Oeste (Oeste das costas de Península Itálica
e da Sicília) e outra a Este ou Oriente (Este da
Península Itálica).
A profundidade é variável: aproximadamente
5.000 m no mar Jónico, 1.200 m no Adriático,
4.400 m no Oeste perto da Sardenha e 3.700 m
no mar Tirreno. A plataforma continental não é
prolongada, alcançando uma profundidade
máxima de 350 m, enquanto a inclinação do fundo
é bastante acentuada, dado o fenómeno da
orogénese alpina.
As costas são geralmente regulares e baixas para
Norte, altas e escarpadas para Sul; mais ainda,
um grande número de ilhas estão situadas em
frente à Espanha (Baleares), à Itália (Arquipélago
Toscano, Ilhas Pontinas, Ilhas Eólias, etc.), à
Tunísia (Djerba), à Grécia (Ilhas Cíclades,
Espórades, etc.); entre estas, as mais extensas
são a Sicília, Sardenha, Chipre, Córsega e Creta.
Dos rios principais que chegam a este mar,
referimos o Ebro, o Ródano e o Pó, pela costa
Norte e o Nilo pelo Sul.
7.2.2.4 Clima
A principal característica do clima Mediterrâneo
é o forte contraste entre o período quente de Verão,
caracterizado por uma seca acentuada e uma
estação chuvosa de Outono-Inverno, com
temperaturas relativamente moderadas. Há uma
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nítida diversificação entre o clima tipicamente
Mediterrânico e o clima Mediterrânico em redor
das montanhas. Além disso, as áreas interiores
são influenciadas estritamente pelos elementos
continentais (por ex., o interior de Espanha). Os
valores médios da precipitação oscilam entre 600
e 1.200 mm por ano, mas pode descer aos 350400 mm e até aos 100 mm em algumas áreas
subdesérticas. No período seco (pelo menos 2
meses por ano no Mediterrâneo Oeste e de 5 a 6
meses na parte Oriental), a maioria das plantas e
dos animais defrontam um deficit hídrico.
Os ventos dominantes são: o vento de Noroeste
(frio e húmido), e o vento de Norte (muito frio e
seco, no Inverno). Outros ventos característicos
são os ventos de Levante e o Grego, de Este; o
Siroco (sempre quente e seco), vindo das costas
do Norte de África; o Méltemi e Etésio (quentes e
secos no Verão), que sopram no mar Egeu.
As altas temperaturas de Verão causam uma forte
evaporação da água do mar, não compensada
pelas precipitações.
7.2.2.5 Habitats, fauna e flora
A região Mediterrânea, considerando a
biodiversidade, é considerada um dos locais mais
ricos do mundo. Todos os estudos biológicos na
área realçam o elevado número de espécies
endémicas que aí vivem, número que pode
alcançar ou mesmo ultrapassar 40% do número
de espécies de certos grupos de organismos, como
pode ser o caso das plantas.
7.2.2.6 Riqueza dos Habitats
A região Mediterrânica compreende uma ampla
variedade de habitats: 71,7% dos habitats
incluídos no anexo I da Directiva Habitats estão
presentes nesta região. O número de habitats
endémicos incluídos no mesmo Anexo I é maior
do que em qualquer outra região biogeográfica.
Aproximadamente 35% da região Mediterrânica
está ocupada com florestas. Estas são altamente
diversificadas, pela razão de existir pelo menos
40 espécies de árvores comuns e mais de 50
espécies que surgem mais ou menos

pontualmente. Em qualquer caso, as espécies
folhosas constituem a maioria das áreas florestais.
As maiores populações pertencem às esclerófilas
e a região Mediterrânea alberga 97,1% da área
que na Europa é ocupada por este tipo de floresta.
Os tipos mais característicos da vegetação
Mediterrânica são os Maquis (matagal) e o
Garrigue (charneca).
O Maqui (nome dado pela cor verde escura das
folhas das espécies dominantes) é o tipo de
vegetação melhor conhecido do Mediterrâneo.
Representa a comunidade de arbustos, na qual as
espécies dominantes são a Azinheira (Quercus
ilex), o Medronheiro (Arbutus unedo), os Adernos
(Phillyrea sp.), a Urze (Erica arborea) e a Aroeira
ou Lentisco (Pistacia lentiscus).
O Garrigue (nome comum francês de Quercus
coccifera) é um complexo de arbustos e ervas
baixas, dos géneros Cistus, Halimium, Lavandula,
Trifolium e Tuberaria, e outras gramíneas (géneros
Aira, Airopsis, Catapodium, Cor ynephorus,
Cynosurus, Gastridium, Laseackia, etc.). A maioria
das espécies tem uma parte subterrânea geófita
(bulbosa ou tuberosa), com uma fase vegetativa
intensa do Outono à Primavera e um período de
inactividade (diapausa) no Verão: uma estratégia
perfeita para escapar aos meses mais quentes do
ano (exemplos: Asphodelus sp., Mandragora
autunnalis, Atractylis gummifera).

O Rosmaninho (Lavandula stoechas) é um dos arbustos característicos da
região Mediterrânica

7.2.2.7 Os principais ecossistemas
De modo a compreender a complexidade da
paisagem Mediterrânica é apropriado fazer uma
descrição sintética dos seus principais
ecossistemas.
a) As montanhas
Há diferentes associações vegetais presentes nas
montanhas Mediterrâneas devido à ampla
variedade das condições ecológicas em termos de
latitude, altitude, clima, geologia, solo, exposição
e gradiente. Desde as florestas de carvalhos com
a Azinheira (Quercus ilex) e Sobreiro (Quercus
suber), até às baixas altitudes, com alternância
de várias formações.
b) As costas Mediterrânicas
As costas Mediterrânicas introduzem um elevado
número de habitats que incluem as áreas de dunas
e rochedos, as escarpas e as zonas húmidas. A
maior parte destes habitats foi reduzido,
particularmente as zonas húmidas e as costas
arenosas e apenas 25% se encontram em estado
natural. Em algumas áreas mais integrais, a
paisagem costeira é caracterizada por pinhais de
várias espécies Mediterrâneas. Nas dunas, além
das espécies largamente difundidas como o Cardomarítimo (Eryngium sp.), a Amofila (Amophila
arenaria) e a Eruca-marítima (Cakile maritima),
é possível encontrar espécies típicas do Sul como
o Narciso-das-areias (Pancratium maritimum) ou
o Goivo-da-praia (Malcomia littorea). O Zimbro
(Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) é um
arbusto típico das zonas mediterrânicas, cujos
frutos são muito apreciados pelas aves migratórias.

Os Zimbrais de Juniperus oxycedrus são um dos mais importantes habitats
arbustivos da região Mediterrânica

As zonas húmidas da bacia Mediterrânica incluem
diferentes tipos de ambientes. Entre eles, os lagos
costeiros são particularmente importantes pelo seu
papel na regulação dos sistemas hidrogeológico e
climático, podendo ser considerados como “áreas
de transição”, muito ricas em espécies animais e
vegetais. Em tais habitats podem ser encontrados
vários peixes de interesse comercial (Robalo
Dicentrarchus labrax, Carpa Cyprinius carpio,
Dourada Sparus auratus, Lúcio Esox lucius, Peixerei-do-Mediterrâneo Atherina boyeri).
Diferentes animais são característicos das costas
Mediterrânicas, como exemplo alguns lagartos da
Costa Adriática: o Lagarto-do-Adriático (Podarcis
melisellensis), o Lagarto-oxicéfalo (Lacerta
oxycephala), o Lagarto-de-Mosor (Lacer ta
mosorensis) e o Algiroide-magnífico (Algiroides
nigropunctatus).
Entre as aves, podemos encontrar o Flamingo-rosa
(Phoenicopterus ruber), que constrói os seus
ninhos apenas nalguns pontos de Espanha,
Portugal, Itália e Sardenha. De forma mais geral,
as costas Mediterrânicas, particularmente as zonas
húmidas, são interessantes para passagem e
alimentação de milhões de aves migratórias,
incluindo as mais raras como o Corvo-marinhopigmeu (Phalacrocorax pygmaeus), o Pelicanocrespo (Pelacanus crispus), o Zarro-castanho
(Aythya nyroca), a Águia-gritadeira (Aquila clanga)
e o Maçarico-de-bico-fino (Numenius tenuirostris).
c) Ilhas
Com quase 5.000 ilhas, o Mediterrâneo inclui um
dos maiores grupos de ilhas do mundo. A costa
destas ilhas estende-se por aproximadamente
18.000 km, abrangendo 39% do total das zonas
costeiras mediterrânicas.
Nestas ilhas é possível observar muitos animais
endémicos. Como exemplo, a Lagartixa-Siciliana
(Podarcis wagleriana), que vive na Sicília, a
Lagartixa-de-Tirrénia (Podarcis tiliguerta) na
Sardenha e Córsega, a Lagartixa-balear (Podarcis
lilfordi) e a Lagartixa-das-Pitiusas (Podarcis
pityusensis) nas Ilhas Baleares, a Lagartixa-deMalta (Podarcis filfolensis), a Lagartixa-de-Milo
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(Podarcis milensis) nas Ilhas Cíclades. A Osgaeuropeia (Phyllodactylus europaeus) é típica das
ilhas do Mar Tirreno.
Entre as aves, a Gaivota-de-Audouinii (Larus
audouinii) nidifica na Córsega, na Sardenha e em
outras ilhas, onde também é possível encontrar
colónias do Falcão-da-rainha (Falco eleonorae).
7.2.2. 8 A biodiversidade do Mediterrâneo
O número dos organismos macroscópicos
existentes no Mediterrâneo será de mais de 8.500
espécies, correspondendo a uma percentagem
variável de 4 a 18% (dependendo do grupo
considerado), das espécies presentes nas costas.
Dada a evolução geográfica do Mediterrâneo, as
espécies que aí vivem têm várias origens
biogeográficas: Pan-Oceânicas, Atlânticasmoderadas, Subtropicais, imigrantes e endémicas
(20 a 30% são exclusivas do Mediterrâneo).
7.2.2.9 A tropicalização do Mediterrâneo
Nos últimos anos, aumentou rapidamente o
número de espécies de peixes do Mar Mediterrâneo
emigradas desde o Mar Vermelho e do Oceano
Atlântico. A importância deste fenómeno torna
possível pensar que o fenómeno da “tropicalização
do Mar Mediterrâneo” está actualmente em curso.
Há outros factores que hoje em dia facilitam a
penetração de fauna piscícola no Mediterrâneo,
como o desenvolvimento da aquacultura e a
importação de espécies tropicais para aquários.
Finalmente, as águas capturadas nos mares
tropicais pelos cargueiros comerciais e
descarregadas no Mediterrâneo podem representar
um veículo de ovos e larvas de espécies tropicais.
Também muito importante é o aumento seguro
da temperatura na água e a alteração climática
global actual, caracterizada por uma incontestável
mudança das estações e pelo aumento do dióxido
de carbono, tudo elementos que podem afectar a
biologia e ecologia das espécies.
7.2.2.10 A biodiversidade no solo.
De modo a compreender os riscos da
desertificação, a erosão e as alterações climáticas

nas áreas Mediterrânicas é necessário conhecer o
“valor ” do solo. As particulares condições
climáticas da região e a desflorestação conduziram
a uma intensa erosão do solo, aumentada em
certas áreas devido ao desenvolvimento turístico
e às actividades desportivas e de recreio. Em
Espanha 44% do solo está afectado por fenómenos
erosivos, dos quais 90% pertencem à região
Mediterrânica. Trovoadas de particular violência
também podem causar fenómenos de erosão em
terras predispostas a tal, do ponto de vista
tectónico e litológico.

7.2.3 A Região Atlântica
A região Atlântica estende-se desde o topo do
Reino Unido e Irlanda para baixo até ao Norte
das costas de Espanha e Portugal, abrangendo
toda a Holanda e partes da Alemanha, Dinamarca,
Bélgica e França. Em nenhum sítio se está a mais
de 300 km do mar e porque muita da superfície
terrestre é plana e de baixa altitude, o clima
penetra a grande distância para o interior, trazendo
ventos amenos, Verões frescos, com
predominância dos ventos de Oeste e precipitações
moderadas ao longo de todo o ano. Esta região
inclui mais de metade do comprimento da Europa,
recortando a linha costeira e 2 dos mares mais
produtivos do mundo: o Mar do Norte e o Noroeste
do Oceano Atlântico.
As poderosas forças das marés, do vento e ondas
actuando sobre um substrato alternado de dura
rocha-mãe e macias rochas sedimentares, são
largamente responsáveis pela formação desta linha
costeira variada e dinâmica, rica em habitats e
espécies. Penhascos varridos pelo vento, morros
rochosos expostos e as estreitas entradas das
marés, contrastam fortemente com extensas praias
arenosas, baías abrigadas e extensos lamaçais
entre marés. Vários dos mais importantes rios
europeus drenam para o mar ao longo da costa
Atlântica (o Garona, o Reno, o Tamisa, o Sena),
criando vastos estuários de grande valor
económico e biológico. Quanto a espécies, a região
Atlântica pode não exibir os elevados níveis de

biodiversidade encontrados noutras regiões, mas
tem ainda assim, grande abundância de espécies
animais.
Só o Mar Frísio ou de Wadden alberga cerca de
12 milhões de aves migratórias, em vários
momentos do ano. Esta abundância de vida
continua, debaixo das ondas.
A corrente do Golfo, que viaja para a Costa Norte
da Escócia e Noruega, traz correntes quentes
durante todo o ano e um fornecimento rico em
nutrientes desde as Caraíbas. Nas águas mais
rasas da plataforma continental e do Mar do Norte,
isto cria um ambiente ideal para a difusão de
organismos marinhos, desde plâncton, crustáceos,
bivalves e peixe até aves marinhas e mamíferos
no topo da cadeia alimentar.
O Noroeste Atlântico pode ser um dos oceanos
mais ricos do planeta, mas é também um dos que
está sob ameaça crescente da sobre-pesca,
poluição, construção e tráfego pesqueiro. Em terra,
a situação é bastante diferente. A glaciação mais
recente, que terminou há cerca de 10.000 anos,
teve um efeito considerável na redução da
biodiversidade da região. Também tem uma longa
história de exploração humana, que criou um
ambiente fortemente alterado e frequentemente
degradado.
Em condições naturais, as florestas seriam o
habitat dominante, mas estas foram
sistematicamente cortadas desde a Idade Média.
A topografia ondulante e as longas estações de
crescimento dão as condições ideais para os
modernos sistemas de produção, que agora cobrem
uma parte significativa do espaço rural. Hoje, a
paisagem é predominantemente agrícola, com
áreas urbanas e industriais crescentemente
maiores. Muitos habitats naturais e semi-naturais
só existem agora em parcelas fragmentadas e
isoladas, numa paisagem largamente artificial. A
poluição pelo uso intensivo de pesticidas e
fertilizantes e de efluentes industriais exacerbaram
estes problemas. A região Atlântica é de facto uma
das áreas mais intensamente povoadas e
intensamente geridas da Europa. Mais de 100
milhões de pessoas vivem e trabalham nesta área

(quase 1/3 da população da UE). Fora das cidades
capitais como Paris, Londres, Bruxelas ou
Amesterdão, as densidades populacionais podem
ainda alcançar em certas áreas os 360 hab/km2.
Isto coloca uma pressão massiva no ambiente
natural e apresenta-se com um desafio particular
para a Rede Natura.
7.2.3.1 Espécies na Região Atlântica
Apesar das condições climáticas favoráveis, o
número de espécies presentes nesta região é
relativamente pobre, reflectindo os efeitos
duradouros da última Idade do Gelo e a longa
história de povoamento humano. Foram listadas
no Anexo II da Directiva Habitats, 52 espécies de
flora, sendo que 14 são endémicas. A taxa de
endemismos é o mais baixo de todas as regiões
biogeográficas e é geralmente restrito ao Norte da
Península Ibérica. Muitas das espécies de flora
listadas, estão muito associadas a típicos habitats
Atlânticos. Estas incluem a gramínea Festuca
summilusitanica, encontrada apenas nas
montanhas do Norte da Península Ibérica, a
Angelica heterocarpa que prospera nos bancos
de areia dos estuários ao longo da costa Atlântica
da França e a Gentianella anglica que ocorre em
prados permanentes calcários do Reino Unido.
Os briófitos também estão bem representados.
Entre estes, está o raro Hepático-petalóide
(Petalophyllum ralfsii) confinado aos habitats
húmidos de dunas costeiras. É um excelente
indicador do estado geral de conservação da
dinâmica dos sistemas dunares, já que requer
cavidades húmidas recentes, formadas pelo vento
nos areais. Não se encontra em dunas que estejam
sobre-estabilizadas.
Em termos de fauna, podemos encontrar listadas
na Directiva Habitats, 81 espécies da região
Atlântica. Mais de 1/3 são invertebrados, desde
borboletas e libélulas raras até caracóis terrestres,
como o pequeno Vertigo angustior e o Mexilhãode-água-doce (Margaritifera durr ovensis)
endémico da Irlanda. Muitas espécies de morcegos
também estão presentes especialmente à volta das
regiões fronteiras da Bélgica e França onde os
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extensos sistemas de grutas e antigas fortificações
garantem sítios de abrigo ideais para estas
espécies.
A região Atlântica é talvez melhor conhecida pela
sua abundante vida marinha. A maior
concentração da Europa de portos baleeiros está
localizada à volta da costa das Ilhas Britânicas e
do Mar Frísio. Os Roazes-Cor vineiros e as
Toninhas-Comuns estão presentes em números
significativos em toda a extensão da costa desde
a Dinamarca ao Norte de Espanha. Ainda que as
populações aparentem ser altas (350.000
Toninhas-Comuns), mantém-se em risco pelos
insustentáveis níveis elevados de captura e efeitos
danosos de poluentes como os PCB’s (Bifenilos
policlorados), cádmio e mercúrio que provocam
bio-acumulação. As aves aquáticas e limícolas
também afluem à região em grande número,
especialmente durante o Inverno, para fugir às
condições agrestes do Árctico Norte e encontrar
abrigo em zonas húmidas costeiras, ricas em
nutrientes, das costas Atlânticas e do Mar do
Norte.

O Abibe ou Ave-fria (Vanellus vanellus) é uma ave limícola migradora,
viajando entre o Norte e Sul da Europa

7.2.3.2 Tipo de Habitats da Rede Natura 2000
na Região Atlântica
Na totalidade, há 117 tipos de habitats da região
Atlântica listados na Directiva Habitats (mais de
metade). Este grande número reflecte o clima
ameno e solos ricos, a sua íntima associação com
as regiões Continental e Mediterrânica, que partilha

os mesmos habitats e, em particular, a sua extensa
e diversificada linha de costa. Mais de metade
dos habitats costeiros e halófitos da Directiva estão
presentes nesta região, já que são 17 das 21 dunas
costeiras e interiores.
A gama de areais dunares é impressionante: desde
as dunas de areias móveis, dunas fixas com
vegetação herbácea (dunas cinzentas), dunas fixas
descalcificadas até às dunas com florestas.
Albergam muitas espécies de plantas incluindo
endémicas raras como a Rumex repestris ou a
Omphalodes littoralis.
As machairs são um tipo de dunas costeiras, com
vegetação herbácea em terrenos secos e
temporariamente alagados, típicas das ilhas
britânicas. Presente apenas na Irlanda e no Norte
do Reino Unido, estes prados costeiros suportam
uma profusão de plantas florais e são de grande
importância para a nidificação no solo de aves
costeiras, tal como o Pilrito-comum (Calidris
alpina), Pintarrôxo-de-bico-amarelo (Carduelis
flavirostris) ou o Borrelho-grande-de-coleira
(Charadrius hiaticula).
Como a maioria dos habitats costeiros, os sistemas
dunares arenosos são dinâmicos e móveis. Têm
uma importante função na redução do impacto
erosivo do mar, absorvendo a energia das dunas e
actuando como um amortecedor vital entre a terra
e a água. Infelizmente, mais de 50% das dunas
atlânticas desapareceram ou foram transformadas
desde a década de 1950. O turismo e o
desenvolvimento urbano são as causas principais,
ainda que a arborização florestal tenha também
um impacto significativo em certas áreas,
especialmente ao longo da costa da Aquitânia da
Baía de Biscaia.
Outros habitats costeiros típicos da região Atlântica
incluem os lodaçais entre marés e os prados
salgados. Estes desenvolvem-se em localizações
mais abrigadas da costa, por exemplo, na boca
de um estuário ou em ilhas barreiras ou bancos
de areia. O grande alcance da maré e os gradientes
de salinidade criam uma rápida sucessão de
vegetação halofítica acima da linha de costa.
Lodaçais esparsamente cobertos, eventualmente

originam um tipo de vegetação mais diversa nos
pântanos salinos. Séculos de pastoreio de gado
doméstico contribuíram ainda mais para esta
diversidade.
O complexo mosaico de lodaçais e prados salgados
é de grande importância para a vida selvagem.
Ainda que com baixa diversidade de espécies, os
lodaçais entre marés sustentam populações muito
densas de invertebrados, resultando numa biomassa
global extremamente alta. Isto, por sua vez, atrai
inúmeras limícolas e aves aquáticas cinegéticas
nidificantes e/ou migradoras de passagem.
Mais para o interior, muito do interesse de
conservação assenta naqueles habitats que foram
criados pelas práticas de uso extensivo, tais como
os prados naturais e semi-naturais. Em geral, os
prados ocupam cerca de 30% da região Atlântica
e ainda que a maioria tenha sido transformado ou
empobrecido pela agricultura intensiva, ainda
permanecem importantes vestígios de habitats
ricos em diversidade de espécies. Estão listados
17 tipos de habitats na Directiva Habitats que
podem ser encontrados aqui, incluindo várias
formas de prados calcários ricos em plantas e
borboletas. As charnecas são outros habitats
típicos da região Atlântica. Há vários grupos de
charnecas atlânticas que se encontram em toda a
região, desde as costas do Norte da Dinamarca
até as costas de Espanha e Portugal. Alguns tipos
de charnecas, tais como os charnecas húmidas
atlânticas, com Erica cilaris e Erica tetralix e as
charnecas secas atlânticos com Erica vagans,
tornaram-se tão raros que são agora uma
prioridade da Directiva Habitats.

Os urzais de Erica tetralix são um dos habitats prioritários que definem
Sítios da Rede Natura 2000

A precipitação intensa e baixa evaporação da região
Atlântica, também favoreceu a formação de
turfeiras de coberta e turfeiras altas. O Reino Unido
e a Irlanda albergam alguns das maiores e mais
significativas extensões de turfeiras de coberta da
Europa. Contudo, isto é apenas uma fracção do
que originalmente existia. Mais de 90% já se
perdeu, pela exploração em larga escala e
processos de arborização e drenagem.
Ainda que as florestas decíduas tenham sido em
tempos muito disseminadas, a maioria foi
desbastada ou substituída por plantações de
coníferas. Apenas 13% da região Atlântica está
agora florestada, a maioria para uso comercial.
Ainda assim, as porções das florestas temperadas
mais naturais, tais com os Faiais acidófilos
atlânticos ou as florestas aluviais ainda existem
em partes da região onde garantem um importante
refúgio para muitas espécies florestais. Algumas
florestas são endémicas da região, como as
florestas de Teixos (Taxus baccata) e antigos
Carvalhais de Quercus petrea, que se encontram
apenas no Reino Unido e Irlanda.
7.2.3.3 Aspectos de Gestão na Região Atlântica
A região Atlântica é uma das regiões Europeias
mais densamente povoada e intensivamente
usada. A longa presença de povoamentos humanos
deu forma ao meio rural, de modo considerável.
Originalmente, muito do terreno foi transformado
e usado para actividades agrícolas extensivas, em
pequena escala. Isto ajudou a criar habitats seminaturais de grande interesse para a biodiversidade,
tal como os sapais salgados, charnecas, prados,
que devem muito da sua diversidade de espécies
à longa tradição de uso. Contudo, com o tempo,
as práticas agrícolas tornaram-se mais eficientes
e intensivas. Os habitats semi-naturais foram
lavrados ou transformados de modo a dar lugar a
sistemas de produção em larga escala de
monoculturas ou de criação de animais. Estes
dominam agora grande parte da paisagem,
reduzindo os habitats originais. Hoje, todos os
habitats de interesse para a conservação foram
severamente reduzidos e apenas existem, na sua
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maioria, como áreas pequenas e isoladas numa
imensa paisagem empobrecida.
O uso de pesticidas, fertilizantes e estrumes
amplificou o problema, ao poluir as áreas
circundantes e cursos de água e causando
problemas de eutrofização e enriquecimento em
nutrientes, a longa distância do local de utilização,
por exemplo, na foz dos rios principais como o
Reno e o Ródano.
A primeira prioridade para a conservação é
claramente proteger as áreas remanescentes de
mais desenvolvimentos, mas isto, em si mesmo,
não será suficiente; também são necessários
esforços para expandir e conectar fragmentos
isolados de habitats valiosos, para que sejam
ecologicamente viáveis a longo prazo.
Isto não só significa restaurar os sítios e reintroduzir
práticas de gestão apropriadas, mas também
reconectá-los e adoptar uma abordagem mais
próxima da natureza em todo o espaço rural, por
exemplo, mantendo e encorajando elementos
lineares tais como vegetação de bordadura e
corredores ripícolas para espécies migradoras ou
reduzindo o uso de fertilizantes numa área de
infiltração alargada. Apenas assim, as espécies e
os habitats têm uma perspectiva de sobrevivência
a longo prazo.
Outro grande problema para a região Atlântica é o
nível crescente de urbanização e industrialização.
Pelo menos 5% da área é completamente artificial
e na maior parte ocupada com cimento e edifícios.
A rede rodoviária aumentou 30% nos últimos 20
anos, atravessando o campo em todas as direcções
e contribuindo ainda mais para a fragmentação
das áreas de valor natural remanescentes.
Com tantas pessoas a viver perto do mar, a pressão
sobre a linha costeira é particularmente intensa. A
procura de turismo costeiro e recreativo é uma
grande ocupação do tempo livre de milhões de
habitantes, que trabalham nas vilas e cidades. As
praias arenosas e as dunas, em particular, têm-se
perdido e degradado, devido a inúmeros processos
de desenvolvimento turístico. O uso recreativo
pesado (passeios, caravanas, golfe, veículos

motorizados, vela, etc.), adicionou problemas,
causando por vezes, danos enormes aos frágeis
ecossistemas costeiros e marinhos.
As dinâmicas naturais da linha costeira também
foram afectadas pelos investimentos pesados em
sistemas de defesa costeira, para proteger a terra
e propriedades de inundações e danos causados
pelas marés. Isto, não só erodiu o limite marítimo
dos prados salgados e evitou o desenvolvimento
natural dos habitats entre marés, um fenómeno
conhecido como “espremer a costa”, mas também
causou efeitos laterais sérios em outros locais da
costa. A experiência mostrou-nos que as soluções
de engenharia pesada não travam as dinâmicas
naturais da linha costeira, mas meramente
transferem a sua energia para outro lado,
causando erosão e danos nessas áreas. As
actividades industriais e comerciais de exploração
dos recursos naturais são outras principais
condutoras da economia da região Atlântica. Os
mares oferecem algumas das áreas pesqueiras
mais ricas do mundo e são ricas em fontes naturais
de gás, petróleo e seus agregados. Mais de 1100
espécies de peixes vivem nestas águas, das quais
10% são comercialmente exploradas. Ainda que
abundantes, os recursos piscícolas foram
colocados sob grande pressão nos anos mais
recentes, através da rápida expansão das frotas
industriais de pesca. A maioria destas espécies
está agora a ser pescada para lá dos seus limites
biológicos de segurança.
As técnicas modernas de pesca também produzem
uma taxa elevada de descargas, em termos de
peixe não desejado e outros organismos marinhos.
Estima-se que mais de metade das capturas,
particularmente de arrastões de profundidade, é
composta por peixes subdimensionados ou por
espécies não desejadas comercialmente, como
golfinhos ou tubarões. Estes animais são
devolvidos ao mar, habitualmente já mortos.
Estudos na Dinamarca indicaram que a pesca de
espécies não comerciais é um grande problema
par ticularmente para a Toninha-comum
(Phocaena sp.), afectando possivelmente cerca
de 5-7% da sua população.

Estão em curso esforços para tentar limitar as taxas
destas capturas não dirigidas, de espécies-chave
de mamíferos marinhos, para menos de 1% das
estimativas das suas populações, por exemplo,
através do uso de “campaínhas” nas redes para
avisar/afastar os animais.
Adicionalmente a estas ameaças directas, os
animais marinhos também sofrem das crescentes
altas concentrações de toxinas contaminantes,
como os PCB’s, cádmio e mercúrio que provocam
bioacumulação nos seus organismos. Muitos
destes têm origem nas descargas de efluentes
industriais, de fábricas próximas do mar ou ao
longo dos rios. A poluição é um problema geral
das águas costeiras, seja de origem urbana,
industrial ou agrícola. Infelizmente ainda são
comuns grandes crescimentos de algas e
envenenamento de mariscos, apesar dos esforços
em regular e reduzir os níveis de poluição.
Como em terra, a implementação da Rede Natura
no mar na região Atlântica representa um desafio
particular, face à ampla gama de pressões e
actividades humanas e à falta generalizada de
conhecimento sobre o ambiente marinho. Algumas
grandes áreas foram designadas como sítios
marinhos da Rede Natura 2000, mas são
necessários esforços adicionais para completar a
rede para a maioria dos habitats e espécies
marinhas.
7.2.4 A Região Continental
A região Continental cobre mais de ¼ da União
Europeia e estende-se numa banda larga de Este
a Oeste, desde a fronteira Este da Polónia até ao
centro da França. Fora da UE alcança os Montes
Urais, na fronteira com a Ásia. No Sul, a região
está quase dividida em 2 pela alta cordilheira
montanhosa da zona Alpina e pelas planícies
estépicas da região Panónica. Parte das linhas de
costa do Adriático e do Báltico também estão
incluídas.
Em conjunto, 11 países da UE têm parte ou todo
o seu território na região biogeográfica Continental.
Ocupa a maior parte das áreas da França,

Alemanha, Itália, Polónia e da República Checa,
bem como partes significativas da Dinamarca,
Bélgica, Áustria e Eslovénia. Apenas o Luxemburgo
está inteiramente dentro da região Continental. A
Suécia, por sua vez, tem apenas 3% do país nesta
região.
O clima é geralmente caracterizado pelos fortes
contrastes entre os Invernos frios e os Verões
quentes. A natureza continental do clima torna-se
mais pronunciado conforme nos deslocamos de
Oeste para Este. No Este, são mais comuns as
condições extremas de calor e frio, humidade e
seca, e têm um forte impacto na vegetação.
Movendo-se para Oeste, as características tornamse menos notórias dadas as influências da região
Atlântica, que trazem condições mais amenas. Por
exemplo, as temperaturas de Varsóvia (Polónia)
em Janeiro são usualmente abaixo de 0º, enquanto
na Alsácia (França) tendem a permanecer acima
dos 0ºC.
A paisagem da região Continental é geralmente
plana no Norte e mais montanhosa no Sul, com a
excepção das extensas planícies inundáveis nas
bacias dos rios Pó e Danúbio.
A Grande Planície Norte Europeia cobre muita da
área do Norte da Alemanha, Dinamarca, Polónia
e Rússia. Formada pelos avanços e recuos dos
glaciares esta vasta área esteve em tempos coberta
nas zonas baixas, com florestas caducas de faias,
misturadas com extensas planícies alagadas,
turfeiras e sapais. Contudo, muitas destas florestas
foram cortadas para combustível e madeira e
substituídas por produções agrícolas de larga
escala. A transformação é tão grande que esta área
está agora frequentemente referida como o
“celeiro” da Europa. Abaixo das planícies, existe
uma cintura de moreias, contendo centenas de
lagos, pântanos e turfeiras, em redor da região da
Pomerânia no Leste da Alemanha e Polónia. Esta
é uma das áreas menos povoadas da cintura
Continental, não só pelo terreno difícil, mas
também pela sua localização estratégica após as
Guerras Mundiais, como região de fronteira entre
o Leste e o Ocidente.
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Mais para Sul, a vegetação começa a ser
intensamente influenciada pelas condições
Mediterrânicas e sub-Alpinas. As menores
elevações dos Alpes, Apeninos e Cárpatos e as
áreas montanhosas dos Vosgues, das Ardenas, da
Floresta Negra e do Maciço Central, por exemplo,
albergam muitas espécies e habitats que também
são encontrados na região Alpina. Alguns dos rios
mais importantes da Europa, fluem através da
região Continental: o Danúbio, o Loire, o Reno, o
Pó, Elbe, Oder, Vistula... Estes rios tiveram um
importante papel económico ao longo dos anos,
ligando o Norte e o Sul através de canais fluviais
internos. Como resultado, a maioria foi canalizado
e regularizado, levando a perdas dramáticas de
extensas áreas de habitats alagáveis e respectivas
espécies.
Apesar destas transformações, a região Continental
ainda é relativamente rica em biodiversidade.
Estando no cruzamento de zonas biogeográficas
tão diferentes, partilha muitas espécies com outras
regiões. Depois da última Idade do Gelo, as plantas
e os animais recolonizaram a Europa Central,
seguindo uma série de rotas diferentes. Algumas
regressaram das regiões mais montanhosas dos
Alpes e dos Cárpatos, outras migraram para Norte
vindas do Mediterrâneo ou da Península Balcânica.
Mais ainda, outras vierem de Leste. A resultante
diversidade de plantas, animais e tipos de habitats
é notavelmente alta, mesmo que poucas sejam
verdadeiramente endémicas da região.
Em termos de uso humano, os níveis populacionais
são geralmente altos, especialmente nas áreas
urbanas do Norte da Alemanha, Dinamarca e
Polónia. A Europa Central foi durante muitos anos
o coração industrial da Europa, garantindo muito
do fornecimento de carvão, minério de ferro, cobre
e aço. Todas as áreas estão dominadas por grandes
zonas industriais, como na Ruhrgebiet (região de
Ruhr) no Oeste da Alemanha, que é uma das
maiores zonas industriais do Mundo. Áreas
semelhantes existem mais para Leste, quer na
Alemanha, quer na Polónia e na República Checa.
Conhecida como o “Triângulo Negro”, este distrito

sofre de poluição industrial massiva. Minas a céu
aberto, extracção de cobre, queima de carvão
(lenhite), etc., todas produzem grandes
quantidades de subprodutos nocivos. O Triângulo
Negro permanece até hoje uma das áreas mais
poluídas da Europa.
7.2.4.1 Espécies na Região Continental
A região Continental acolhe 149 espécies de
animais e 83 de plantas raras, listadas na Directiva
Habitats, bem como mais de 1/3 das aves listadas
no Anexo I da Directiva Aves. Muitas estão
associadas com florestas características de faias,
carvalhos e florestas dominadas por Carpa ou
Carpino (Carpinus betulus).
As espécies das aves típicas incluem o Peto-preto
(Dryocopus martius), o Milhafre-real (Milvus
milvus), a Galinha-do-mato (Bonasa bonasia) e o
Papa-moscas-de-colar (Ficedula albicollis), entre
outras.
No subcoberto, dezenas de milhares de espécies
de insectos e plantas adaptaram-se a diferentes
micro-habitats florestais. Devido ao grande número
de rios, pântanos, prados aluviais e outros habitats
húmidos da região Continental, as espécies de água
doce também estão representadas. Por exemplo,
a Lontra (Lutra lutra) ainda está relativamente bem
distribuída, ainda que sob pressão crescente da
poluição e perda de habitat.
O número de espécies de peixes é particularmente
notável. Mais de 2/3 das espécies listadas na
Directiva Habitats ocorrem nesta região, incluindo
algumas endémicas raras, como o Esturjão-doAdriático (Acipenser naccarii), o Zingel (Zingel
zingel) ou o Salmão-do-Danúbio (Hucho hucho).
A região Continental também possui muitos
anfíbios raros. Apenas na bacia italiana do rio Pó,
ocorrem 8 espécies listadas na Directiva Habitats.
Estes incluem a rara subespécie do Sapo-Pé-dePá-Europeu (Pelobates fuscus insubricus), duas
espécies
de
Salamandra-das-cavernas
(Hydromantes ambrosii e Hydromantes strinatii),
bem como o Proteus (Proteus anguinus). Esta
última é de facto mais característica de grutas e
cavernas subaquáticas escuras da Eslovénia, onde

é localmente conhecida como “Peixe Humano”,
devido à cor pálida da sua pele. Alcançando 25
cm de comprimento, este anfíbio raro baralhou os
cientistas durante anos, pela sua capacidade de
alcançar a maturidade sexual sem uma fase de
metamorfose.
Como noutras regiões da Europa, muita da
paisagem Continental foi fortemente influenciada
pela agricultura. Ainda que a agricultura intensiva
em larga escala seja agora prevalente, ainda são
utilizados importantes porções de prados e
pastagens semi-naturais em regime extensivo,
especialmente na parte Leste da região. Atraem
espécies como o Codornizão (Crex crex) ou a
Cegonha-branca (Ciconia ciconia), que dependem
de sistemas agrários extensivos para a sua
sobrevivência. Estima-se, que só na Polónia, haja
mais de 40.000 cegonhas, com ¼ da população
mundial a reproduzir-se nos prados entre os rios
Oder e Bug. Os prados e pastagens húmidas são
particularmente ricos em espécies de plantas e
incluem espécies raras como a Campanula
bohemica ou a Gentianella germanica.

7.2.4.2 Tipo de Habitats da Rede Natura 2000
na Região Continental
Antes da agricultura, muita da região Continental
estava dominada por florestas decíduas. As
condições climáticas e solos são particularmente
aptos para florestas folhosas, tais como faias
(Fagus sylvatica), que está aqui no centro da sua
distribuição. Mais para Leste, a faia é
gradualmente substituída por Carvalho e Carpino,
enquanto no Norte, em terrenos mais elevados e
em solos mais pobres, os povoamentos naturais
de coníferas tomam o seu lugar com uma
frequência crescente.
Importantes exemplos de turfeiras florestadas,
florestas aluviais e florestas ripárias mistas também
foram frequentes ao longo da maioria dos vales e
planícies aluviais. Estes habitats excepcionalmente
ricos desempenham um importante papel como
corredores naturais dentro da paisagem mais vasta.
A maioria, contudo, desapareceu e agora apenas
existe em bolsas isoladas de terreno.
A transformação de florestas para terras aráveis e
pastagens foi quase sempre completada com os

Cegonha-branca (Ciconia ciconia), Espécie de Interesse Comunitário (Directiva Aves)
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primeiros colonos. Estes habitats semi-naturais que
se desenvolveram nestes solos, evoluíram com o
tempo para valiosas reservas para espécies nativas,
mas também estas estão sob ameaça pelo declínio
do uso tradicional e pela intensificação da
agricultura.
Hoje em dia, as pastagens ocupam cerca de 14%
da região Continental, variando desde os prados
sub-alpinos e pastagens calcárias em altitude até
prados de feno de baixa altitude e prados aluviais
inundados.
Os prados aluviais já foram extensos, cobrindo
grandes áreas ao longo dos vales dos rios. Aqui
forneciam refúgio a muitas espécies de zonas
húmidas, como o Lírio-da-Sibéria (Iris sibirica), o
Codornizão (Crex crex) ou a Felosa-Aquática
(Acrocephalus paludicola). Enquanto muitas das
preciosas planícies alagáveis da Europa se
perderam, ainda existem áreas importantes em
algumas áreas da região, por exemplo ao longo
dos rios Danúbio, Pó, Alto Loire e Elba. Por
exemplo, as zonas húmidas nos troços superiores
do rio Oder (nasce no maciço da Boémia, na
República Checa), entre a Polónia e a Alemanha,
prolongam-se por 60 km, em ambas as margens
do rio.
Outros habitats húmidos típicos incluem um
grande número de lagos e turfeiras, bem como
extensos pauis e pântanos de água doce. O vale
do rio Biebrza, no Nordeste da Polónia, é um dos
maiores e menos perturbados sapais da Europa
Central, com grandes intervalos de turfeiras
naturais, ocupando cerca de 90.000 ha. Em
terrenos mais elevados, extensos sistemas de
grutas, permeiam entre a paisagem cársica. Estes
representam um importante bastião para muitas
espécies raras de morcegos bem como de outras
espécies especializadas de fauna e flora. As grutas
de Sumava da República Checa estão entre os
maiores sistemas de grutas na Europa Central.
As dunas interiores são outro habitat pouco
frequente, mas característico da região Continental.
As areias foram depositadas na última Idade do
Gelo, ao longo de grande parte da Europa Central,
sendo que depósitos adicionais foram acarretados

pelos rios. Como com as formações arenosas
costeiras, foram feitos grandes esforços para
estabilizar estas terras incultas, através da
plantação de coníferas e melhoria do solo. As
dunas remanescentes e a sua fauna e flora
especializadas estão agora muito reduzidas e
altamente fragmentadas. Uma vasta gama de
habitats costeiros, também se encontra ao longo
da linha costeira do Norte e do Sul da região
Continental. Habitats de mar aberto, praias e
calhaus característicos, prados salgados, lagoas,
dunas e charnecas dunares e florestas costeiras
estão todos presentes e sustentam uma riqueza
de vida selvagem. Incluem-se aqui 2 dos maiores
sistemas dunares móveis da Europa, em Rabjerg
Mile na Jutlândia (Dinamarca) e no Parque
Nacional de Slowinski (Polónia). Nestas áreas, os
processos naturais de formação e dunas têm livretrânsito.
7.2.4.3 Aspectos de Gestão na Região Continental
Muita da paisagem Continental foi
significativamente transformada por séculos de
alterações do uso do solo.
Extensas áreas de florestas de faias foram cortadas
para fornecer madeira para fornalhas industriais e
para permitir agricultura intensiva em larga escala.
Zonas húmidas e prados inundáveis foram
drenados para posterior aumento das terras
agrícolas. Os rios foram represados, canalizados e
regularizados para prevenir cheias e garantir rotas
interiores de navegação. Pelo século XIX, as
indústrias pesadas eram universais em áreas como
a região de Ruhr ou no Triângulo Negro, entre a
Alemanha, Polónia e República Checa.
As populações humanas aumentaram
substancialmente, à medida que as pessoas se
moviam para estas áreas à procura de empregos.
O impacto no ambiente foi substancial. Grandes
espaços de terra foram urbanizados e
transformados em zonas industriais. A poluição
começou a criar imensos problemas.
Apenas os habitats em solos mais pobres, como
as turfeiras, os pântanos e charnecas, escaparam
a transformações maiores. Estes quando utilizados,

foram-no de forma extensiva. Este é o caso da
região em redor da Pomerânia (Polónia) ou no
Maciço Central em França. Ambos ainda
acomodam vastas áreas de valiosas turfeiras,
pântanos, florestas e prados.
Muitas áreas localizadas na fronteira entre o velho
Leste e o Oeste permaneceram relativamente
inalteradas durante décadas depois da 2ª Guerra
Mundial. É como se o tempo tivesse parado aqui.
Contudo com o colapso recente dos regimes
comunistas e a reabertura das fronteiras nacionais,
os usos da terra estão também a alterar-se
rapidamente, tanto pelo abandono da terra como
pela sua intensificação.
A reforma da Política Agrícola Comum e a
introdução de pagamentos de áreas desligadas da
produção pode ajudar a abrandar este processo,
já que visa o fortalecimento dos esquemas de
Desenvolvimento Rural.
O facto da Rede Natura 2000 estar agora
especificamente mencionada no Regulamento de
Desenvolvimento Rural é um passo político
importante em conseguir maior integração da
agricultura e necessidades de conservação.
Enquanto a paisagem se mantém bem florestada,
quando comparada com a região Atlântica (cerca
de 27% da área), apenas uma pequena proporção
são florestas folhosas semi-naturais. Estima-se que
mais de 75% das florestas originais se perderam
e o que resta foi severamente alterada pelas
práticas de uso comercial.
O Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris) que em
condições normais está confinado a solos pobres,
é agora a espécie dominante entre as plantações
comerciais. Só na Alemanha, contabiliza-se em
mais de 72% do total das florestas.
O ar carregado de poluição proveniente das
actividades industriais também aplicou a sua taxa
à biodiversidade da região e em particular às
florestas. Altas emissões de dióxido de enxofre e
óxido de azoto, por ex., causam as chamadas
chuvas ácidas.
Isto leva, não só, a danos extensos na vegetação
florestal, mas também torna os povoamentos mais
vulneráveis a forças destrutivas naturais, como os

ventos fortes e tempestades ou a pestes e doenças
introduzidas. Estima-se, em resultado disto, que
mais de 90% das árvores na Polónia e República
Checa estão parcialmente desfolhadas.
Os rios da região, planícies alagáveis e outras zonas
húmidas também foram gravemente afectadas
pelos níveis excepcionalmente altos da poluição
industrial e agrícola: muitos dos cursos de água
tornaram-se estéreis. A maioria dos rios também
foi submetida a grandes alterações físicas nos
últimos 200 anos. Têm sido canalizados,
estreitados, aprofundados, marginalizados e
represados. Alguns, como o Reno, foram
transformados em grandes canais de navegação.
Outros foram largamente modificados para
produção de energia hidroeléctrica. As planícies
dos arredores também foram drenadas e
transformadas para a agricultura e prevenir
inundações.
Apesar destas dramáticas alterações, ainda
existem bolsas fragmentadas dos habitats naturais
e semi-naturais ao longo dos rios principais,
mesmo que numa configuração severamente
reduzida.
Reconhecendo o valor económico bem como o
valor ecológico destes rios, estão em curso esforços
para adoptar soluções mais ligeiras de uso e gestão
e, onde possível, restaurar parte das dinâmicas
naturais dos rios. Graças à Directiva-Quadro da
Água, está em desenvolvimento uma abordagem
de gestão integrada, para todo o comprimento de
muitos dos principais rios e das suas bacias.

7.2.5 A Região Alpina
A Europa tem várias cadeias montanhosas
importantes que atravessam a maioria dos países.
Dentro da UE, cinco das mais longas e altas foram
incluídas na região biogeográfica Alpina.
Incluem os Alpes, que se estendem sobre a França,
Itália, Alemanha, Áustria, Eslovénia e dois países
não membros da UE, a Suíça e o Mónaco; os
Apeninos que discorrem ao longo da Itália; os
Pirenéus na fronteira entre a Espanha e a França;
a Escandinávia que ocupa simultaneamente a
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Suécia, a Finlândia e a Noruega e os Cárpatos
que se prolongam para lá das fronteiras da UE da
Eslováquia e Polónia, até à Roménia e Ucrânia.
Independentemente da sua localização geográfica,
são todas caracterizadas por um clima
relativamente frio e áspero, elevadas altitudes e
frequentemente por uma topografia complexa e
variada. As florestas e os prados semi-naturais
evoluíram nas encostas mais baixas, mas à medida
que a altitude aumenta e a temperatura desce, as
árvores tornam-se escassas e a dada altura dão
lugar a pastagens alpinas, penhascos e
comunidades arbustivas. No topo, entre rochas e
neve, a vegetação está reduzida apenas a um
punhado de plantas altamente adaptadas, capazes
de tolerar tais condições extremas.
Uma cintura de vegetação similar pode ser
encontrada em todas as cadeias montanhosas na
região Alpina, mas a altitudes diferidas. Na
Escandinávia, por exemplo, a linha de árvores está
abaixo dos 1.000 m, enquanto nos Pirenéus está
bem acima dos 2.000 m. Devido aos seus
gradientes acentuados, as montanhas têm zonas
latitudinárias de vegetação altamente
comprimidas. Em resultado, os habitats e as
espécies alteram-se rapidamente com a altitude.
Nas montanhas, mover-se para 100 m acima é o
equivalente a andar 100 km para Norte em
terrenos planos. A topografia complexa e as
diferentes exposições (encostas a Sul abrigadas,
bolsas de neve, escarpas fustigadas pelo vento e
depósitos rochosos irregulares, …), também
criaram uma miríade de diferentes microclimas.
Isto ajuda a explicar porque a região Alpina tem
tão grande riqueza e biodiversidade. Quase 2/3
das plantas no continente europeu estão aqui
presentes. Os picos altos albergam muitas
endémicas, enquanto nas encostas mais baixas,
a diversidade de espécies é mais influenciada pela
sua transição com outras regiões biogeográficas e
a longa história de usos compatíveis do solo pelo
Homem. Em conjunto, na região Alpina há 105
tipos de habitats, 97 espécies de plantas e 134
de animais que se encontram listadas na Directiva
Habitats. Em termos de fauna, a área tornou-se

importante retiro para muitas espécies que
originalmente ocorriam em números elevados em
territórios de baixa altitude. Grandes carnívoros
(lobos, ursos, linces) e rapinas (águias, falcões,
abutres) foram retirados para as montanhas
porque, ao contrário da maioria das outras regiões,
as montanhas ainda têm grandes áreas intactas
onde a perturbação humana é limitada.
Também existem espécies alpinas verdadeiramente
especialistas, que incluem espécies de roedores
(ex. Rato-da-neve, Microtus nivalis), ungulados
(ex. Cabrito-montês, Capra ibex) e muitos
invertebrados. A região Alpina é especialmente rica
em escaravelhos e borboletas: só em Itália, cerca
de metade das espécies de borboletas ocorrem
abaixo da linha de árvores.
Algumas aves também se adaptaram bem ao
ambiente montanhoso, incluindo o Lagópodeescandinavo (Lagopus lagopus), a Gralha-de-bicovermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e a Tarambolacarambola (Charadrius morinellus). Muitas mais,
permanecem na região durante as suas rotas
migratórias.

A Gralha-cinzenta (Corvus corone cornix) tem grande distribuição europeia
e pode ser observada em grandes parques urbanos

Em termos de uso do solo e impacto humano, a
maioria das cadeias montanhosas são
escassamente populosas, particularmente acima
dos 1.000 m (ou dos 500 m no caso da
Escandinávia), dado o clima áspero, o acesso difícil
e as curtas estações de crescimento.
As práticas pastoris tradicionais têm, ainda assim,
sido o principal sustento da economia da montanha

durante séculos e contribuíram ainda mais para a
já rica biodiversidade da região. Estes usos da terra,
contudo, estão a desaparecer rapidamente sob a
pressão combinada do abandono da terra e da
sua intensificação.
Outras actividades mais recentes, também estão
a ter impactos neste ambiente particularmente
frágil. Estas incluem, entre outras, o turismo de
massas, a florestação e desflorestação em massa,
o represamento com barragens, a canalização dos
rios e a construção de estradas.
As alterações climáticas representam outra grande
ameaça. Devido aos estreitos intervalos ecológicos
e climáticos, uma pequena alteração pode ter
efeitos devastadores na sua capacidade de
absorver e reter a água. Já há evidências de que
os glaciares estão a encolher; se estes diminuírem
ainda mais, podemos esperar secas mais
significativas nas terras baixas e alterações
acentuadas na vegetação das montanhas,
particularmente a altitudes superiores.
7.2.5.1 Os Alpes
Os Alpes estão entre as cadeias montanhosas mais
altas da Europa. Formam uma cadeia crescente
em 1.200 km de comprimento e 200 km de
largura, através de 8 países. Vários picos
ultrapassam os 4.000 m, incluindo o Monte
Branco, o qual com 4.807 m é o cimo mais alto
da Europa.
Originalmente formada por uma colisão poderosa
entre as placas continentais Africana e
Euroasiática, as formações rochosas cristalinas
expostas foram desde sempre extensivamente
remodeladas e esculpidas pelos rios torrenciais
alpinos, recuos glaciares e pela pressão
permanente das geadas e do derreter da neve. Isto
ajudou a criar um labirinto extremamente complexo
de cadeias montanhosas, entrelaçadas por vales
longos e profundos e rios alpinos. Vários dos rios
Europeus mais importantes têm origem nos Alpes,
tal como o Reno, o Pó e o Ródano.
Os Alpes também actuam como uma ponte entre
o clima Mediterrânico no Sul e o clima mais
temperado no Norte, sendo isto reflectido em todo

o lado no tipo de habitats e espécies presentes.
Mais de metade do Alpes estão cobertos de
florestas. Para Norte, os declives mais suaves são
dominados por árvores de folha caduca, enquanto
no Sul são sobretudo ocupadas com florestas de
folha permanente. As florestas de coníferas
prevalecem em maiores altitudes e nas áreas
interiores mais secas, onde a precipitação é
consideravelmente baixa. Em geral, as florestas
ainda estão num estado relativamente natural,
particularmente em grande altitude e fornecem um
importante refúgio e corredor ecológico para muitas
das espécies de maior porte, como ursos e lobos.
Prados e pastagens de montanha representam
mais de 25% da vegetação alpina. Muitas são
semi-naturais, tendo sido influenciadas por séculos
de práticas agrícolas extensivas. Contudo, muitas
estão agora sob séria ameaça, à medida que mais
explorações agrícolas são abandonadas.
Conjuntamente, há 79 tipos de habitats listados
na Directiva Habitats que se encontram nos Alpes,
incluindo vários acima da linha de árvores, tais
como as charnecas alpinas, pastagens silícias ou
vários tipos de escarpas e encostas rochosas.
Em termos de plantas, os Alpes são um dos lugares
mais ricos da Europa. Cerca de 40% da flora
europeia está aqui representada (incluindo 30
espécies da Directiva Habitats). Muitas adaptaramse às difíceis condições, ao crescer em tufos planos
ou em roseta para se protegerem do vento e da
neve, ou então pelo desenvolvimento de filamentos
e flores parabólicas para reter o calor. Alguns bons
exemplos são a Pulsatilla vulgaris e a Papaver
alpinum (Papoila-alpina).
Quanto à fauna, a maioria das 80 espécies de
mamíferos dos Alpes são pequenos roedores,
morcegos e ungulados. Como noutras cadeias
montanhosas, muitas são relíquias da última Idade
do Gelo, tendo ficado para trás quando as placas
de gelo recuaram. Muitas estão agora evoluídas
em diferentes subespécies; por exemplo, o Ratoda-Bavária, o Cabrito-montês, …
Os Alpes são também a casa de uma imensa
diversidade de invertebrados. Supostamente, só
na parte ocidental dos Alpes há mais espécies de
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escaravelhos do que na totalidade do Reino Unido.
Alguns são agora tão raros que tiveram de ser
incluídos na Directiva Habitats, tais como a colorida
Rosalia alpina ou a brilhante Carabus olympiae.
Os Alpes são igualmente importantes pelas suas
aves: pelo menos 200 espécies nidificam nas
montanhas e mais de 200 migram ou invernam ao
longo da cadeia montanhosa.
Estas montanhas podem estar entre as mais ricas
da Europa, mas também estão entre as mais
intensivamente exploradas. Vivem nos Alpes mais
de 11 milhões de pessoas, a maioria nos vales
crescentemente urbanizados. Mais de 100 milhões
de pessoas visitam as montanhas para turismo e
recreio. Tudo isto coloca uma imensa pressão no
frágil ambiente. A maioria dos rios alpinos foi
represada para produção de electricidade ou
estreitada e canalizada para fins agrícolas, causando
uma ampla série de impactos ambientais, tanto
dentro como fora da região Alpina.
7.2.5.2 A Escandinávia
Moldada por períodos sucessivos de glaciação, a
Cordilheira Escandinava é a montanha mais antiga
da região Alpina. Percorre 1.400 km ao longo da
espinha dorsal da Escandinávia, desde as partes
mais a Norte da Finlândia ao Sul da Suécia e
Noruega. A elevação média é de 500 metros, ainda
que vários picos alcancem mais de 1000 m e
ocasionalmente mesmo acima dos 2.000 m.
Localiza-se aqui o maior planalto europeu – o
Hardangervidda -, que se expande por mais de
8.000 km2.
As condições meteorológicas são geralmente muito
ásperas, com temperaturas à volta de 0º na maioria
do ano. A parte Oeste é influenciada pelo Oceano
e pela Corrente do Golfo, à vez que o Leste é de
natureza mais continental, com menos vento e
queda de chuva. Por causa destas condições
difíceis, mais de metade desta cordilheira está sem
árvores, vastas áreas estão por sua vez cobertas
por vegetação dominada por espécies típicas de
charnecas e urzais. Ocasionalmente, aparecem
raros Ranunculus lapponicus e Papaver
laestadianum, em bolsas de solo rico e húmido,

tal como faz o Rododendro-da-Lapónia
(Rhododendron lapponicum), que tem apenas 5
a 15 cm de altura. Em altitudes mais elevadas, a
vegetação torna-se tão rara que muita da paisagem
é dominada por rochas e pedregulhos descobertos.
Apenas poucas plantas vasculares, como o
ranúnculo-glaciar (Rannunculus glacialis)
conseguem sobreviver neste meio.
Baixando e em redor da linha de árvores, aparecem
parcelas de vidoeiro e salgueiros subdesenvolvidos. Encostas mais abaixo evoluem
vidoeiros (Betula pubescens czerepanovii), os
quais representam o tipo de floresta dominante
da Cordilheira Escandinava. Comparada com as
outras montanhas alpinas, estas montanhas têm
uma baixa diversidade de espécies. Ainda assim,
permanecem como uma componente vital da
biodiversidade Europeia, face ao seu imenso
tamanho e natureza intacta. No conjunto, podemos
encontrar aqui 44 tipos de habitats, 26 espécies
de plantas e 16 espécies de animais, listados na
Directiva Habitats. Muitos dos animais presentes
restringem-se à região circumpolar, tais como a
Raposa-do-Árctico, o Lemingue, o Glutão, a Corujadas-Neves e o Gerifalte. Não surpreendentemente,
a presença humana é muita baixa na Cordilheira
Escandinava. Algumas actividades como a
construção de barragens hidroeléctricas, a criação
crescente de renas ou a perda de pastoreio de
Verão, tiveram efeitos prejudiciais no ambiente
local. Contudo, muitas das montanhas
permanecem imperturbadas pela influência
humana e estão, como resultado, entre as áreas
naturais menos danificadas, que restam na Europa.
7.2.5.3 Os Pirinéus
Prolongando -se desde as costas do Mar
Mediterrâneo até ao Oceano Atlântico, os Pirinéus
são a cadeia montanhosa mais pequena da região
Alpina: tem 430 km de comprimento e 10 km de
largura na sua extremidade Leste, ma expande-se
para 150 km de largura na zona central. O pico
mais alto é o Pico D’Aneto, a 3.404 m. As encostas
a Norte e a Sul contrastam fortemente entre elas.
No lado Norte, a montanha desce abruptamente

para as planícies largas da Aquitânia e Languedoc.
A chuva é abundante devido à influência do Oceano
Atlântico e, consequentemente, muitas das
encostas da montanha estão cobertas de Faias e
Abetos. As encostas a Sul, por outro lado, são
muito mais secas e têm gradientes suaves. Isto é
mais favorável para o Pinheiro silvestre, Zimbros
e Azinheiras. Acima da linha de árvores (2.400 –
2.900 m), a vegetação é muito semelhante aos
Alpes, ainda que um pouco menos diversa. Os
Salgueiros (Salix herbacea) agarram-se ao solo
juntamente com matos e prados alpinos. Em
conjunto, ocorrem nos Pirinéus 60 tipos de habitats
listados na Directiva Habitats, incluindo um tipo
de prado silício, dominado por Festuca eskia, que
é única desta área. Os Pirinéus também têm uma
abundância de cursos de água, cascatas e lagos.
Há mais de 1.500 lagos acima dos 1.000 m.
Como nos Alpes, a diversidade de plantas é muito
grande. Foram registadas nos Pirinéus cerca de
3.000 espécies de plantas vasculares, das quais
pelo menos 120 espécies são endémicas, incluindo
Alyssum pyrenaicum e Aster pyrenaeus, ambas
listadas na Directiva Habitats. A diversidade de
aves e outros animais é igualmente
impressionante. Estão presentes 42 espécies de
mamíferos (11 listadas na Directiva Habitats),
incluindo endémicas raras como a Toupeira-deÁgua (Galemys pyrenaicus) e a Cabra-brava-dosPirinéus (Capra pyr enaica pyrenaica).
Infelizmente, a Cabra-brava parece ter-se extinto
em 2001. Perseguida pela caça excessiva, as
acções de salvamento chegaram demasiado tarde
para a salvar da extinção. De uma perspectiva
sócio-económica, os Pirinéus são muito menos
populosos do que os Alpes, ainda que também
aqui a agricultura e criação de gado ovino fossem,
até há pouco tempo, as actividades principais. Os
Pirinéus foram também no passado intensamente
desflorestados. Marcas desta exploração podem
ser vistos em quase qualquer vale. A Faia, em
particular, foi usada para lenha doméstica e para
fornalhas de extracção de metais. Mais
recentemente, houve um impulso no turismo,
especialmente para estâncias de esqui.

7.2.5.4 Os Cárpatos
Os Cárpatos são as montanhas mais novas e mais
a Leste da região Alpina. Estendem-se num imenso
arco por mais de 1.450 km, desde a Eslováquia
até à Roménia. A cadeia, comparando com os
Alpes, tem metade da dimensão, quer em largura
quer em altitude. Apenas 1/3 da cadeia está

Os Cárpatos atravessam a Eslováquia, criando paisagens de grande beleza

actualmente na UE. Nas Colinas exteriores, a rocha
dominante é composta por arenitos e xistos
(flysch), enquanto o interior contém uma cadeia
de montanhas vulcânicas. Toda a cadeia é
altamente influenciada pelo clima continental
circundante. Isto é responsável pela grande
variação de temperatura entre o Inverno e o Verão
(desde -21ºC até 35ºC). Como os Cárpatos têm
uma altitude relativamente baixa, as zonas alpinas
e nivais superiores geralmente não existem. De
facto, apenas 5% da superfície está acima da linha
de árvores. Por sua vez, as florestas montanas
cobrem a maioria da cordilheira. O fundo das
encostas são dominados por Carvalho (Quercus
petraea), enquanto as florestas de Faia prevalecem
na zona montana. Nos pontos mais altos fundemse com povoamentos mistos de Faia-Abeto ou FaiaAbeto-Espruce, e por fim dando lugar a bolsas de
Lariço (Larix decidua) e Pinheiro dos Alpes (Pinus
cembra). Estas florestas montanas naturais são
as mais extensas da UE (no total, mais de 300.000
hectares) e possuem alguns dos elementos mais
importantes das florestas virgens de faias que
restam no continente. Como consequência, são
extremamente ricas em espécies.
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Mais de 300 espécies de aves podem ser aqui
encontradas, incluindo o Papa-moscas-preto
(Ficedula hypoleuca), a Coruja-dos-Urais (Strix
uralensis), o Pica-pau-de-dorso-branco
(Dendrocopus leucotus) e a Ferreirinha-alpina
(Prunella collaris). Outras espécies típicas incluem
o Rato-de-Tatra (Microtus tatricus) e a Marmotados-Cárpatos (Marmota marmota latirostris), as
quais devido ao seu restrito alcance de distribuição,
estão ambas incluídas na Directiva Habitats.
Os Cárpatos são no entanto mais famosos por
abrigar a maior população Europeia de grandes
carnívoros. Quase 8.000 Ursos-pardos, 4.000
Lobos e 3.000 Linces-europeus ainda vagueiam
pelas montanhas, representando mais do que 40%
do total da população da UE. Ainda que sob
pressão crescente da caça excessiva, estes grupos
garantem uma fonte vital de animais para o resto
da UE. De facto, os Cárpatos são um importante
corredor para a migração e dispersão das espécies,
dada a sua localização estratégica entre o Este e o
Oeste. Também são muito ricos em flora, com mais
de 3.500 espécies já registadas, incluindo muitas
espécies raras e características, como a Cyclamen
fatrense, Pulsatilla slavica, Tozzia carpathica e
Daphne arbuscula (todas elas listadas na Directiva
Habitats).
Os Cárpatos têm inúmeros pequenos lagos (muitos
de origem glaciar) e uma densa rede de rios e
ribeiros, os quais são bem alimentados pela
abundante queda de chuva. Os rios e ribeiros estão
entre os mais limpos da UE. Muito poucos destes
rios, a grande altitude, foram modificados pelo
Homem. Estes fornecem um santuário para mais
de 100 espécies de peixes e numerosos anfíbios,
tais como o raro Tritão-de-Montandoni (Triturus
montandoni). Também as lontras são comuns,
tendo em algumas áreas densidades acima dos
10-15 indivíduos/km2.
Tal como os Alpes, os Cárpatos são habitados por
uma variedade de culturas e nacionalidades. Vivem
aqui à volta de 16 milhões de pessoas e a maioria
está ainda activamente envolvida em actividades
de pastoreio extensivo. Contudo, a recente
alteração em direcção a uma economia de

mercado, coloca uma grande ameaça à
continuação da viabilidade das explorações
agrícolas de montanha e das aldeias. A mudança
do regime Comunista também tem grandes
implicações para as preciosas florestas
montanhosas. Muitas das parcelas que foram
detidas durante a era Comunista estão a ser
devolvidas aos seus proprietários de direito, através
de um processo de restituição de terras. Mas, como
a maioria dos proprietários já não está associada
com a sua propriedade, têm maior tendência para
o abate das suas florestas para um ganho
económico imediato, em vez de voltar a um uso
florestal de longo prazo.
7.2.5.5 Gestão de Sítios na Região Alpina
As áreas de montanha da Europa têm sido
habitadas desde o Neolítico, apesar da sua
topografia difícil e clima inóspito. Práticas agrícolas
extensivas, transumância e silvicultura de pequena
escala, todas contribuíram para o complexo
mosaico de diferentes culturas e paisagens, as
quais melhoraram consideravelmente a já rica
biodiversidade da região. Até muito recentemente
tais actividades constituíram o principal sustento
das economias de montanha em toda a Europa.
Estas tradições estão agora contudo a desaparecer
rapidamente. Incapazes de se expandir ou
intensificar, a maioria das explorações em altitudes
elevadas foram sendo gradualmente abandonadas.
Hoje, estima-se que apenas 4% da força de
trabalho em áreas de montanha, da UE a 15, está
envolvida em actividades do sector primário, tais
como a agricultura e floresta, comparado com
quase 70% no sector dos serviços (ex. o turismo).

Aproveitamento dos recursos florestais lenhosos, Vatra Dornei (Roménia)

O turismo em si mesmo pode ser uma grande
ameaça aos ambientes da montanha. A maioria
das actividades dirigidas ao esqui de Inverno requer
o desenvolvimento de infra-estruturas massivas.
Até agora, pelo menos 10% dos Alpes foram
transformados em estâncias de esqui, mas o seu
impacto em termos de poluição, compactação do
solo, alterações na vegetação local, etc., é sentido
muito para além dos seus limites. Nos Pirinéus e
nos Cárpatos estão a começar investimentos
semelhantes. O tráfego automóvel crescente é
outro grande problema. Tanto as novas como as
velhas estradas representam uma grande barreira
à migração das espécies. Calcula-se que 150
milhões de pessoas viajem através dos Alpes todos
os anos, sendo 83% por estrada. A cadeia
montanhosa representa um importante corredor
de transportes através da Europa.
Outra preocupação importante nas regiões
montanhosas tem sido o represamento e a
canalização da grande maioria dos rios alpinos
para produção hidroeléctrica ou intensificação
agrícola. Isto alterou consideravelmente o ambiente
natural, tanto dentro como fora da região alpina e
causou efeitos laterais indesejados em termos do
baixo nível de águas subterrâneas, erosão de
margens e sedimentação.
Muitos destes problemas são posteriormente
exponenciados pela falta geral do desenvolvimento
coordenado do uso do solo, ao longo da cordilheira
como um todo. A maioria das montanhas está
localizada na fronteira entre diferentes países e
são frequentemente consideradas periféricas ou
marginais. Reconhecendo isto, foram lançadas
recentemente várias iniciativas para promover uma
abordagem de gestão mais coerente, ao nível
individual de cadeias montanhosas, tais como as
Convenções Alpina e Carpatiana. As alterações
recentes do Programa de Desenvolvimento Rural
da UE também oferecem oportunidades crescentes
para usar a Rede Natura 2000, para estimular
investimentos internos e novas oportunidades
económicas, baseadas nos valores naturais
valiosos das montanhas.

7.2.6 A Região Macaronésica
Dentro da UE, a região Macaronésica consiste em
3 arquipélagos: os Açores, a Madeira (ambos
Portugal) e as Canárias (Espanha). Todos são de
origem vulcânica, o que está reflectido em todas
as paisagens. Grandes caldeiras, montanhas
pontiagudas e penhascos vertiginosos contrastam
marcadamente com vales amplos e baías
abrigadas. Estas paisagens contrastantes e o clima
ameno criaram um ambiente ideal para um leque
particularmente rico de espécies e habitats, muitos
deles endémicos.

Os Açores são um arquipélago de
paisagens contrastantes e habitats
diversificados

Apesar de representar apenas 0.3% do território
da UE, a região Macaronésica abriga pelo menos
19% dos tipos de habitats do Anexo I da Directiva
Habitats e 28% das plantas do Anexo II.
Os mares circundantes também têm abundância
de vida selvagem. Muitos animais marinhos, desde
baleias a aves marinhas, procuram abrigo e
alimento nas águas profundas e ricas em nutrientes
oriundos do fundo do mar.
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Olhando para cada um dos agrupamentos de ilhas
à vez, destacam-se vários elementos distintivos.
As nove ilhas que formam os Açores estão
localizadas a grande distância no mar, a um terço
do caminho entre a Península Ibérica e a Terra
Nova, no Canadá. Têm um clima relativamente
húmido e uma composição de espécies diferente
dos outros arquipélagos, sendo mais intensamente
influenciadas pelas espécies do Norte da Europa
do que do Mediterrâneo. As ilhas também têm
uma topografia relativamente suave, com colinas
e picos ondulantes em vez de precipícios abruptos.
Isto torna-as ideais para a pecuária leiteira. De
facto, os Açores produzem 30% da produção de
leite de Portugal, o que por sua vez garante
emprego a mais de 20% dos 237.000 habitantes
das ilhas.
O arquipélago da Madeira está situado 750 km
mais para Sul e está muito mais próximo da costa
portuguesa. É constituída por 2 ilhas principais e
uma série de outras pequenas ilhas desabitadas.
Ao contrário dos Açores, a topografia da Madeira
é pontiaguda e precipitada. O pico mais alto – o
Pico Ruivo -, alcança rapidamente os1.861 m de
altitude. Em resultado metade das encostas têm
um declive de 25% ou superior. Esta paisagem
abrupta tem uma forte influência no clima local,
tornando-se muito húmido nas encostas da face
Norte, mais do que nas expostas a Sul. O topo
das montanhas está também regularmente
encoberto pelas nuvens. As ilhas mais pequenas,
por contraste, conseguem evitar estas influências
já que se dispõem abaixo da cintura de nuvens. A
agricultura é o principal sustento da economia da
Madeira, ainda que a sua paisagem agreste
signifique que é sobretudo uma agricultura de
subsistência de pequena dimensão. O turismo
também se está a tornar crescentemente
importante, gerando 10% do PIB da ilha e
empregando uma porção significativa dos 250.000
de habitantes. O terceiro grupo, as Canárias, é de
longe o maior, cobrindo uma superfície total de
cerca de 7.000 km2 e suportando mais de 1.5
milhões de habitantes. Estas ilhas são também as
que estão mais a Este, apenas a 115 km de

distância do continente Africano. Como resultado,
o clima é geralmente muito mais quente e seco,
criando condições áridas quase desérticas, nas
ilhas compridas como Lanzarote e Fuerteventura.
As ilhas mais a Oeste, por contraste, têm uma
topografia mais dramática, com altos picos
montanhosos alcançando 3.718 m. El Teide, na
ilha de Tenerife, é de facto a montanha mais alta
de Espanha. O turismo é a actividade económica
mais importante das Canárias. Com mais de 11
milhões de turistas, este sector continua a
expandir-se, sobretudo ao longo da costa. A
agricultura de terraços e em mosaico ainda é
praticada na ilha, mas está a desaparecer
rapidamente, à medida que mais pessoas
abandonam a sua terra à procura de melhor
rendimento noutros lugares. Em seu lugar chegam
as culturas agrícolas tropicais e forçadas,
destinadas ao mercado de exportação. Isto alcança
75% da actual produção agrícola.
7.2.6.1 Os Açores
Os Açores estão distribuídos ao longo de mais de
600 km no meio do Oceano Atlântico. O seu clima
é sobretudo oceânico com temperaturas amenas
durante todo o ano e uma elevada taxa de
precipitação. Sendo as mais húmidas das ilhas
Macaronésicas,
têm
um
número
extraordinariamente elevado de lagos, lagoas,
charcos temporários e rios alpinos. Esta
abundância de água também permitiu a formação
de turfeiras baixas activas e florestas húmidas, as
quais não existem em nenhuma das outras ilhas
na região.
As recortadas linhas costeiras suportam uma gama
de habitats costeiros, incluindo praias rochosas,
pântanos salgados, ilhéus, lagoas e falésias
marinhas com vegetação. Nesta última é onde se
podem encontrar muitas espécies endémicas, tais
como a espécie prioritária Azorina vidalii, um tipo
de Flôr-de-sino (Campanulaceae). Outros habitats
terrestres incluem matorrais ericáceos, campos de
lava, encostas rochosas e áreas de floresta
laurissilva e de zimbros. No conjunto, nos Açores
há 26 tipos de habitats da Directiva Habitats. Por

causa do seu relevo relativamente suave e solos ricos, muitas das ilhas foram extensamente usadas
para agricultura e estão agora intensamente desflorestadas. Em consequência, restam apenas 2% da

A actividade pecuária nos Açores, como na ilha de S. Miguel, causou a eliminação da floresta nativa de Laurissilva

floresta laurissilva original. O Priôlo (Phyrrhula
murina), endémico deste tipo de floresta tem agora
um elevado risco de ameaça. Antes observado
comummente, a sua população está agora
reduzida a 120 casais dentro das poucas parcelas
restantes das florestas nativas da ilha de S. Miguel.
De modo geral, os Açores não são tão ricos em
espécies como a Madeira ou as Canárias, devido
à sua distância do continente, à influência
dominante do Norte Europeu e ao uso intensivo
da terra (metade das plantas vasculares são
espécies introduzidas). Contrariamente, a vida
marinha em redor dos Açores é uma das mais
abundantes no Atlântico, graças aos ricos
nutrientes vindos do fundo do oceano. Frequentam
estas águas umas 24 espécies de mamíferos,
incluindo o Golfinho-comum ou Roaz-corvineiro
(Tursiops truncatus), o Cachalote (Physeter
macrocephalus) e a Baleia-piloto (Globicephala
melaena).
O arquipélago é especialmente importante para a
reprodução de aves marinhas, já que representa a
transição entre as regiões Tropicais e Temperadas.

O crepúsculo é frequentemente preenchido com
os ruídos de milhares de Cagarras (Calonecteris
diomedea) regressando aos seus ninhos rasteiros,
após as suas expedições diárias de pesca. Durante
a época de reprodução, pode ser aqui encontrada
metade da população mundial desta espécie.
Também se reproduzem nos Açores, em número
internacionalmente significativo, outras aves
marinhas raras, listadas no Anexo I da Directiva
Aves. Incluem-se o Pintainho (Puffinus assimilis
baroli), o Paínho-da-Madeira (Oceanodroma
castro) e o Garajau-rosado (Sterna dougallii).

Exemplar juvenil e adulto de Sterna hirundo,
Povoação, S. Miguel, Açores
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7.2.6.2 A Madeira
O arquipélago da Madeira é o mais pequeno dos 3
grupos de ilhas, cobrindo apenas 810 km2. É
composto por 2 ilhas principais, Madeira e Porto
Santo e uma série de pequenas ilhas desabitadas,
as Ilhas Desertas e as Selvagens.
Com uma topografia vertiginosa e altos picos
montanhosos, a ilha principal tem um clima
subtropical altamente influenciado pela altitude.
As encostas da Norte são consistentemente mais
húmidas do que as do Sul e as terras de altitude
acima da linha de árvores estão frequentemente
expostas a ventos intensos, chuva intensa e até
neve no Inverno. As outras ilhas, em contraste,
dispõem-se abaixo da cintura de chuva e como
resultado são semi-áridas.

Paisagem da floresta Laurissilva na ilha da Madeira

A Madeira esteve em tempos completamente
florestada (daí a origem do nome Madeira). Ainda
que agora reduzida a 20% da superfície, a ilha
detém a maior extensão da floresta laurissilva do
Mundo. Onde a floresta foi cortada, mas sem mais
evolução, desenvolveu-se uma paisagem de matos
Macaronésica, que também é de valor ecológico
considerável.
Um dos elementos chave da Madeira é a sua
riqueza excepcional em espécies endémicas. Até
agora foram identificadas mais de 120 plantas
endémicas. Dessas, 46 estão listadas na Directiva
Habitats, como o raro Gerânio-da-Madeira
(Geranium maderense) e a Cila-da-Madeira (Scilla
maderensis). A ave marinha mais rara do mundo
a Freira-da-Madeira (Pterodroma madeira),
também nidifica aqui. A totalidade da população

A Freira-da-Madeira (Pterodroma madeira) é considerada a ave marinha
mais rara do Mundo

mundial (40 casais) está confinada a uma série
de bordaduras rochosas, 1.600 m acima do nível
do mar. Apesar dos melhores esforços, permanece
sob ameaça do sobre-pastoreio e da predação pelos
ratos e gatos.
A ilha mais pequena de Porto Santo não é tão rica
ou diversificada como a sua vizinha, largamente
devido ao seu clima mais seco. Ainda assim, acolhe
pelo menos 36 caracóis terrestres endémicos, dos
quais 13 estão listados na Directiva Habitats. As
suas águas também são importantes para espécies
marinhas, tais como o Roaz-cor vineiro e
Tartarugas-marinhas.
Os restantes 2 grupos de ilhas estão mais afastadas
e são consideravelmente menores. As Ilhas
Desertas acolhem uma das últimas populações
da Foca-Monge-do-Mediterrâneo (Monachus
monachus) nesta parte da Europa, e a única
colónia reprodutora da UE da globalmente
ameaçada Freira-do-Bugio (Pterodroma feae),
enquanto as pequenas Selvagens (245 ha), são a
casa de outra grande colónia de aves marinhas e
de plantas endémicas raras. Ambos os grupos de
ilhas estão na sua totalidade classificados como
Rede Natura e estão estritamente protegidos.

As Ilhas Selvagens têm uma paisagem muito peculiar

7.2.6.3 As Canárias
As Canárias formam o maior dos arquipélagos,
cobrindo uma superfície total de 7.242 km2.
Também são, em termos biológicos, as mais
diversificadas e ricas da região Macaronésica. A
troca de ventos frescos e húmidos vindos de Oeste
com os ventos secos e quentes vindos da região
do Saara cria muitos contrastes climáticos que
estão reflectidos na ampla gama de habitats
presentes.
As ilhas a Oeste, com as suas montanhas abruptas
e gargantas profundas, experimentam
frequentemente inversão de temperaturas, o que
conduz à formação de uma banda de nuvens em
redor das montanhas entre 900 e 1.500 m de
altitude. Em resultado, podemos andar, em apenas
poucos quilómetros, de uma paisagem tipo deserto
ao longo da costa, para uma floresta húmida
enevoada nas montanhas.
Os habitats típicos nas ilhas a Oeste incluem a
floresta laurissilva. Restam cerca de 18.000 ha
nas Canárias, mas a maioria está altamente
fragmentada e apenas 6.000 ha correspondem a
florestas maduras. O melhor exemplo encontrase em La Gomera (3.000 ha). Há outros 2 habitats
florestais únicos das Canárias: os palmares do
género Phoenix e as florestas de Pinheiro das
Canárias (Pinus canariensis). Este último está
normalmente localizado em encostas montanas
secas, entre os 800 e 2.000 m e garante o último
refúgio para o endémico e globalmente ameaçado
Tentilhão-azul (Fringilla teydea). Outros habitats
característicos incluem matos Macaronésicos,
giestais Canários (acima dos 1.900 m) e os
campos de lava únicos que cercam o vulcão de El
Teide, em Tenerife. Nas encostas mais baixas,
cresce na lava outro tipo de vegetação, conhecida
como “cardonales”. É reconhecido pelas suas
espécies de cactos, que na realidade são parte da
família Euphorbia. Também estão presentes outros
típicos habitats Mediterrânicos, incluindo
formações arbustivas mediterrânicas, florestas de
zimbros antigos e olivais.
As ilhas planas de Lanzarote e Fuerteventura, a
Este, são pelo contrário extremamente áridas. A
paisagem é dominada por dunas costeiras imensas
e zonas húmidas e, mais para o interior, de

extensas áreas de matos pré-desertos. Em
resultado, a vegetação é bastante diferente: vastas
dunas cinzentas, dunas embrionárias, zonas
húmidas costeiras bem como matos pré-desérticos.
Em termos de diversidade de espécies, as Canárias
estão sem qualquer dúvida no topo dos lugares
mais ricos em biodiversidade do mundo. Já foram
identificadas mais de 14.000 espécies e ainda
estão a ser feitas novas descobertas. Cerca de 45%
das espécies de fauna e 25% das espécies de flora
são endémicas. No conjunto, existem 670 plantas
endémicas nas Canárias, das quais 66 estão
listadas na Directiva Habitats.
7.2.6.4 Gestão de Sítios na Região Macaronésica
A insularidade das ilhas Macaronésicas torna-as
altamente frágeis. As actividades humanas já
destruíram e transformaram significativamente
grandes áreas. Estima-se que mais de 20 milhões
de pessoas visitem as ilhas todos os anos. Em
resultado, o desenvolvimento do turismo de massas
espalhou-se quase para todo o lado ao longo da
costa. Por sua vez, isto traz outros problemas,
desde a poluição e falta de água a incêndios
florestais e destruição de meios recreativos.
No interior, a pressão do turismo é
significativamente menor, mas a desflorestação em
massa, especialmente da laurissilva, acarretou o
seu próprio leque de problemas. Como estas
florestas perenes estão quase sempre envolvidas
em nevoeiro, actuam como uma espécie de
esponjas, absorvendo a chuva e a humidade das
nuvens e enchendo os aquíferos, rios e ribeiros
das ilhas. Também previnem a erosão nas encostas

A Laurissilva tem condições de grande humidade
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declivosas das montanhas. Esta dupla função é
particularmente notória nas ilhas que perderam
as suas florestas. A queda de chuva é
significativamente inferior ao habitual, levando à
falta de água. Quando a chuva surge, varre as
encostas das montanhas, escavando grandes
sulcos e arrastando muito do solo da superfície.
Também as práticas agrícolas estão a alterar-se
rapidamente em toda a região. A agricultura mista
de subsistência, em forma de terraços era antes
comum, mas está agora a ser abandonada e
substituída pela produção mais lucrativa, intensiva,
de estilo industrial, de frutos exóticos.
As ilhas dos Açores também sofreram de intensa
poluição e eutrofização, dado o grande número de
cabeças de gado para produção de leite. A criação
de gado, em geral, é um problema para a vegetação
das ilhas, já que as plantas indígenas não tiveram
tempo de desenvolver mecanismos de defesa
apropriados contra tais agressões. Como resultado,
até níveis considerados “normais” de pastoreio
podem ter um impacto muito negativo na taxa de
sobrevivência de muitas plantas e animais
endémicos.
O elevado número de espécies exóticas é outra
grande preocupação. Ratos e gatos introduzidos
predam aves que nidificam no solo, causando
rapidamente o seu decréscimo populacional. Os
coelhos e cabras impedem a regeneração natural
da vegetação nativa. As plantas exóticas também
competem e mesmo dominam as espécies
endémicas. Face a estas ameaças, os 3 governos
autónomos demonstraram um forte compromisso
político para a conservação da biodiversidade, ao
incluir uma grande parte dos seus territórios na
Rede Natura 2000 (nalguns casos mais de 1/3
da ilha). Isto não providencia apenas o ímpeto
necessário para encarar as ameaças referidas
antes, mas também abre todo um conjunto de
novas oportunidades para as ilhas, por exemplo
através do ecoturismo. Este sector industrial está
a crescer com uma taxa 3 vezes superior à do
clássico mercado do turismo de massas.

Os observatórios da
paisagem apoiam as
actividades de ecoturismo.
Povoação, S. Miguel, Açores

Os 3 grupos de ilhas estão idealmente colocados
para capitalizar neste mercado crescente de
ecoturismo. Beneficiam de um clima quente
durante todo o ano, os voos são geralmente baratos
e são capazes de oferecer toda uma gama de
actividades diferentes, para satisfazer todos os
gostos – desde montanhismo pela Montanhas das
Canárias, observação de baleias nos Açores ou
passeios pedestres nas levadas da Madeira (as
levadas são antigos cursos de água que
transportam a água da chuva desde as montanhas
para irrigar os socalcos cultivados). A maioria das
ilhas já começou a ver os benefícios destas formas
alternativas de turismo. Ao contrário do turismo
de massas, as receitas do turismo de natureza
permanecem nas ilhas e em posse de pequenas
empresas turísticas.
7.2.7 A Região Estépica
A região Estépica prolonga-se desde Bucareste a
Oeste, através da secção mais baixa da planície
alagável do Danúbio, ao longo do Norte do Mar
Negro e do fundo das encostas do Cáucaso. É
bordeada no Este pela costa Noroeste do Mar
Cáspio e do rio Ural. O seu limite no Norte é o
começo da estepe florestal, que é parte da região
Continental. Representa a parte Europeia das
estepes, uma banda contínua muito longa, até às
montanhas Altai, nos limites da Mongólia.

7.2.7.1 Topografia/Geomorfologia
A topografia é caracterizada pelas planícies baixas
e a Noroeste pelos planaltos elevados e ondulados.
A altitude máxima de 375 m é alcançada nos
Montes Volga, os quais descem de forma íngreme
para o rio Volga. Os vales de pequenos rios são
incisivamente cortados nas terras altas, visto que
os numerosos rios principais atravessam ao largo
as terras baixas das planícies. A Este do Volga
está a depressão Cáspia, uma vasta planície
cobrindo uma grande proporção da região, cujas
partes mais baixas estão cerca de 30 m abaixo do
nível do mar. A planície estende-se para Sul através
do istmo Azov-Cáspio para o fundo das Montanhas
do Cáucaso. As grandes planícies de Kuban e Kuma
do Norte do Cáucaso estão separadas pelas terras
altas de Stravropol, entre os 300 e 600 m de
altitude. As planícies também se prolongam para
Norte e Noroeste do Mar Negro, onde as costas
são baixas e recortadas por numerosas ravinas e
vales de rios, cujos estuários são frequentemente
impedidos por bancos arenosos. As montanhas
do Sul da Crimeia formam a única área de falésias
abruptas. No Leste e no Sul, as costas são
íngremes e montanhosas.
Os rios correm através de grandes áreas
pantanosas e outras zonas húmidas e geralmente
têm um gradiente suave – o Volga, por ex., cai
apenas 300 m ao longo dos seus 3.500 km de
comprimento desde a sua nascente até à foz. O
rio Dnipr desce apenas 220 m em 2.270 km de
comprimento. Nas terras baixas do Mar Negro e
na Crimeia, ocorrem pequenos lagos salgados. Ao
longo da costa surgem lagos salinos maiores.
Conhecidos como limans (tipo de estuário de
desembocadura muito amplo, quase fechado por
um cordão litoral ou barreira de sedimentos), estas
massas de água formadas na desembocadura dos
rios são bloqueadas por barreiras de areia
provenientes do mar. Existem vários outros lagos
na planície Cáspia, o maior dos quais é o Lago
Elton, cobrindo 150 km2. É altamente salino e
não tem nenhuma saída. Há 8 grandes
reservatórios na região, todos com superfícies
superiores a 250 km2.

O substrato das estepes é extremamente uniforme.
É composto de uma camada fina de loess (do
alemão lösch, que é um material sedimentar eólico,
formado por depósitos de limo provenientes da
deposição de partículas transportadas pelo vento
ao longo de milhares de anos), que foi depositado
durante o Pleistoceno, estando no perímetro das
regiões cobertas de gelo para Norte. A camada de
loess pode ter até 50 m de espessura, é calcária e
permeável, embora a percolação seja lenta.
7.2.7.2 Solos
O solo distintivo da estepe é o chernozem (terra
negra). Caracteriza-se por ter uma camada de
húmus com cerca de 1 metro de espessura, que é
o resultado da produtividade particularmente alta
da vegetação estépica – especialmente as raízes –
e a sua subsequente decomposição. A elevada
actividade da fauna do solo, nomeadamente as
minhocas bem como de roedores tais como o
Esquilo-terrestre (Citellus citellus), é um elemento
impor tante na formação destes solos
particularmente férteis. Os solos negros mais férteis
encontram-se a Norte da região, na estepe florestal,
atingindo até 2 metros de profundidade (ver Região
Biogeográfica Continental). Nas estepes os solos
crescem progressivamente mais superficiais e
pobres em húmus no sentido Sul, à medida que
se tornam crescentemente mineralizados. No Sul,
a salinização é dominante. Em direcção ao Mar
Negro, estão presentes solos castanhos. Estes solos
castanhos (kastanozems) são menos escuros e
com camada de húmus menos profunda do que
os solos negros e tem uma acumulação de
carbonatos secundários.
Todos estes solos são muito férteis quando está
disponível uma quantidade suficiente de água. O seu
cultivo intensivo, especialmente em encostas
declivosas, conduziu à disseminação da erosão do solo.
7.2.7.3 Clima
A delimitação da zona estépica é principalmente
determinada pela sua condição climática. Geadas
intensas no Inverno actuam como um “filtro
ecológico” restringindo a distribuição de espécies
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e a baixa precipitação exclui a vegetação florestal.
A quantidade de precipitação é cerca de 150-400
mm anuais. A precipitação no Inverno cai
sobretudo na forma de neve. A humidade na região,
particularmente nas partes a Este, origina-se
sobretudo do derretimento da neve. A Oeste e
Noroeste a precipitação alcança o pico no início
do Verão, seguido de 2 ou 3 meses de seca. No
Sudeste, cai regularmente ao longo do ano e as
elevadas temperaturas de Verão garantem uma
rápida evaporação e um período de seca
relativamente longo. No deserto semi-árido
próximo do Mar Cáspio, o período de aridez severa,
dura até 7 meses por ano.
As temperaturas da região no mês de Janeiro
variam entre -3º e -14ºC, e as temperaturas de
Julho entre 20º e 23ºC. Não há só uma grande
diferença entre as temperaturas de Inverno e Verão,
mas também durante o Verão. Nesta estação a
temperatura pode variar até aos 30ºC por um
período de 24 horas. São comuns os ventos
quentes, particularmente no Sudeste da região. A
costa Sul da Crimeia é bastante diferente do resto
da região, tendo um clima quente de tipo
Mediterrânico. Os Invernos são amenos e
chuvosos, com pouca queda de neve e a
temperatura média em Janeiro é de 4ºC. Os Verões
são secos e quentes, com uma temperatura média
em Julho de 24ºC.
7.2.7.4 Presença Humana
As estepes forneceram durante séculos um
ambiente favorável para actividades pastoris
nómadas. Os fogos e o sobre-pastoreio reduziram
provavelmente a área coberta por estepes
florestadas e podem ter causado alguma
degradação do solo, para semi-desertos. Contudo,
as estepes permaneceram relativamente
inalteradas por actividades humanas durante
séculos, sendo a sua exploração, na globalidade,
sustentável. Os vastos espaços abertos
desempenham um papel importante para as
populações migradoras. A lavoura extensa das
estepes apenas começou no século XIX. Hoje, 75%
da área total está convertida em terra arável.

7.2.7.5 Habitats, Fauna e Flora
a) Estepes
A vegetação natural da estepe é composta
sobretudo por ervas de turfa, tais como espécies
de gramíneas, fenos, gramíneas perenes e do
género Agropyron. As ervas perenes, musgos e
líquenes também crescem na estepe, sendo que
no Sul são mais comuns as espécies resistentes à
seca. Muita da vegetação da estepe,
particularmente no Oeste foi substituída para o
cultivo de cereal.
O termo “estepe” designa as áreas num clima
temperado, cobertas com pequenas plantas
(“ervas”), resistentes à seca e à evaporação,
dominadas por gramíneas, onde as árvores estão
ausentes. A vegetação estépica é dominante na
região, apesar das terras arborizadas – ocorrendo
em áreas húmidas de vales de rios e depressões
paisagísticas -, não estarem completamente
ausentes. Há várias razões para a ausência de
árvores na típica paisagem estépica: a baixa
precipitação e elevadas taxas de evaporação não
são os únicos elementos a ter em conta, dado que
onde a estepe Russa começa há uma precipitação
de 500 mm. A permeabilidade do solo é um factor
importante e em alguns lugares a estepe florestal
regrediu provavelmente devido ao sobre-pastoreio
dos rebanhos de animais domésticos e selvagens,
bem como devido aos fogos associados às
actividades pastoris.
Existe nas estepes um antagonismo entre as
gramíneas e as plantas herbáceas, similar ao
encontrado entre as gramíneas e as árvores na
Savana. Mas, no caso das estepes, as árvores
formam conjuntos em locais favoráveis e nunca
são encontradas espalhadas nas pradarias. Assim,
as estepes representam um ecossistema único,
bem como na sua aparência e estrutura. O bemestar da diversidade biológica nas estepes é
parcialmente devido à fertilidade do solo, mas
também à estrutura espacial, de acordo com a
estação e com a localização dos vários nichos
ecológicos.

b) Zonas Húmidas
O maior sistema fluvial da Europa, o Volga, tem
mais de 3.500 km de comprimento e drena uma
área de 1.360.000 km2. Nasce nos montes Valdai,
a Noroeste de Moscovo e desagua no Norte do
Mar Cáspio, através de um enorme delta,
abarcando mais de 800 canais e com uma fronteira
marinha de mais de 200 km. O delta do Volga
tem importância internacional para a conservação
da vida selvagem; a sua área de 652.000 ha está
designada como Sítio Ramsar e contém uma
Reserva da Biosfera. No baixo Volga, encontramse extensas zonas húmidas na planície, ao longo
do Volgograd. O delta e planície alagável do baixo
Volga são excepcionalmente ricos e os diversos
habitats de zonas húmidas possuem cerca de 430
espécies de plantas vasculares, mais de 250
espécies de aves e 60 de mamíferos, incluído a
Foca-do-Cáspio (Phoca caspica).
No Oeste do delta, o mar raso suporta extensos
prados aquáticos de macrófitas, algas dos géneros
Chara e Nitella, as quais são a principal fonte de
alimentação dos cerca de 350.000 Gansos-mudos
(Cygnus olor) que visitam a área no Verão e Outono.
Uma grande diversidade de aves que se alimentam
de peixes, dependem dos produtivos recursos
piscícolas das costas do Cáspio. Aproximadamente
40.000 pares de Gaivota-de-Pallas (Larus
ichthyaetus), que são 80% da população mundial
da espécie, reproduzem-se nas zonas húmidas do
Cáspio, juntamente com cerca de 6.000 pares de
Garajau-comum (Sterna sandvicensis) e 250 pares
de Pelicano-crespo (Pelecanus crispus).
O estuário do rio Volga é de importância central
para a diversidade paisagística da região. As áreas
dos deltas dos rios Volga e Kuban, bem como as
áreas adjacentes dos Mares Cáspio e Azov são
ricas em aves aquáticas e têm importância
internacional para a preservação das populações
de várias espécies, bem como para as rotas
migratórias. Entre os peixes, a família dos esturjões
é de particular importância nesta região.

c) Fauna
A ausência de abrigo natural nas estepes
condicionou o tipo de animais existentes na região,
havendo muitos mamíferos e aves especializados
em pradarias, os quais não se encontram em mais
lado nenhum na Europa. A fauna da zona das
estepes tem agora falta de grandes animais, por
ex. o Antílope-de-saiga (Saiga tatarica)
desapareceu. Numerosos roedores, incluindo a
Marmota (Marmota marmota), os Gerboas
(Jaculus spp.) e o Rato-do-campo (Apodemus
sylvaticus), aumentaram o seu número e são hoje
frequentemente considerados como pestes,
especialmente quando quase toda a estepe está
cultivada. Igualmente abundantes, as aves incluem
a Abetarda (Otis tarda), a Codorniz (Coturnix
coturnix) e a Perdiz-cinzenta (Perdix perdix).
Águias, falcões, gaviões e tartaranhões constituem
as aves de rapina; aves aquáticas e limícolas,
especialmente o Grou (Grus grus), o Abetouro
(Botaurus stellaris) e a Garça-real (Ardea cinerea)
também têm o seu habitat nas estepes. Os
invertebrados são numerosos; só na parte Russa
da região, existem quase 300 espécies do género
Carabus.
As espécies de peixes de água doce e de peixes
marinhos e estuarinos que migram desde o mar
para desovar em águas doces (anádromos), são
extremamente diversas (famílias da carpa, esturjão
e dourada). Incluem um número relativamente
elevado de espécies ameaçadas – por exemplo, a
Lampreia-da-Ucrânia (Eudontomyzon mariae), o
Esturjão-branco-de-Azov (Huso huso maeoticus),
o Esturjão-de-ventre-nú (Acipenser nudiventris),
o Esturjão-da-Sibéria (Acipenser ruthenus), a
Sardinha-de-Abrau (Clupeonella abrau), a
Dourada-do-Volga (Alosa kessleri) e o Salmãobranco (Stenodus leucichthys). Os peixes
anádromos e de água doce da bacia do mar Cáspio
são diversos, com cerca de 14% de espécies
ameaçadas, por ex. a Caspiomyzon wagneri
(Lampreia-do-Cáspio), a Alburnoides bipunctatus
e a Stizostedion volgensis. Como exemplo de um
endemismo regional temos o género Benthophilus.
Uma grande secção das rotas migratórias das
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espécies de aves Euro-asiáticas inclui o vale e o
delta do rio Volga, a costa Norte do Mar Cáspio e
a rede de lagos de planície de Kumo-Manychskaya.
O Norte do Cáspio é o ponto de encontro para
espécies de aves migradoras que invernam na área,
bem como nas costas do Mar Mediterrâneo e Mar
Negro, na Ásia Menor, no Trans-Cáucaso e África,
enquanto nidificam no Nordeste da Europa e no
Oeste da Sibéria.
d) Flora
Diversas cinturas de diferente vegetação formam
a depressão Cáspica. Aproximando-se da costa
do Mar Cáspio, aumenta a aridez e há uma
sucessão de diferentes espécies, adaptadas aos
vários graus de secura. Um zonamento
semelhante, ainda que não tão demarcado, pode
ser observado em redor do Noroeste do Mar Negro.
As estepes são dominadas por um certo número
de espécies de gramíneas do género Stipa,
acompanhado pelos géneros Festuca, Agropyrum,
Koeleria, Andropogon e Helictotrichon. Podem ser
agrupadas em grupos distintos, desde o Noroeste
para o Sudeste. As estepes herbáceas são
adjacentes às estepes florestadas e são ricas em
ervas altas e Dicotiledóneas como a Ferula e
Verbascum e Dipsacacae, com poucas espécies
de arbustos, tais como a Ameixeira (Prunus
divaricatus) e Amendoeira-anã (Amygdalus
nanus). Seguem-se as estepes médias, onde a
Stipa joannis e Stipa lessingiana são
acompanhadas pela Festuca sulcata e muitas
outras numerosas espécies de gramíneas e bolbos
primaveris (Tulipa, Gagea) e Dicotiledóneas
(Potentilla, Astragallus). Esta zona é seguida pelas
estepes secas, com dominância de Artemisia. Aqui
os solos exibem rastos de sal, sendo revelados
pela presença de espécies tolerantes à salinidade
da família Chenopodiaceae.
A zona seguinte é a cintura do semi-deserto, onde
se encontra a depressão que rodeia o Mar Cáspio.
Na parte Norte, a vegetação característica é
formada por Tanacetum achilleifolium e
Agropyrum desertorum, ainda com a presença de
Festuca e Artemisia. O micro-relevo da planície é

irregular e marcado por numerosas lombas e
cavidades. Um tipo de vegetação mais resistente
à secura encontra-se no cimo de protuberâncias
com Ar temisia, Kochia e líquenes como a
Parmelia. Contudo, as cavidades actuam como
enclaves de vegetação estépica com Stipa e
Koeleria. As lagoas salgadas são circundadas por
anéis de Chenopodiaceae, com níveis decrescentes
de salinidade: Halocnenum, Salicornia, Suaeda,
Atriplex e Anabasis.
A parte a Sul é sobretudo formada por dunas,
sendo as espécies Elymus racemosus e Salosa
pioneiras na fixação das areias. Arbustos como os
géneros Eleagnus, Salix e Populus estão presentes
nas áreas mais húmidas entre as dunas. Nas áreas
mais salgadas, estes géneros são substituídos pelos
géneros Tamarix e Nitraria.
Muitas espécies de Stipa têm frutos filamentosos
para facilitar a sua dispersão eólica. Outros
dispersam-se após aderirem aos pêlos dos animais.
No passado, os ungulados tais como o Antílopede-saiga e o Cavalo-de-Przewalski (Equus
pr zewalski poliakov) providenciavam uma
importante contribuição para a sua disseminação.
Hoje, os agentes de dispersão mais importantes
são as ovelhas.

7.2.7.6 Principais Pressões das Actividades
Humanas na Biodiversidade
Na região biogeográfica estépica, as actividades
industriais, as actividades de expansão agrícola,
o desvio de água para irrigação, a poluição por
fertilizantes e pesticidas, bem como a pesca
excessiva em muitos lagos, são todos problemas
bem disseminados. A degradação das zonas
húmidas foi combinada com as condições secas
desde a década de 1850.
a) Agricultura
75% da região é composta por habitats regulares
ou recentemente cultivados. A maioria das estepes
foi lavrada. Nas estepes da planície Russa, as
paisagens antropologicamente transformadas
contabilizam 90% do território. As culturas

principais na região biogeográfica da Estepe são o
trigo, o milho, a aveia, a cevada, o milheto, a
beterraba sacarina e o girassol. Grandes áreas são
também utilizadas para a cultura de vegetais
(legumes). Nas encostas inferiores da montanha,
no Sul, existem extensas vinhas e o cultivo do
tabaco é importante, bem como as flores para
produção de perfumes. Nalgumas áreas as
actividades pastoris permanecem dominantes. No
distrito de Astrakhan, por exemplo, apenas 5% da
terra agrícola é arável, pelo que estepes
relativamente intocadas subsistiram a Este do
Volga. Contudo, o desenvolvimento intensivo das
actividades agrícolas resultou na globalidade no
decréscimo catastrófico das populações das
espécies estépicas (Sisão Tetrax tetrax, Abetarda
Otis tarda e o Toirão-jaspeado Vormela peregusna).
A destruição e degradação dos habitats são
grandes ameaças à diversidade biológica na região.
A drástica fragmentação dos habitats ameaça a
preservação da diversidade genética e a agricultura
intensiva resultou em poluição severa. Os maiores
rios estão todos seriamente poluídos com
fertilizantes químicos e pesticidas do escorrimento
agrícola. A degradação da terra ocorreu apenas
em algumas áreas, devido ao sobre-pastoreio. Em
outras áreas o sub-pastoreio conduziu à invasão
de arbustos nas pradarias. A florestação ocorreu
em muitas partes da região desde os anos de
1950, de modo a conter a erosão do solo, proteger
os campos e margens de rios e ribeiros.
b) Regulação das águas interiores
As barragens e centrais hidroeléctricas estão
localizadas em todos os grandes rios. O fluxo de
água doce para o Mar de Azov foi largamente
desviado para fins de irrigação, levando a um
aumento acentuado da salinidade no mar.
c) Indústria e Mineração
A Bacia de Donets, situada na dobra formada pelos
rios Don e Donets, é uma das maiores regiões
mineiras e industriais do Sudeste da Europa,
famosa pelas suas enormes reservas de carvão. A
principal área de exploração do campo de carvão

cobre quase 23.300 km2. O carvão foi descoberto
na Bacia de Donets em 1721, mas a exploração
não começou senão no início do século XIX e
tornou-se significativo apenas depois da primeira
linha de caminho-de-ferro ter sido construído na
zona, em 1869. A produção de carvão continuou
a crescer até à década de 1970. Então, a produção
anual decresceu de 221.5 milhões de toneladas
em 1975 para 139.4 milhões de toneladas em
1992. A região ostenta mais de 100 comunidades
mineiras. Ainda há grandes reservas de carvão,
muito do qual de elevada qualidade. Foram
escavadas as camadas mais finas e próximas da
superfície.
Durante os anos de 1880, a Bacia de Donets
evoluiu para a principal região de produção de
ferro e aço da Rússia. A área mantém-se como
um dos maiores complexos mundiais de metalurgia
e indústrias pesadas. O minério de ferro é obtido
do Kry Rih a Oeste e do Kerch, na Crimeia; o
manganês é minerado em Nikopol e Marganets,
na região de Dnieper. As localidades de produção
de ferro e aço têm uma gama de grandes indústrias
pesadas e de engenharia. A indústria química está
altamente desenvolvida, o mercúrio também é
minerado e a produção de cimento é importante.
Algumas das áreas mais poluídas do mundo,
encontram-se agora na região e muitos dos rios
principais estão seriamente poluídos devido à
mineração, à indústria e a uma falta de controlo
efectivo da poluição. Grandes rios, incluindo o
Dnieper, o Dniester, o Inhul e o Donets, estão
gravemente poluídos com esgotos pobremente
tratados ou não tratados. Na parte Russa desta
região, as descargas gasosas anuais, de fontes
estacionárias somam cerca de 1.8 milhões de
toneladas e são produzidas 8.6 milhões de
toneladas de resíduos tóxicos.
d) Política de Conservação da Natureza
Há 5 Reservas da Biosfera na região: o Delta do
Danúbio, Chernomorskiy, Astraniya-Nova (Ucrânia)
e Chernyje-Zemli e Astrakhanaskiy (Federação
Russa).
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A primeira reserva natural da Ucrânia, AstraniyaNova, começou como um refúgio da vida selvagem
privado em 1875. Foi designado Parque Nacional
em 1919 e re-designado como reserva em 1921.
Esta reserva, ocupando cerca 110 km2 protege
uma porção de estepe virgem, com prados
característicos de fenos e gramíneas. Alguns 40
mamíferos diferentes, incluindo o Onagro ou Burroselvagem (Equus hemionus onager) e o Cavalode-Przewalski, foram introduzidos como parte do
programa de reprodução de espécies ameaçadas.
A reserva da Estepe da Ucrânia é descontínua,
compreendendo 3 secções separadas, cada uma
das quais preservando um tipo especial de estepe:
a Mykhayliv (estepe virgem de prados), a
Khomutovsky (a estepe de chernozem ou solo
preto) e a Kamyani Mohyly (a estepe pedregosa).
Outras reservas da Ucrânia protegem segmentos
de floresta da estepe florestal, os pântanos e
florestas de Polissya e sítios de montanhas e as
costas rochosas na Crimeia.
Entre as outras reservas importantes, está a Reserva
Natural do Mar Negro, estabelecida em 1927.
Cobre 360 km2, incluindo áreas protegidas do mar.
Está entre as reservas mais visitadas da Ucrânia;
as atracções incluem muitas espécies de patos e
gansos, sendo o único local de reprodução na
Ucrânia, da Gaivota-do-Mediterrâneo (Larus
melanocephalus).

7.2.8 A Região Biogeográfica do Mar Negro
Antes um lago conectado com o Mar Cáspio, o
Mar Negro tornou-se ligado ao Mediterrâneo depois
da abertura do Dardanelles no período inter-glaciar
(há 100.000 – 150.000 anos atrás). Ficou
novamente isolado e apenas há cerca de 6.000
anos re-conectado com o Mar de Mármara e Mar
Mediterrâneo (Zaitsev et al.,1997). O sistema de
estreitos Turco – o Dardanelles, o Bósforo e o Mar
Mármara – forma uma zona de transição entre os
Mares Mediterrâneo e Negro. As características
especiais desta zona tornam-na uma barreira, um
corredor ou uma zona de aclimatação para

diferentes organismos. Para Norte, o Estreito de
Kerch, um canal raso com cerca de 45 km de
comprimento, conecta o Mar Negro com o Mar de
Azov.
7.2.8.1 Clima
O Mar Negro está situado na zona temperada. O
seu clima é subtropical, do tipo Mediterrâneo (a
temperatura do mar, no Verão, excede os 25ºC;
no Inverno a temperatura em mar aberto é de 6 a
8ºC). Apenas 2 áreas, o Sul da Crimeia e as costas
do Cáucaso, pertencem à zona subtropical. O Mar
de Azov tem um clima Continental; no Inverno o
mar é coberto por gelo durante 2 ou 3 meses.
7.2.8.2 População
O total da população na área de captação do Mar
Negro é cerca de 160 milhões, quase metade da
qual é dos países não-costeiros do Norte, da área
de captação do Danúbio. A zona costeira do Mar
Negro é densamente habitada. Tem uma
população permanente de cerca de 6 milhões e
outros 4 milhões de visitantes durante a época
turística de Verão. As maiores e mais densas zonas
populacionais estão na Turquia e na Ucrânia. A
zona costeira Búlgara é caracterizada por um
grande número de aldeamentos/resorts. A bacia
do Azov está altamente desenvolvida em termos
económicos e tem uma população de 35 milhões.
7.2.8.3 Estado da Biodiversidade
O biota do Mar Negro – a combinação
historicamente estabelecida de flora e fauna –,
reflecte o processo geral que influenciou o
ecossistema do mar. De acordo com as origens
das espécies, divide-se em 5 grupos:
Relíquias Pónticas: os habitantes mais
antigos encontram-se em águas de baixa
salinidade (Pontus, em grego antigo é um
nome antigo para o Mar Negro).
Relíquias Atlântico-Boreais: espécies
marinhas originárias dos mares frios e
vivendo em níveis profundos do mar.

Espécies Mediterrânicas: estas
constituem o elemento mais numeroso da
fauna do Mar Negro, abarcando mais de
80% do total da fauna. A maioria prefere
águas quentes e salgadas e são
encontradas em níveis superiores do mar.
Espécies de água doce: introduzidas pelas
descargas dos rios e usualmente
encontradas na água do mar durante o
máximo do fluxo fluvial.
Espécies
exóticas:
populações
estabelecidas de espécies exóticas
introduzidas, por várias vias. O número
de espécies no Mar Negro é de cerca de
1/3 do Mediterrâneo. Apesar das
alterações recentes nos números
absolutos, esta razão mantém-se próxima
de 3: 10.000 espécies no Mediterrâneo
versus 3.700 espécies no Mar Negro.
7.2.8.4 Tipo de Ecossistemas e Habitats
Os biótopos principais são áreas de água rasa e
fundo arenoso, especialmente no Noroeste do Mar
Negro e do Mar de Azov. As costas do Sul da
Crimeia, do Cáucaso e Anatólia, alguns cabos no
Sudoeste do Mar Negro (Kaliakra, Emine, Maslen
Nos, Galata) e as Ilhas Zmeiny são sobretudo
rochosas. Os fundos do mar são sobretudo lamas,
na zona entre 10 e 20 metros e entre 150 e 200
metros de profundidade. A área total das zonas
húmidas costeiras do Mar Negro é cerca de 10.000
km 2 . Há locais de terreno de reprodução,
alimentação e invernada de muitas espécies de
peixe raras e comercialmente valiosas, incluindo
a família Esturjão, e como tal, biótopos de
importância especial.
As condições anaeróbicas que ocorrem entre os
70 e 200 metros, delimitam a distribuição vertical
de organismos plantónicos e nectónicos, bem como
de organismos marinhos de águas profundas.
A estrutura dos ecossistemas marinhos difere dos
ecossistemas do vizinho Mar Mediterrâneo, sendo
a variedade de espécies menor e os grupos
dominantes diferentes. Contudo, a abundância, a
biomassa total e a produtividade do Mar Negro é
muito superior à verificada no Mar Mediterrâneo.

7.2.8.5 Plâncton e Bentos
a) Plâncton
A maior parte das águas costeiras do Mar Negro e
da placa continental é eutrófica (rica em
nutrientes), a par te central é de carácter
mesotrófica (nível médio de nutrientes) e partes
significativas são hipertróficas (elevado nível de
nutrientes). As maiores áreas hipertróficas estão
localizadas no Mar de Azov e na parte Noroeste
do Mar Negro na zona influenciada pelos fluxos
provenientes dos rios Danúbio, Dniester e Dnieper,
que têm elevados níveis de clorofila.
A produção primária alcança desde 570 a 1.200
microgramas (mg) de carbono/m2 de área de mar,
por dia, no Noroeste da placa, desde 320 a 500
em regiões da encosta continental e desde 100 a
370 nas regiões centrais de mar profundo.A
biomassa média de fitoplâncton alcançou 4.105
mg/m3 no Noroeste da SHELF no período 19831990.
O fitoplâncton reage a impactos antropogénicos
pela alteração na composição das espécies e
abundância, momento e duração dos eventos de
florescimento. A composição taxonómica e número
de espécies produtoras de expansão diferem entre
a área costeira do Mar Negro (44 espécies) e o
Mar Egeu (30 espécies).
A abundância média anual atinge cerca de 7
milhões de indivíduos/litro, mas em casos de uma
explosão de florescimento de fitoplâncton, pode
alcançar valores extremos de 800 milhões de
indivíduos/litro.
Um componente importante do plâncton é o
protozoário Noctiluca scintillans na camada
superficial (0-5 centímetros), o qual dominou o
ecossistema planctónico na década de 1980,
afectando a abundância de todos os componentes
de zooplâncton. A densidade de Noctiluca
alcançou valores extremos excedendo 6,8 milhões
de indivíduos/litro e biomassa húmida de 500 kg/
m 3. Entre os organismos de zooplâncton, as
medusas e as ctenóforas dominaram as
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comunidades planctónicas, nos anos 80 e 90,
respectivamente, afectando a abundância de
crustáceos (nomeadamente da família Copepoda)
e de pequenos peixes pelágicos. Os crustáceos do
Mar Negro estão representados por cerca de 36
espécies, comparando com as 120 espécies de
crustáceos conhecidos no Mar Egeu. Certos grupos,
como os protozoários da ordem Radiolaria, estão
ausentes enquanto os grupos dominantes são os
de águas salobras. As concentrações máximas de
zooplâncton encontram-se nas águas costeiras da
parte Noroeste do Mar Negro, em áreas
dessalinizadas perto das desembocaduras dos rios
no Norte, da linha do Cabo Tarchankut ao Delta
do Danúbio. A biomassa média de zooplâncton
decresce do Oeste para Este. A biomassa média
de zooplâncton no período 1959-88 foi de 580
mg/m3 para a parte Noroeste, 420 mg/m3 para a
parte Este do Mar Negro e 325 mg/m3 para o Sul
da zona costeira da Crimeia.
b) Bentos
As algas marinhas estão representadas por mais
de 200 espécies. O grupo mais diverso é o das
algas vermelhas. Estão difundidas em águas
baixas, até aos 60-80 metros de profundidade.
As grandes algas estão confinadas a uma zona
estreita na periferia do mar, até uma profundidade
de 5-6 metros. Durante as duas últimas décadas,
as áreas cobertas por Sebas (género Zostera)
decresceu 10 vezes nas águas superficiais. O típico
“campo de Phyllophora de Zernov”, no centro da
placa Noroeste, entre 20 e 50 metros de
profundidade, é um exemplo da destruição do
habitat pela actividade humana. A alga vermelha
Phyllophora era não só uma importante geradora
de oxigénio e o núcleo da comunidade bêntica,
que incluía 118 espécies de invertebrados e 47
espécies de peixes, mas também era
comercialmente colhida para extracção de gelatina,
usada como ingrediente para culturas
microbiológicas, medicina, indústria alimentar e
outros fins. A Phyllophora dominava uma área do
Noroeste da placa continental, com um tamanho

como a combinação do tamanho da Bélgica e da
Holanda. Durante os anos de 1970 e 1980, o
ecossistema entrou em colapso repentino e de
forma catastrófica, devido à eutrofização,
sedimentação e outros factores.
A eutrofização levou a um aumento de algumas
algas, tais como a Enteromorpha e algas vermelhas
do género Ceramium. Ainda que a área costeira
está livre de ácido sulfídrico ou Sulfeto de
Hidrogénio (H 2S), as concentrações sobem
rapidamente, com o termoclima, devido à
ventilação restrita da água em profundidade.
Consequentemente, o número de espécies
macrobênticas decresceu rapidamente com o
aumento da profundidade – apenas o verme
Notomastus profundus, da classe Polychaeta, se
encontra abaixo dos 120 metros.
Os macrozoobentos do Mar Negro estão
representados por, aproximadamente, 800
espécies. Os zoobentos do Mar de Azov incluem
cerca de 190 espécies. Uma análise comparativa
da biodiversidade bêntica do Mar Mediterrâneo e
do Mar Negro. mostra que a razão da fauna de
fundo, do Mediterrâneo para o Mar Negro, varia
entre 5 e 33 para diferentes grupos de animais e
é assim consideravelmente mais alta do que a
razão das médias das espécies mencionadas
acima. As composições da fauna de fundo no Mar
Egeu e o Mar Negro são mais semelhantes. Alguns
grupos, tais como o Sipuncula e Anthozoa, os
quais não podem sobreviver em condições de níveis
extremamente baixos de oxigénio, no Mar Negro,
estão pobremente representados ou mesmo
ausentes.

Bufo bufo

7.2.8.6 Grande Fauna
a) Peixes e Mariscos
O Mugem-do-Leste (Mugil soiuy) e a Carpa
(Or yzias latipes), foram acidentalmente
introduzidas no Mar Negro, após terem escapado
de viveiros aquícolas, o que aumentou a fauna
piscícola total do Mar Negro para 171 espécies.
O arrasto de fundo para o marisco Rapana
thomasiana, tornou-se difundida ao longo da costa
búlgara do Mar Negro durante a última década,
causando preocupações ambientais significativas.
A avaliação do seu impacto nas comunidades
bênticas revela o distúrbio do leito para mexilhões
e a transformação das comunidades de
profundidade, desde as dominadas por epifauna
(mexilhões e crustáceos) até as dominadas pela
infauna (amêijoas e anelídeos), que é geralmente
menos diversa.
b) Aves
As zonas húmidas da bacia do Mar Negro são
ligações vitais na rede de zonas húmidas, que se
estendem desde o Oceano Árctico a África do Sul,
fornecendo refúgio para 25 milhões de aves
aquáticas todos os anos. Há cerca de 160.000
casais de aves aquáticas reprodutoras e 480.000
indivíduos de aves invernantes nas zonas húmidas
do Mar Negro.
Os habitats mais significativos estão situados na
área costeira da Roménia (Delta do Danúbio),
Ucrânia e Federação Russa, desde o Delta do
Danúbio até à Península de Tamansky, no Estreito
de Kerch. Mais de 75% das aves do Mar Negro
concentram-se aqui e 1/3 do seu número vive no
Delta do Danúbio, onde há 320 espécies de aves.
No Delta, algumas das espécies de grande
importância são: o Corvo-marinho-pigmeu
(Phalacrocorax pygmeus); o Ganso-de-pescoçoruivo (Branta ruficollis) – 275.000 indivíduos
invernam nesta área, o que representa mais de
10% da população mundial; a Águia-rabalva
(Haliaeetus albicilla), havendo 8 casais na parte
Romena e 3 na parte Ucraniana do Delta. As aves

da região incluem ainda gaivotas (género Larus) e
Garajaus (género Sterna). Durante as estações de
migração, a avifauna é diversificada por inúmeras
espécies de aves limícolas e anatídeos (patos).

A Marrequinha (Anas crecca) é o mais pequeno pato europeu e uma
migradora de longo curso

c) Mamíferos
Ocorrem 4 espécies de mamíferos importantes: a
Foca-monge (Monachus monachus), que está à
beira da extinção, e 3 espécies de golfinhos, o
Roaz-Corvineiro (Tursiops truncatus ponticus), o
Roaz-comum (Delphinus delphis ponticus) e a
Toninha (Phocaena phocaena relicta). No início
de 1950 o Mar Negro era a residência de quase 1
milhão de golfinhos. Apesar da caça aos golfinhos
ter sido banida desde 1966, a sua população em
finais da década de 1980 estimava-se entre
50.000 e 100.000 indivíduos.
7.2.8.7 O que está a acontecer à Biodiversidade
no Mar Negro?
a) Eutrofização
A principal causa da eutrofização crescente no mar
é a entrada de nutrientes a partir dos rios. A área
de captação do Mar Negro é superior a 2 milhões
de km2, cinco vezes o tamanho do próprio mar. A
bacia de drenagem cobre, total ou parcialmente,
22 países na Europa e na Ásia Menor. O maior
volume de fluxo fluvial a entrar no mar, vem da
parte Noroeste da bacia. Dependendo das
condições meteorológicas, hidrotermais e
hidrobiológicas durante o Verão e o Outono, a
carência de oxigénio (hipoxia) e mortalidade em
massa causada pela eutrofização, tornou-se um
evento anual na área Noroeste da placa, onde as
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zonas de hipoxia se expandiram de uma área
coberta com 3.500 km2 em 1973 para 40.000
km2 em 1990. Este nível de eutrofização, também
coloca sob um stress acentuado, os 13% do
volume de água da área que não estão em estado
de hipoxia.
Tem havido alterações dramáticas na diversidade
de espécies, particularmente a Noroeste, causadas
pela hipoxia sazonal. Tem sido observado um
decréscimo acentuado em caranguejos e outras
espécies macrozoobênticas. Por exemplo, entre
1961 e 1994, o número de espécies
macrozoobênticas na placa Romena caiu de 70
para 14 (Zaitsev et al., 1997) e houve uma
mortalidade massiva de animais do fundo do mar
- morreram entre 100 e 200 toneladas de
organismos por km2, devido à redução de oxigénio.
Entre 1973 e 1990, morreram 60 milhões de
toneladas de animais que viviam no fundo do mar,
incluindo 5.000 toneladas de peixe.
Recentemente, houve algum abrandamento da
pressão da eutrofização no ecossistema do Mar
Negro. Os primeiros sinais de recuperação foram
vistos nas comunidades pelágicas ou marítimas,
mas as comunidades zoobênticas estão a
responder mais lentamente, com sinais ainda
incertos de reabilitação.
b) Contaminação e Poluição
Os derrames de petróleo causam uma séria
deterioração ao ecossistema costeiro marinho,
através da contaminação da água e dos
sedimentos, pela degradação da imagem da água,
etc. Todos os anos, cerca de 170 mil toneladas
de produtos petrolíferos são descarregados no Mar
Negro como esgotos. Os poluentes e agentes
tóxicos também são transpostados para o mar
pelas águas dos rios. As concentrações mais
elevadas de hidrocarbonetos (resíduos de petróleo),
foram detectadas nos estuários dos rios Danúbio,
Dnieper e Dniester e outras fontes de poluição
localizadas fora das costas da Roménia e Bulgária,
onde a produção de petróleo e refinação é levada

a cabo (i.e. Constanza, Varna). O rio Danúbio
contabiliza 48% das 110.000 toneladas, que
entram anualmente no Mar Negro, via fluxo fluvial
Adicionalmente, os portos, terminais petrolíferos
e as suas redondezas imediatas e estreitos, estão
em risco pelos acidentes marítimos envolvendo
cargueiros de transporte de crude.
Na Baía de Sevastopol, o maior porto para a
marinha do Mar Negro, foram medidas
concentrações de petróleo mais de 100 vezes
superiores ao nível de referência. Na região do
Mar de Azov, as concentrações de produtos
petrolíferos na camada do fundo da água, foram
2 a 6 vezes superiores aos valores de referência.
Em 1998, a poluição por hidrocarbonetos no sector
russo do Mar de Azov decresceu, se comparado
com o nível de 1997, em todas as áreas
c) Gestão/Regulação da Água
A construção em larga escala de barragens em
cascata nos rios Dnieper, Don e outros, conduziu
à perda de áreas de desova para o esturjão e outras
espécies valiosas de peixes, pelo facto das ligações
ao mar dessas áreas terem sido cortadas. Mais
ainda, o drástico decréscimo do fluxo anual
resultou aparentemente em alterações hidro e
bioquímicas, com efeitos severos na baixa
salinidade das bacias.
Houve também danos significativos na
produtividade das áreas marinhas, pelo consumo
de água para refrigeração, em várias unidades
industriais ao longo da costa. Apesar de cerca de
80% destas unidades terem dispositivos de
protecção nas suas tomadas de água, a sua
eficiência permanece bastante baixa e morrem
todos os anos vários milhares de toneladas de
peixes. As águas do Mar de Azov são usadas com
grande amplitude para refrigeração (18,9 milhões
m3/ano), mais do que as águas do Mar Negro (1,59
milhões m3/ano).
A implementação de uma nova tecnologia para
controlar a qualidade das águas costeiras e
aumentar a biodiversidade e a construção de

recifes artificiais, começaram na década de 1970.
No presente, foram efectuadas construções
especiais no Porto de Constanza (Roménia) e na
Baía de Odessa (Ucrânia). Estes sistemas de recifes
artificiais atraem peixes pelágicos e caracterizamse agora pelo crescente biomassa de espécies
marinhas ameaçadas dos géneros Cystoseira e
Phyllophora, mas a diversidade de espécies das
comunidades é ainda baixa.
d) Pesca
A pesca excessiva afectou o stock de peixe. A pesca
comercial nos estuários do Dnieper e Dniester foi
reduzida. Algumas espécies comercialmente
valiosas, tais como o carapau, o bonito e a cavala,
no Mar Negro, e o lúcio, a perca e a brema, no
Mar de Azov, praticamente desapareceram. Das
26 espécies de peixes de valor comercial
encontradas no período de 1960-70, apenas
restavam 5 em 1980.
Em meados dos anos 80, as capturas de esturjão
quase que alcançaram o valor médio anual da
década de 1930, de 1.000 toneladas, mas a
produção em aquacultura contabilizou mais de
90% do total das capturas. A reposição do stock
do Esturjão-estrelado (Acipenser stellatus) e de
Esturjão-branco (Acipenser gueldenstaedtii) foi
aparentemente insuficiente.
A produção de peixe em viveiros nos ecossistemas
costeiros é um desenvolvimento relativamente
recente e ainda não muito disseminado. De acordo
com o relatório nacional da Federação Russa, os
7 viveiros russos do Mar Negro e Mar de Azov,
produziram pelo menos 20-25 milhões de alevins.
Com o acréscimo de 4 milhões de alevins da
aquicultura ucraniana em Kherson, o total deve
ser à volta de 25-30 milhões de alevins de esturjão
por ano.
A criação comercial de mexilhão (Mytilus
galloprovincialis) é praticada em todos os países,
excepto na Geórgia e na Turquia. A importação de
espécies para aquacultura induziu sérias alterações
ao nível do ecossistema.

e) Espécies exóticas
Entre as 41 espécies de peixes exóticos, 34% foi
importada para aquacultura e 66% entraram no
Mar Negro como larvas marinhas em águas de
balastro e/ou organismos indesejados nos cascos
dos barcos. O número de espécies introduzidas
continua a aumentar: cerca de 1/5 destas (8
espécies) invadiu o Mar Negro durante a última
década, todas através das águas de lastro, face às
insuficientes medidas de controlo para tais
introduções. Muitas das novas espécies são peixes
importados para aquacultura.
O sistema turco de estreitos, antes um importante
corredor biológico para os peixes marinhos,
migradores entre o Mediterrâneo e o Mar Negro,
deixou de o ser face à desestabilização dos
ecossistemas pelágicos e bênticos. Por outro lado,
os estreitos permitem a aclimatização de certas
espécies de origem mediterrânica, tais como os
crustáceos como os caranguejos e lagostas,
antozoários e esponjas, penetrando nos Mares de
Mármara e Negro.
As espécies exóticas, tais como a Rapana venosa
= Rapana thomasiana, Mnemiopsis leidyi e
Anadara inaequivalis = Scapharca, também se
tornaram residentes. Grandes fontes de poluição,
pesca excessiva, acidentes de navios e tráfego
marinho pesado constituem as maiores ameaças
à diversidade biológica do sistema de estreitos
turco e consequentemente para o balanço
ecológico dos mares adjacentes. Isto talvez tenha
causado o desaparecimento das populações
residentes de mamíferos marinhos dos estreitos.
7.2.9 A Região Panónica
A região biogeográfica da Panónia é uma unidade
discreta na Europa, devido às suas características
climáticas e vegetação única. O que torna esta
área diferente das outras partes da Europa?
7.2.9.1 Geomorfologia
A Bacia Carpatiana é uma extensa planície com
uma altitude entre os 200 e 500 metros acima do
nível do mar, rodeada por montanhas com 2000

189

REDE NATURA 2000

190

metros de altitude. Não há, em toda a Europa,
uma situação geomorfológica semelhante. Areias
fluviais finas e lama, areias eólicas e depósitos
loéssicos cobrem a própria bacia, da qual apenas
as cadeias montanhosas da montanha média
Trans-Danubiana e as montanhas do Norte da
Hungria, emergem a 600-1000 metros de altitude,
formando encostas rochosas, planaltos e vales
profundos.
7.2.9.2 Efeitos Climáticos
A região é influenciada por 3 tipos diferentes de
clima. O impacto do clima Atlântico é notório nas
partes mais a Oeste, como um clima mais fresco
com mais precipitação.
O efeito climático sub-Mediterrâneo é manifestado
num Outono mais húmido e num Inverno
relativamente quente. Devido à influência
Continental, a parte central da grande planície
Húngara tem um clima árido com um Verão
quente.
7.2.9.3 Zonas de Vegetação
A Região Biogeográfica da Panónia está situada
mesmo na junção de 2 zonas principais de
vegetação, a zona das florestas folhosas e a zona
das estepes florestais. Além de que, a própria
transição entre estas duas zonas principais ocorre
nesta região.
Pelas características geomorfológicas e pelos
diferentes efeitos climáticos e florísticos,
desenvolveram-se conjuntos únicos de vegetação.
7.2.9.4 Os tipos de vegetação mais
característicos da região
1. Os sítios mais valiosos da vegetação de estepe
florestal, em locais arenosos de carácter
calcário (dunas de areia interiores, estepes
ervadas Panónicas em areia, florestas de
juniperos e choupos), encontram-se na planície
inter-fluvial de Duna-Tisza, enquanto nas
partes Nordeste e Sudoeste da Hungria,
prospera uma vegetação de areias ácidas.

2. A vegetação de limos e dolomites (prados
rochosos, encostas rochosas, carvalhais
termófilos de Quercus pubescent, freixiais de
Fraxinus ornus e bosques de Cotinus
coggygria), desenvolve-se numa grande
complexidade nas colinas rochosas das
montanhas, expostas a Sul.
3. As vastas áreas da vegetação alcalina Panónica
(lagos salgados, estepes de Artemisia, prados
salgados, pastagens salgadas de ervas altas),
são as representantes da parte Norte, da
vegetação alcalina Continental da região
Panónica. São um dos principais tipos de
vegetação da região Trans-Tisza.
4. As florestas de carvalho séssil da Panónia
(Quercus petrea) e de carvalho turco (Quercus
cerris), estão difundidas por toda a parte nas
regiões de média altitude do país, no entanto,
muitos destes bosques sofrem efeitos drásticos
de gestão florestal.
5. A vegetação loéssica da Panónia (estepes
loéssicas, estepes florestais de Ácer – Acer
tataricum), é considerada como a continuação
mais Ocidental das longas estepes da Ucrânia
e do Sul da Rússia. Dado que o seu solo é
altamente favorável para as actividades
agrícolas, apenas subsistem intactas pequenas
parcelas.
Complementando a típica vegetação da Panónia,
existem extensas praias, florestadas nas partes
mais elevadas das cadeias montanhosas. As
florestas mistas fluviais e as florestas ripárias
também cobrem grandes áreas, ao longo dos rios
e ribeiros, sobretudo nas planícies e nos vales mais
amplos das regiões montanhosas.

Salamandra salamandra

8. FACTORES QUE INFLUENCIAM A
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
8.1 O que é a biodiversidade?
É possível encontrar várias definições de
biodiversidade ou diversidade biológica. Assumese porventura como uma medida da diversidade
relativa entre organismos presentes em diferentes
ecossistemas.
O conceito de biodiversidade relaciona-se com a
variedade de espécies biológicas em determinada
região num determinado período de tempo.
Podemos referir-nos tanto à biodiversidade de
uma região, por exemplo, da cordilheira dos
Alpes, como à biodiversidade de um determinado
período geológico ou histórico do planeta.
Actualmente, é também integrado no conceito
de biodiversidade, a própria variedade genética
de uma certa espécie e a diversidade dos
ecossistemas terrestres, aquáticos e os complexos
ecológicos correspondentes (http://portal.icn.pt).
A biodiversidade refere-se então, tanto ao número
(riqueza) de diferentes categorias biológicas
quanto à abundância relativa (equitabilidade)
dessas categorias, incluindo a variabilidade ao
nível
local
(alfa
diversidade),
a
complementaridade biológica entre habitats (beta
diversidade) e variabilidade entre paisagens (gama
diversidade). Engloba, pois, a totalidade dos
recursos vivos ou biológicos, e dos recursos
genéticos bem como os seus componentes (http:/
/www.earth-condominium.com/port/partes.html).

O Narciso (Narcissus asturiensis) simboliza a diversidade dos bosques de
Portugal. Classificada com Vulnerável e integra as listas da Directiva Habitats

A biodiversidade é directamente influenciada pelas
condições da atmosfera e da hidrosfera, bem como
dos níveis de temperatura e humidade resultante.
Num cenário de alterações climáticas globais,
pode parecer e até resultar inútil qualquer
intervenção para a preservação da biodiversidade
a um nível local. A variedade da vida no planeta,
incluindo a variedade genética dentro das
populações e espécies, a variedade de espécies
da flora, da fauna, de fungos macroscópicos e de
microrganismos, a variedade de funções
ecológicas desempenhadas pelos organismos nos
vários ecossistemas, a variedade de comunidades,
habitats e ecossistemas formados pelos
organismos, ultrapassa largamente as fronteiras
administrativas, políticas ou culturais.
A Convenção das Nações Unidas para a Diversidade
Biológica refere-se à biodiversidade como a
variabilidade entre os organismos vivos de todas as
fontes, incluindo entre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos
e os complexos ecológicos a que pertencem. Inclui
a diversidade dentro das espécies, entre espécies e
de ecossistemas (CBD, 1992).
A conservação destas diferenças é essencial para
que os sistemas naturais mantenham a sua
complexidade e evolução, de modo a garantir o
aproveitamento sustentado dos recursos (http://
www.ctfc.cat/asp_es). Para tal, é necessário
conhecer a inter-relação da sua variabilidade com
os factores ecológicos e as actividades humanas.

A Rede Natura deve conciliar a conservação com desenvolvimento
humano. Oenanthe oenanthe , Sítio Alvão-Marão, V. P. Aguiar
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Em 1970 foi lançado pela UNESCO o Programa
MAB, que visa melhorar, a nível mundial, as
relações entre as populações e o ambiente. Os
seus objectivos principais são reduzir a perda da
Biodiversidade através de novas abordagens
ecológicas, sociais e económicas. A Rede de
Reservas da Biosfera criada serve para a troca de
conhecimentos, de investigação e de vigilância,
de educação e de formação. O conceito de Reserva
da Biosfera foi lançado em 1974, sendo
largamente revisto, quando em 1995, a
Conferência Geral da UNESCO adoptou o Quadro
Estatutário e da Estratégia de Sevilha para as
Reservas da Biosfera (http://www.unesco.pt/cgibin/ciencia).

8. 2 O que é a Conservação?
A definição de Conservação tem tido diferentes
perspectivas, consoante o momento da história
da ecologia. De forma resumida, podemos adoptar
a definição assumida pela Directivas Aves e
Habitats, com as respectivas transposições para
a regulamentação nacional dos diferentes países
da União, que define a Conservação como sendo
o conjunto de medidas e acções necessárias para
manter ou restabelecer os habitats naturais e as
populações de espécies de flora e da fauna
selvagens num estado favorável.
8.2.1 Estatutos de Conservação em Portugal
As áreas protegidas dividem-se entre em 3 níveis
de interesse: Áreas de Interesse Nacional, Áreas
de Interesse Regional e Áreas Privadas.
As áreas de interesse nacional as seguintes
categorias: parque nacional, parque natural,
reserva natural, área de paisagem protegida, sítio
classificado e monumento natural.
As áreas de interesse regional referem-se apenas
às Áreas Protegidas de Interesse Regional e às
Áreas Protegidas de Interesse Local

As áreas privadas podem ser classificadas de
Refúgio Ornitológico.
Sobre qualquer uma destas áreas, há ainda a
incidência dos estatutos de carácter comunitário
e internacional (Henriques, 2006):
Estatutos de natureza comunitária
Zona de Protecção Especial para as Aves
Selvagens (primitivamente associado à Directiva
Aves e integrando, directamente, a Rede Natura
2000)
Sítio de Importância Comunitária (associado à
Directiva Habitats - Rede Natura 2000 e já
aprovado, por região biogeográfica, pela Comissão)
Sítio proposto para Sítio de Importância
Comunitária (associado à Directiva Habitats –
Rede Natura 2000 e proposto à Comissão para
aprovação)
Estatutos de natureza internacional
Reserva Biogenética – rede de reser vas
constituída pelo Conselho da Europa com base
na Convenção de Berna e que, hoje em dia, no
caso dos países da União Europeia, se encontra
integrada nas listas de sítios propostos para Sítios
de Interesse Comunitário – Rede Natura 2000.
Reserva da Biosfera – distinção conferida pela
UNESCO no âmbito do programa “O Homem e a
Biosfera” em cujos objectivos figura a criação de
uma rede mundial de reservas destinadas a
conservar os recursos da biosfera.
Sítio da Lista Ramsar – a Convenção relativa às
Zonas Húmidas de Importância Internacional
particularmente como habitat de aves aquáticas
(Convenção de Ramsar) tem, entre outros
objectivos, a constituição de uma Lista de Sítios
à escala mundial destinados a proteger e valorizar
as zonas húmidas.
Sítio do Património Mundial – distinção conferida
pela UNESCO no âmbito da Convenção do
Património Mundial e cujo objectivo é a protecção
do património natural e cultural mais prestigioso
a nível planetário.

8.3 Convenções
8.3.1 Convenção da Diversidade Biológica
(Estratégia Europeia para a Conservação e o
Uso Sustentável da Diversidade Biológica)
Em 1980, a UICN (União Internacional para a
Conservação da Natureza), criou a Estratégia
Mundial para a Conservação, com vista a alertar
a opinião pública mundial para o perigo das
pressões exercidas sobre os ecossistemas mundiais
e contribuir para a elaboração de políticas
sustentáveis como medidas para aliviar essas
pressões. As três metas principais são:
1. Manter os processos ecológicos essenciais e os
sistemas de suporte à vida;
2. Preservar a diversidade genética;
3. Assegurar a utilização sustentada de espécies
e de ecossistemas.
A redução de biodiversidade a nível mundial, a
interdependência e as relações transfronteiriças
entre diferentes espécies e ecossistemas
motivaram em 1992, a adopção da Convenção
sobre a Diversidade Biológica (CBD). Esta
Convenção reconhece a importância da
diversidade biológica para a evolução e
manutenção dos sistemas de suporte de vida no
planeta e do combate na origem das causas de
redução ou perda dessa diversidade. Os seus
objectivos fundamentais são: a conservação da
biodiversidade, a utilização sustentável do seus
componentes e a partilha justa e equitativa dos
benefícios resultantes da utilização dos recursos
genéticos, incentivando-se o intercâmbio de
informação entre os vários países e a transferência
apropriada de tecnologias relevantes (http://
www.cbd.int/default.shtml).
Os signatários da Convenção deverão desenvolver,
no âmbito do artigo 6º da Convenção, estratégias,
planos e programas nacionais, que tenham como
finalidade alcançar os objectivos da presente
Convenção, ou adaptar para esse fim os já
existentes.

Cada Contratante deverá estabelecer um sistema
de áreas (protegidas ou não) onde tenham que
ser tomadas medidas para a conservação da
diversidade biológica, incluindo a sua
monitorização e a criação de dispositivos nacionais
de resposta a situações de emergência relativas a
actos antropogénicos ou naturais que aparentem
graves perigos para a biodiversidade (artigo 8º da
CDB, sobre a Conservação in situ). No âmbito
desta Convenção define-se a «Conservação in situ»
como a conservação dos ecossistemas e dos
habitats naturais e a manutenção e recuperação
de populações viáveis de espécies no seu meio
natural e, no caso das espécies domesticadas ou
cultivadas, em meios onde tenham desenvolvido
as suas propriedades específicas.
De facto, esta Convenção, ratificada por mais de
100 países foi um dos mais ambiciosos
instrumentos ambientais jamais desenvolvidos,
que requer políticas agressivas para a conservação
da biodiversidade.
Já em 1995 foi estabelecida a Estratégia PanEuropeia da Diversidade Biológica e Paisagística
com o propósito de encorajar a conservação das
espécies, dos ecossistemas e dos processos
naturais, em complementaridade com a promoção
do desenvolvimento sustentável e da co responsabilização de todos os sectores pela
conservação da natureza. Além disso, promove a
integração da diversidade biológica e paisagística
nos sectores sociais e económicos e visa a
implementação europeia da CBD.
Esta Estratégia determina um sistema
internacional de cooperação de forma a consolidar
programas existentes ao nível da conservação,
permitindo um uso mais eficiente das políticas,
iniciativas, mecanismos e informação. Não tem
como objectivo introduzir nova legislação ou
programas, mas sim reforçar a implementação
das medidas existentes e de identificar acções
complementares a realizar nas duas próximas
décadas.
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8.3.2 Convenção CITES
A Convenção CITES (Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Fauna e Flora
Selvagem Ameaçadas de Extinção), foi
originalmente assinada em Washington em 1973
e emendada em Bona em 1979. O seu principal
objectivo é regular a comercialização (exportação)
de espécies ameaçadas de extinção e de outras
que possam vir a ser ameaçadas de extinção em
resultado dessa comercialização (http://
www.cites.org/eng).
De acordo com este documento, a exportação de
espécies só poderá ser feita através do
cumprimento de determinados normas,
nomeadamente a apresentação de uma licença
de exportação, cujas especificações estão definidas
no Anexo IV da Convenção.
Actualmente a Convenção protege mais de 27.000
espécies de animais e plantas, todas elas espécies
raras e ameaçadas de extinção ou cujos níveis de
Comércio Internacional podem comprometer a sua
sobrevivência.
8.3.3 Lista Vermelha
Em 1963 a União Internacional para a
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais
(UICN), criou a Lista Vermelha das espécies
ameaçadas. Trata-se de um dos inventários mais
detalhados do mundo sobre o estado de
conservação de inúmeras espécies de plantas,
animais, fungos e protistas, a nível global do
planeta.
Esta lista respeita critérios precisos, para avaliar
os riscos de extinção das espécies e subespécies
de todas as regiões do mundo, com o propósito
de informar quer o público em geral quer os
governantes sobre a urgência das medidas de
conservação, apoiando a comunidade internacional
a reduzir as extinções (Rodrigues et al, 2006).
A Lista Vermelha da UICN implica um período de
cerca de 4 anos de variadas consultas e análises

com mais de 800 membros do Comité de
Sobrevivência das Espécies da UICN (Species
Survival Commission (SSC)), de modo a que pelo
menos em cada 5 anos esta Lista seja actualizada.
O SSC integra diversas organizações, como a
BirdLife International, a World Conservation
Monitoring Centre entre outros grupos da
comunidade científica da especialidade, que são
responsáveis por cada grupo de espécies ou área
geográfica específica. Por exemplo, a Birdlife
International é a entidade responsável pela
totalidade da classe das Aves.
Em 1988 todas as espécies de aves foram
avaliadas e na Lista Vermelha editada em 1996
foram pela primeira vez avaliadas todas as espécies
de mamíferos. Foi um momento marcante, não só
pela atribuição de uma categoria a cada espécie
de ave e mamífero, mas também se tornou uma
referência basilar para futuras acções de
monitorização dessa fauna. Nessa lista de 1996,
foram avaliadas 5.205 espécies, resultando que
25% do total de espécies de mamíferos e 11% do
total de espécies de aves foram listadas como
espécies ameaçadas.
As categorias definidas são as seguintes (IUCN,
2001):
Pouco preocupante (LC ou LR/lc): categoria de
risco mais baixo. Não qualificável para uma
categoria de maior risco. Taxons abundantes e
amplamente distribuídos são incluídos nesta
categoria.
Quase ameaçada (NT ou LR/nt): perto de ser
classificada ou provavelmente qualificável para ser
incluída numa das categorias de ameaça num
futuro próximo.
Dependente de medidas de conservação (LR/cd):
realce para um continuado programa de
conservação, específico para um determinado
taxon ou habitat. A cessação desse programa
poderá levar a que o taxon se qualifique para uma

das categorias de ameaça listadas abaixo, num
período de cinco anos.
Vulnerável (VU): considerada como estando a
sofrer um risco elevado de extinção na natureza.
Em perigo (EN), considerada como estando a sofrer
um risco muito elevado de extinção na natureza.

num total de mais de 18.000 espécies analisadas.
Dada a enorme informação compilada, quer em
termos totais de espécies, quer em quantidade de
informação para cada uma delas, inviabiliza que
a Lista Vermelha fosse publicada como um livro.
Desde então está apenas disponível em formato
electrónico, num endereço específico para consulta
e acessível em www.iucnredlist.org

Em perigo crítico (CR): considerada como estando
a sofrer um risco extremamente elevado de
extinção na natureza.
Extinta na natureza (EW), apenas conhecida como
sobrevivendo por criação, em cativeiro ou como
população naturalizada, fora da sua área de
distribuição conhecida.
Dados insuficientes (DD), informação inadequada
para fazer assessoria directa ou indirecta do risco
de extinção.
Não avaliada (NE): não foi ainda avaliada em
função dos critérios.
Possivelmente extinta (PE): uma categoria dada
pela BirdLife International. Subcategoria de Em
perigo crítico (CR).
Possivelmente extinta na natureza (PEW): termo
usado na Lista Vermelha da IUCN. Subcategoria
de Em perigo crítico (CR).
Extinct (EX): não existe dúvida razoável que o
último indivíduo morreu.
As categorias LC, NT e LR são consideradas de
Categorias Baixo Risco, em termos de conservação.
Já as categorias VU, EN e CR são consideradas
Categorias de Ameaça. As restantes categorias
designa-se apenas como Outras Categorias.
No ano 2000 a Lista Vermelha combinou pela
primeira vez as avaliações de animais e plantas,

As Ilhas Desertas albergam uma das espécies de aves mais
ameaçadas a nível global, a Freira-do-Bugio (Pterodroma feae)
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8.4.1 Considerações gerais sobre as funções das Florestas
A FAO (Food and Agriculture Organization) define floresta como sendo uma área com mais de 0.5 ha,
com um grau de cobertura arbórea (copas) superior a 10-30% e com árvores cuja altura, naquele local
e na maturidade, tenham entre 2 e 5 metros. Inclui também zonas integradas na área florestal que
estejam temporariamente desarborizadas, mas para as quais é expectável a reconstituição do coberto
florestal.
Independentemente da região biogeográfica onde as florestas possam ocorrer, desempenham sempre
importantes serviços ecossistémicos, como a produção de alimentos, produção de lenho e de cortiça,
sequestro de carbono, protecção do solo, regulação do ciclo da água, recreio e lazer.

Diversa legislação comunitária tem vindo a
reconhecer a importância da preservação das
florestas autóctones face ao seu valor
conservacionista para a manutenção da fertilidade
do espaço rural, do equilíbrio biológico das
paisagens e da diversidade dos recursos genéticos.
Em países do sul da Europa, espécies como o
Sobreiro (Quercus suber) e a Azinheira (Quercus
ilex var. rotundifolia), são estritamente protegidos,
havendo regulamentação rigorosa para a sua

gestão. Refira-se o caso de Portugal, onde estas 2
espécies representam conjuntamente quase 40%
da área florestal, e que Portugal é o maior produtor
mundial de cortiça, principal produto florestal
obtido dos sobreirais e montados de sobro.
Para além do seu valor ambiental, parte
significativa das áreas de bosques autóctones são
componentes importantes no pastoreio de percurso
de ovinos e caprinos, na actividade apícola e

habitat de cogumelos silvestres. Estes biótopos têm
uma elevada densidade florística, que proporciona
importantes locais de refúgio e reprodução para
grande número de espécies autóctones de fauna,
incluindo espécies de aves e mamíferos de grande
porte. O estado e evolução populacional de
espécies como o Corço (Capreolus capreolus), o
Javali (Sus scrofa) ou o Lobo (Canis lupus),

dependem em grande medida da existência e
estado de conservação de manchas florestais
autóctones e bem conservadas.
As principais ameaças incluem incêndios, pragas,
doenças, invasão por espécies não autóctones,
cortes prematuros e desordenados e crescimento
urbano.

Bosque misto de Quercus pyrenaica e Quercus robur, no P.N. Peneda-Gerês, Montalegre

8.4.2 Paisagem florestal e diversidade
Ao nível da paisagem um aspecto importante, são
as relações entre o meio e as espécies que o
utilizam e que diz respeito à alteração do padrão
espacial dos habitats, isto é do seu tamanho, da
sua forma e do seu arranjo espacial (Gibbs, J.,
1998 in Cunha 2004), resultando frequentemente
na fragmentação da continuidade de um
determinado habitat
O processo de fragmentação traduz-se na quebra
de um habitat inicial contínuo, num número maior
de manchas distintas de área inferior que pode
conduzir ao aumento do número de manchas

isoladas, com consequências na capacidade de
dispersão das espécies. A resposta de uma espécie
ao efeito de fragmentação está assim relacionada
com a capacidade de persistir em determinada
mancha e na capacidade de movimento e
recolonização ao longo da paisagem (Swihart, R.
K., et al., 2003 in Cunha, 2004). Além da
influência sobre o comportamento individual das
espécies, afectará também as dinâmicas
populacionais e os fluxos do ecossistema.
Estudos realizados em Portugal (Cunha, 2004),
verificaram que as zonas de maior diversidade de
espécies (para o caso de répteis e anfíbios)
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correspondem de uma maneira geral a áreas
classificadas. Contudo, é geralmente nessas áreas
que se desenvolve um maior número de estudos,
que proporcionam um maior nível de informação,
o que poderá acentuar as diferenças no
conhecimento do número de espécies,
relativamente às restantes áreas.
A diminuição da área florestal em detrimento de
áreas agrícolas, ou a sua modificação pela
introdução de espécies florestais exóticas em
sistemas de silvicultura intensiva ou outras práticas
de gestão dos povoamentos florestais que
conduzem a alterações ao nível da estrutura e da
composição do habitat, podem afectar
negativamente a riqueza da maioria dos
vertebrados (Freemark, K., 1995), evidenciando
nomeadamente uma relação negativa entre a
riqueza das espécies de anfíbios e répteis. Em
certos casos, algumas espécies de anfíbios acabam
mesmo por desaparecer sempre que a
percentagem de floresta diminui em cerca de 50%
da sua expressividade nas paisagens consideradas
(Gibbs, 1998 in Cunha, 2004). No caso específico
dos anfíbios, a proximidade de zonas húmidas
permanentes ou sazonais e de algumas condições
específicas do solo, em habitats florestais, são
factores que evidenciam uma relação positiva com
a abundância destas espécies. A existência de

Lagartixa-de-Bocage
(Podarcis bocagei), na
região do Alto Tâmega

linhas de água, de zonas de infiltração e de
nascentes são consideradas essenciais, para a sua
dispersão populacional.
A estrutura dos povoamentos florestais influencia
a abundância das espécies e a riqueza específica,
havendo valores superiores em florestas maduras
quando comparadas com florestas recentemente
cortadas. Este factor é mais importante, consoante
se trata de espécies mais específicas em
comparação com espécies generalistas, que
conseguem explorar vários tipos de habitat
terrestre (Kolozsvary, M. & Swihart, R., 1999 in
Cunha, 2004).
É também nas florestas cuja composição é
essencialmente de folhosas, que há uma maior
distinção entre as comunidades de herpetofauna,
ou seja, uma maior diversidade de espécies
(Mcleod, R. & Gates, J., 1997, Hanglin, G., et
al., 2000 in Cunha, 2004). No que diz respeito à
densidade dos povoamentos florestais, esta pode
ser um factor diferenciador entre os anfíbios e os
répteis, pois de uma maneira geral, em zonas mais
abertas (povoamentos de baixa densidade), devido
ao aumento da temperatura ambiente por menor
ensombramento, provocado pelas árvores, se
verifica geralmente uma maior abundância de
espécies de répteis.

Cunha (2004) sugere a existência de uma
correlação positiva entre a diversidade da paisagem
e a riqueza de espécies de répteis e anfíbios, até
determinado índice de diversidade, o que neste
caso pode significar um aumento de diversidade
da herpetofauna em paisagens heterogéneas. No
entanto, a partir de determinado valor de
diversidade, essa tendência parece inverter-se.
Este facto poderá ser explicado tendo em conta a
unidade de referência do estudo ser de reduzida
dimensão (10x10 km), com elevado número de
habitats, o que a partir de determinado valor de
diversidade pode significar uma elevada
desagregação da paisagem, e consequentemente,
uma descontinuidade de habitats. Esta
descontinuidade equivale a um efeito de
fragmentação, importante factor para espécies com
mobilidade reduzida e fraca capacidade de
adaptação a novos habitats.
8.4.3 Os fungos
Um dos elementos mais importantes para a
manutenção quer da biodiversidade quer da
sanidade dos povoamentos florestais são os fungos,
com destaque para aqueles que desenvolvem
relações simbióticas com as árvores florestais,
através das micorrizas. Estes fungos micorrízicos
vivem associados às raízes das plantas, com
benefícios mútuos.

Nesta relação, as árvores têm as seguintes
vantagens (Lopes, 2006):
Extensão do sistema de absorção das raízes,
aumentando o volume de solo explorado e
resultando na melhoria de absorção de água e
nutrientes e da tolerância à secura e a solos pobres.
Produção de hormonas de crescimento da
planta. As micorrizas são capazes de produzir
inúmeros reguladores de crescimento, hormonas
e outros metabolitos que alteram a fisiologia das
raízes e o desenvolvimento das plantas.
Protecção contra agentes patogénicos. Os fungos
simbióticos protegem directa ou indirectamente
as plantas hospedeiras contra diversos agentes
patogénicos por uma série de mecanismos que
incluem: a barreira física; a produção de compostos
antagonistas contra os fungos patogénicos; a
indução dos mecanismos de defesa da planta, com
produção de compostos fenólicos; a competição
pelo alimento que reduz a sua disponibilidade para
os agentes patogénicos, para além da melhoria
do estado geral da planta, tornando-a mais
resistente a doenças.
Redução da absorção de metais pesados.
Alguns fungos têm demonstrado reduzir a absorção
e o transporte de metais pesados (Al, Cd, Cu, Mb,
Ni e Zn) pela imobilização destes metais nas suas
paredes celulares, aumentando a resistência das
plantas hospedeiras a locais poluídos com este
metais.
O fungo por seu lado utiliza parte de hidratos de
carbono produzidos pela planta para o crescimento
e reprodução.

O Fradelho ou roca (Macrolepiota procera) é um dos
cogumelos comestíveis mais apreciados na gastronomia

Estes fungos existem naturalmente nas nossas
florestas permitindo, muitas vezes, a existência
de povoamentos florestais em locais marginais.
Existem espécies de fungos que se adaptam a
ambientes degradados e inóspitos e outras que
apenas se estabelecem em fases mais avançadas
do desenvolvimento dos povoamentos.
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Assim, a exploração/recolha intensiva de cogumelos silvestres das áreas florestais, pode colocar em
risco de desaparecimento não só as espécies de fungos, mas o próprio equilíbrio florestal. Além de
que, muitas das espécies de cogumelos silvestres são também fonte alimentar para várias espécies de
animais e aqueles que se designam de saprófitos desempenham um papel essencial na reciclagem de
nutrientes oriunda da matéria morta e sua reintrodução nos solos.

O Arrebenta-bois (Amanita muscaria), sendo tóxico para o Homem, desempenha funções ecológicas importantes

8.5 Gestão da Água
8.5.1 As Zonas Húmidas
A presença de zonas húmidas no meio natural é
sempre um factor de interesse, quer pelos valores
ecológicos quer pelos valores turísticos e culturais.
O seu papel como refúgio e local de alimentação
para uma variedade de mamíferos, anfíbios e
répteis e como local de nidificação de um elevado
número de aves, tornam estes enclaves naturais
pontos estratégicos para a conservação da
natureza. A drenagem de terrenos para a
agricultura e a elevada exploração efectuada são
alguns dos factores que têm propiciado a
degradação progressiva das zonas húmidas
europeias.
Estes locais são dos ambientes mais produtivos
do Mundo, garantindo um amplo conjunto de
benefícios:
São uma forma natural de armazenamento de
água;
Reduzem o risco de erosão e actuam como
mecanismo de controlo do transporte de
sedimentos pelos canais fluviais por reduzirem a
carga de sedimentos das correntes;
São uma barreira natural à contaminação,
filtrando sedimentos e matérias em suspensão e
depurando as águas;
Constituem áreas naturais de grande
importância para a investigação científica e
conhecimento do funcionamento dos sistemas
naturais;

Desempenham importantes funções como
enclaves de regeneração de recursos vegetais e
animais;
São o habitat vital e cultural para inúmeras
populações humanas.
8.5.2. Potenciar a Biodiversidade das Zonas
Húmidas
A vegetação que está associada às zonas húmidas
– vegetação palustre – constitui um importante
contraste paisagístico, além de favorecer uma
melhor qualidade da água, fixando os
contaminantes orgânicos (sobretudo o azoto) e
metais pesados que possam ocorrer na água. Esta
acção é sobretudo desempenhada pelas espécies
halófitas (plantas com a capacidade de se fixar
em solos encharcados ou inundados, mantendo
uma parte submergida e outra aérea). Estas plantas
halófitas contribuem para o tratamento da água
de várias formas:
Estabilizam o substrato e favorecem a
oxigenação da água;
Fixam nutrientes, carbono e outros
elementos dissolvidos na água;
Permitem a presença de microorganismos
necessária para a remoção de contaminantes
da água.
As espécies que actualmente se utilizam nestes
processos de depuração são as tifas (Typha
latifolia), os caniços (Phragmites australis) e
juncos (Juncus sp.)

São uma reserva genética fundamental para
numerosas espécies selvagens;
Representam locais adequados para desenvolver
actividades de educação e sensibilização
ambiental;
São áreas de grande interesse para actividades
de ócio e lazer;

A vegetação ripícola tem uma complexidade elevada, importante para o
equilíbrio ecológico. Lagoa junto ao rio Tâmega, concelho de Chaves
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As zonas húmidas têm condições adequadas para
o estabelecimento de diferentes espécies de
animais, quer vertebrados (anfíbios, répteis, peixes,
mamíferos e sobretudo aves aquáticas), quer
invertebrados.
As aves são porventura o grupo faunístico mais
característico das zonas húmidas. Aliás, muitos
dos inventários de zonas húmidas, realizam-se em
função da riqueza da avifauna. Cerca de 12% de
todas as espécies de aves mundialmente
ameaçadas vivem em ambientes de zonas
húmidas.
Também estão associados a estes meios, espécies
de répteis como o Cágado-Europeu (Emys
orbicularis), classificado como Vulnerável, e
anfíbios como o Tritão-marmorado (Triturus
marmoratus) e a Rela (Hyla arborea)

A Rela (Hyla arborea), é um dos anfíbios europeus listados no anexo IV da
Directiva Habitats

8.6 Actividades Humanas
8. 6.1 Turismo e actividades de Lazer
Actividades como piqueniques, observação de
aves, passeios de bicicleta não têm por norma
impactos significativos nos meios naturais e seminaturais. No entanto, alterações nas vizinhanças
dos habitats mais sensíveis, provocadas por
construções e utilização de equipamentos pesados,
como possa ser a construção de uma ciclovia
marginal a um rio, provocam distúrbios
importantes quer na vegetação quer na fauna
vertebrada.
As actividades com veículos aquáticos de recreio
(moto-de-água, lanchas, etc.), têm provocado
localmente perturbações na qualidade da água e
na conservação dos meios aquáticos. Alguns dos
efeitos, além da poluição causada por perdas de
óleos e combustível, são o aumento da turbulência
da água e dos sedimentos em suspensão,
destruição de leitos de macrófitos e modificações
na vida selvagem semi-aquática (Giller &
Malmqvist, 1998).
8.6.2 Introdução de espécies exóticas
O crescente desenvolvimento (sobretudo a partir
dos anos 80 do séc. XX), da comercialização de
espécies provenientes de outros continentes,
aparentemente não sofreu abrandamento, apesar
da inúmera legislação internacional e nacional
sobre o comércio de espécies exóticas. Esta
distribuição forçada de espécies, com destaque
para as entradas na Europa Ocidental, acarreta
impactos, já que várias destas espécies acabam
por ser bem sucedidas na sua adaptação a novos
habitats (Matias, 2002), levando a fenómenos
inter-específicos de competição e predação, que
em última análise originam a perda de
biodiversidade, seja pela redução dos efectivos
locais, seja mesmo pela extinção de algumas
espécies naturais. Também há o risco de
introdução e possível surgimento de pragas, que
afectem as populações das espécies autóctones.

Uma espécie exótica pode ser entendida como
qualquer espécie cuja área de distribuição natural
se encontre fora dos limites do território continental
(neste caso Europeu), de ocorrência provocada pela
intervenção humana directa. Esta intervenção
humana refere-se primeiramente ao acto de retirar
as espécies dos seus locais de origem e de as
transportar, directa ou indirectamente, para outros
territórios. As aves exóticas poderão também
ocorrer em liberdade devido quer a fugas acidentais
quer a introduções deliberadas (Matias, 2002).

A pressão sobre as espécies cinegéticas tem levado
a níveis de grande fragilidade, as populações de
determinadas espécies animais, nomeadamente
das aves (sobretudo as migratórias) e de alguns
mamíferos. Espécies como a Perdiz-vermelha
(Alectoris rufa) e a Codorniz (Coturnix coturnix),
praticamente só são caçadas devido à sua criação
em cativeiro e libertadas no período cinegético.
Esta situação configura também perda de
biodiversidade, pela redução da variabilidade
genética.

Para grandes regiões da Europa, a informação
sobre a ocorrência de espécies exóticas em estado
selvagem é ainda escassa. Com certeza que para
esta matéria contribui a grande diversidade de
regiões biogeográficas de onde estas espécies são
oriundas. Há uma ausência quase total de estudos
sobre esta matéria e é difícil prever quais serão os
impactos concretos da introdução de uma espécie
exótica.

Além disso, a caça quando associada a outros
problemas naturais das espécies de fauna, supõe
uma perda importante dos efectivos selvagens. É
o caso das populações de coelho -bravo
(Oryctolagus cuniculus algirus), que na Península
Ibérica estão gravemente afectadas por doenças
infecciosas como a Mixomatose e a Doença
Hemorrágica Viral (DHV), sendo esta última
considerada o factor de mortalidade mais
importante na Península Ibérica.

Crê-se que nos sistemas insulares existe maior
vulnerabilidade à introdução de espécies exóticas
e invasoras, dada a circunstância de maior
isolamento regional.
Esta problemática das espécies exóticas está
também prevista na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, que no artigo 8º, relativo à
conser vação in situ, refere que as partes
contratantes devem impedir a introdução,
controlar ou eliminar as espécies exóticas que
ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies.
8.6.3 Caça e Pesca
As actividades de caça e pesca, amplamente
difundidas na Europa e ancestralmente associadas
à cultura rural, têm tido variados impactos na
diversidade biológica. Se por um lado, incidem
maioritariamente sobre espécies naturais da
Europa, por outro têm sido transportadas e
introduzidas espécies típicas de outras regiões
biogeográficas e mesmo de outros continentes.

Considerando que de forma geral, as espécies
cinegéticas são também a base da alimentação e
principais presas de aves de rapina e mamíferos
predadores, verifica-se um enorme desequilíbrio
trófico, afectando seriamente as espécies que se
encontram no topo das cadeias alimentares. Não
menos importante, é o facto de em variados países
se proceder ao chamado “controlo de predadores”,
que além de introduzirem variações artificiais nas
populações dessas espécies, acabam
frequentemente por afectar outras espécies, à
partida não consideradas nestas medidas.
A ictiofauna tem uma grande importância, pela
valorização social e económica que detém. No caso
das espécies piscícolas, a sua redução quer em
efectivos quer em diversidade de espécies, é
influenciada por um número vasto de factores.
Desde logo a poluição hídrica tem posto em causa
a presença de muitas espécies, em resultado da
degradação da qualidade da água.
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O rio Tuela no Parque Natural de Montesinho é um importante corredor ecológico para a conservação de espécies animais protegidos

Obviamente, o desaparecimento ou redução de
uma única espécie implica alterações nas relações
inter-específicas estabelecidas. Podemos dar o
exemplo da Truta (Salmo trutta), cuja extinção de
certos rios ou troços de rios, afecta decisivamente
a reprodução e conservação de um invertebrado,
o Mexilhão-de-Água-Doce (Margar etifera
margaretifera), que é também uma espécie de
interesse comunitário. Esta relação directa devese ao facto de as larvas do mexilhão serem
transportadas para novos locais dos rios,
agarrando-se às escamas das trutas que funcionam
como espécie hospedeira (Skinner et al., 2003).
Sabe-se que este fenómeno de comensalismo
apenas existe entre o mexilhão e a truta ou entre
o mexilhão e o salmão (Salmo salmo), pelo que o
desaparecimento da truta (espécie incluída no
Anexo IV da Directiva Habitats), em regiões onde
o salmão não ocorre significa imediatamente a
incapacidade de dispersão populacional do
mexilhão, o que a prazo levará à sua extinção local
e regional.

Mas, a pesca desportiva em particular tem também
representado um factor de perda de diversidade,
nomeadamente pela introdução de espécies
exóticas, com carácter invasor e predatório. Estas
espécies exóticas – tanto de peixes como mesmo
de crustáceos –, além de competirem com as
espécies autóctones que geralmente têm menor
resiliência, são uma ameaça às outras espécies
de crustáceos, de anfíbios e dos próprios peixes
ao alimentarem-se das ovas e dos alevins.
A pressão da pesca intensiva leva a alterações na
abundância e estrutura das comunidades
piscícolas, mas infelizmente tem havido poucos
estudos deste fenómeno sobre os impactos na
relação entre predadores e presas.
Nos locais mais intensivamente utilizados pela caça
e pesca, há ainda o incremento da poluição devido
ao chumbo das munições e dos pesos usados na
pesca. Estes, como está comprovado levam à
contaminação das águas e consequente

envenenamento de aves como patos, gansos e cisnes,
que ingerem esses grãos de chumbo misturados com
pequenas pedras, habitualmente ingeridos para
facilitarem os processos digestivos (O‘Halloran et al.,
1988 in Giller & Malmqvist, 1998).

Na realidade existe um conjunto vasto de
intervenções humanas, cuja implementação pode
por em risco a diversidade biológica e a
conservação das populações animais e vegetais
protegidas.

Uma das actividades económicas importantes e
com influência nesta matéria é a aquicultura. A
regulamentação existente não poderá obviamente
prejudicar o desenvolvimento futuro do sector, mas
deve salvaguardar a vertente ecológica. Por vezes,
o cultivo de espécies exóticas e até mesmo das
espécies locais, não consegue evitar fugas para o
meio natural, levando a eventuais contaminações
genéticas ou transmissão de doenças e pragas.

Referimos o caso da construção de vias de
comunicação rodoviárias (estradas e auto-estradas)
e ferroviárias (linhas tradicionais e de alta
velocidade); portos de mar e fluviais de grande
dimensão; parques eólicos e barragens.

8.7 Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas
8.7.1 Disposições Gerais
Por impacte ambiental entende-se toda a alteração
verificada sobre a área de estudo, ao nível das
componentes ambientais e que decorra do projecto
de forma directa, indirecta ou induzida.
O artigo 10º da Convenção sobre a Diversidade
Biológica considera a necessidade de utilização
sustentável dos componentes da diversidade
biológica, devendo cada contratante adoptar
medidas relativas à utilização dos recursos
biológicos, de modo a minimizar impactes adversos
na diversidade biológica (alínea b)). Já na alínea
d) refere a necessidade de apoiar as populações
locais a desenvolverem e aplicarem medidas
corr ectivas em áreas degradadas onde a
diversidade biológica tenha sido reduzida.
Assim, no desenvolvimento de novos
empreendimentos e investimentos deve ser
salvaguardada a avaliação de impacte e
minimização dos impactes adversos (artigo 14º
da CDB), permitindo que estes procedimentos de
avaliação sejam também participados pelo público
(ponto 1, alínea a)).

Obviamente que os impactes serão tão mais
significativos quanto mais importantes forem os
estatutos de conservação dos habitats e das
espécies presentes nos territórios onde estas infraestruturas forem implantadas.
Os Estudos de Impacte Ambiental têm como
objectivo geral a identificação e análise dos
impactes ambientais que resultam da construção
e exploração dessas estruturas e apontar medidas
mitigadoras desses impactes.
8.7.2. Aber tura e Exploração de vias de
comunicação
A abertura de vias rodoviárias e ferroviárias
imprimem sempre um conjunto diversificado de
impactes, quer durante o período de construção,
quer com a entrada em funcionamento dessas
infra-estruturas. No quadro 1 procuramos
apresentar, de forma resumida, alguns desses
impactes e que tipos de medidas de mitigação
podem ser implementadas.
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Podemos ainda referir outros impactes sobre a
qualidade do ar (resultante da emissão de gases
pelas viaturas), sobre o ruído e vibrações
atmosféricas (particularmente significativo em
locais anteriormente isentos de actividades
mecânicas e ruidosas).
Por vezes, em zonas agrícolas e naturais, nas vias
com circulação mais reduzida, sobretudo
rodoviária, há espécies de aves de rapina (como
exemplo Buteo buteo e Milvus spp.) necrófagas
que procuram estas zonas lineares e as utilizam
para caçar e consumir carcaças de outros animais
mortos por atropelamento. Estas estradas, se
tiverem nas suas margens um coberto vegetal
contínuo, que mantenha a estrutura herbácea,
serão propícias à ocorrência de presas,
designadamente de micro-mamíferos (Meunier et
al., 1999). Mas, o facto é que a abertura de
estradas significa a perda e fragmentação de
habitats, representando para as próprias aves de
rapina e necrófagas um factor de mortalidade
(Leitão, 2000).

A Águia-de-asa-redonda (Buteo
buteo) é uma ave de rapina
frequente em estruturas
criadas pelo Homem

8.7.3 Parques eólicos
A evolução das alterações climáticas conduz
necessariamente a um maior investimento em
fontes de energia renováveis, com vista à redução
da emissão dos gases de estufa.
No caso da energia eólica, esse investimento tem
tido nos últimos anos um crescimento notável, que
coloca várias questões sobre os reais impactos na
natureza, nomeadamente sobre as aves. Estes
impactos podem ser resumidos nas seguintes
modalidades (Drewitt & Langston, 2006; Madders
& Whitfield, 2006; Travassos et al., 2005):
Colisão: mortalidade directa ou ferimentos
letais, em resultado de colisão das aves em
voo, quer com os rotores quer com as torres e
naceles dos aerogeradores, com as torres
metereológicas dos parques eólicos ou linhas
eléctricas aéreas. Diversos estudos revelam
que este factor origina níveis baixos de
mortalidade (Erickson et al., 2001 in Drewitt
& Langston, 2006), mas que a longo prazo
pode ter efeitos devastadores em espécies de
grande longevidade, de baixa produtividade e
com taxas de maturação lentas. Parece ser o
caso de algumas espécies de rapinas como o
Grifo (Gyps fulvus) e a Águia-Real (Aquila
chrysaetos) (Barros & Rodriguez, 2004 in
Drewitt & Langston, 2006; Madders &
Whitfield, 2006).
Deslocação devido a distúrbio: a deslocação
das aves para outras áreas é causada quer
pelas obras de construção quer pela própria
presença dos aerogeradores (turbinas), cujo
impacto visual, sonoro e de vibração,
provocam a deslocação das espécies de aves
selvagens. Estes impactos variam obviamente
de acordo com o local e com as espécies alvo,
devendo ser avaliado caso a caso. Tem maior
relevância nos empreendimentos eólicos
onshore (em terra), onde as aves nidificam.

Os transportes de elementos para a construção de parques eólicos pode
ser um factor de grande impacto ambiental

Efeito de barreira: a existência de parques
eólicos pode originar a alteração das rotas
migratórias ou dos padrões locais de migração
de modo a evitar os aerogeradores, podendo
de cer to modo assemelhar-se a uma
deslocação dos indivíduos. Este fenómeno é
de grande importância, pois as migrações
supõem um gasto energético elevado e tendo
as aves de percorrer maiores distâncias para
evitar parques eólicos, acaba por influenciar
as distâncias a percorrer entre pontos de
descanso e alimentação, até aos locais e
momentos de nidificação. Também aqui têm
de ser consideradas diversas variáveis:
espécies de aves em questão, tipo de
movimento migratório, altitude de voo,
distância entre aerogeradores, estado de
funcionamento, velocidade e direcção do
vento, período do dia, etc. Presentemente os
estudos sugerem que este tipo de impacto não
é significativo nas populações de aves
selvagens (Drewitt & Langston, 2006), mas
que em determinadas circunstâncias pode
conduzir a movimentos de grandes distâncias,
causando maior desgaste nas aves, o que
aumenta os riscos de mortalidade provocada
por outras causas (falta de alimentação ou de
períodos de descanso suficientes, predação
natural, etc.).
Alteração e perda de habitat: a escala da
perda directa de habitat em resultado da
construção dos parques eólicos e infra-

estruturas associadas depende muito da
dimensão do projecto, mas considera-se que
é de baixo nível, com uma perca de cerca de
2 a 5% da área total (Fox et al., 2006 in
Drewitt & Langston, 2006). Estes efeitos
serão maiores se ocorrem simultaneamente
com alterações nos padrões hidrológicos ou
fluxos de água, em zonas húmidas ou
turfeiras. Este tipo de impacto parece ser de
maior importância nos parques eólicos
offshore (no mar), mas ainda estão em curso
diversos estudos para avaliar melhor os
potenciais e reais impactos.

O funcionamento
dos parques
eólicos deve ser
monitorizado para
avaliar os
impactos a médio
e longo prazo

Sendo o desenvolvimento da energia eólica uma
componente vital para os objectivos definidos na
União Europeia (UNFCCC, 2006.), com vista ao
cumprimento do Protocolo de Quioto, os actuais
e futuros projectos devem atender a certas
medidas de mitigação de impactos. Algumas
dessas medidas, que procuram conciliar as
necessidades energéticas e estratégicas das
sociedades, com a conservação da natureza,
particularmente da avifauna, são (Drewitt &
Langston, 2006; Travassos et al., 2005):
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Evitar a construção destes empreendimentos em áreas importantes para a
conservação e de elevada sensibilidade
ambiental;
Adequar os períodos de construção aos
ciclos biológicos das espécies selvagens,
sobretudo em relação ao período de
reprodução;
Implementar um plano de monitorização
pós-construção;
Instalar os aerogeradores de modo a
garantir corredores migratórios entre os
principais pontos de migração, tanto a
nível regional como internacional;
Aumentar a visibilidade das pás dos
aerogeradores (padrões de maior contraste
podem ajudar a reduzir o risco de colisão
(McIsaac, 2001 in Drewitt & Langston,
2006);
Onde for possível, instalar linhas
subterrâneas de transporte da energia
produzida nos parques;
Melhorar o habitat para as espécies que
utilizam os locais onde os parques são
instalados;
Adoptar medidas de gestão do
funcionamento dos parques eólicos
(recolocação das turbinas ambientalmente
problemáticas; parar as máquinas em
picos de migração das aves ou reduzir a
velocidade das pás, etc.).

8.7.4. Barragens
A construção de barragens e a consequente criação
de albufeiras origina um conjunto de impactes que
podem associar-se, genericamente à:
Perda de habitats de elevado valor
ecológico;
Fragmentação dos habitats agrícolas e
florestais, e
Afectação de valores do património
cultural.

Em termos de actividades económicas decorrentes,
o sector turístico poderá beneficiar com este tipo
de projectos, pelas novas condições de recreio e
lazer criadas pela existência da albufeira (tanto
para a pesca desportiva como para os desportos
náuticos) e pela afluência acrescida de pessoas a
este local, podendo dinamizar actividades como a
restauração e hotelaria, com consequências
positivas a nível do emprego e volume de negócios.
As albufeiras criadas por barragens, se adequadamente geridas, são
uma oportunidade para actividades turísticas. Albufeira do Azibo

De forma geral, a construção deste tipo de
empreendimento assenta também em 3 grandes
fundamentos (Teixeira, 2007):
- Aumentar a capacidade de produção de energia,
de uma forma não poluente e a partir de um
recurso natural renovável;
- Garantir uma reserva de água, capaz de fazer
face a situações de carência, tanto em termos de
produção de energia como de disponibilidade de
água, e
- Aumentar o controlo de fenómenos extremos.
Durante as fases de construção, os impactes
negativos esperados associam-se sobretudo com
a ocupação dos solos e afectação dos aspectos
biológicos, paisagísticos e dos valores patrimoniais,
variando a sua importância conforme o estatuto
de conservação dos valores afectados.
No que diz respeito à flora e fauna, os principais
impactes sobre as comunidades biológicas
decorrentes do projecto são frequentemente
negativos, resultando da destruição de habitats
terrestres pelo enchimento da albufeira e da

interrupção do curso de água dos rios e seus
afluentes.
Apesar disto, a criação das albufeiras pode ter
alguns impactes positivos, já que o novo lago
constituirá um habitat para espécies vegetais e
animais dependentes de meios aquáticos lênticos,
que assim se desenvolverão nesses locais.
Apontam-se algumas medidas genéricas que
podem ser aplicadas como medidas minimizadoras
(Teixeira, 2007; INAG, 2007):
Fase de Construção
Executar um adequado sistema de
estabilização de taludes e prevenção de
fenómenos erosivos.
Realizar a movimentação de terras
preferencialmente em período seco, evitando
o aumento da compactação dos solos e da
escorrência superficial.
Prestar atenção a eventuais contaminações
dos solos por actividades associadas à gestão
dos estaleiros da obra, nomeadamente ao
nível dos materiais carburantes como óleos,
gasóleo, etc.
A movimentação de máquinas pesadas
deverá realizar-se apenas por vias já
consolidadas, para reduzir ao máximo a
emissão de poeiras.
Minimizar o tempo de construção, de modo
a diminuir os impactes derivados do desvio
dos cursos de água.
Tomar precauções na movimentação de
terras e máquinas em leito de cheia,
reduzindo-se ao mínimo a destruição da
vegetação ripícola a jusante da barragem e a
montante da albufeira.
Manter limpos os acessos aos locais da
obra e às zonas de estaleiros, através de
lavagens regulares dos rodados das máquinas
e veículos afectos à obra.
Ter cuidados acrescidos na cobertura de
detritos e de materiais susceptíveis de serem
arrastados pelo vento.

Instalar sistemas de aspersão de água sobre
as vias não pavimentadas e sobre todas as áreas
significativas de solo que fiquem a descoberto,
especialmente em dias secos e ventosos.
Programar os trabalhos e operações de
construção mais ruidosos durante o período
diurno, evitando a sua realização no período
nocturno e durante os fins-de-semana.
Realizar as tarefas afectas às obras, como
o depósito de escombros em áreas de menor
valor ecológico, e se possível, na zona que
irá ser alagada pela futura albufeira.
A vegetação arbórea e arbustiva existente
no local deverá ser protegida, efectuando-se
sempre que necessário a vedação de certas
áreas para protecção de exemplares isolados
e de elevado valor ecológico ou paisagístico.
Recuperação dos troços de galeria ripícola
contíguos, uma vez que são os ecossistemas
ribeirinhos os mais atingidos.
Fase de Exploração
Gerir o caudal ecológico de maneira a
garantir o regime natural do curso de água,
garantindo a manutenção das formações
vegetais ribeirinhas.
Implementar um programa de monitorização
das águas das albufeiras para confirmar as
condições de qualidade adequadas ou detectar
situações de degradação pontual.
Junto às margens, nos locais onde a
inclinação do terreno e o substrato o permita,
dever-se-á proceder a plantações com espécies
que possam suportar a variação do plano de
água.
Recuperação paisagística da área afectada
pelos movimentos de terras e pela circulação
das máquinas.
Integração paisagística das áreas
susceptíveis de provocar agressões visuais.
Manutenção regular das estruturas e
infraestruturas associadas à barragem,
nomeadamente o arranjo de pavimentos e
estruturas degradadas, pinturas, etc.
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Preservação e valorização de sistemas
policulturais tradicionais.
Promoção no âmbito da actividade
turístico-recreativa da água.
Implementação de um sistema de gestão
ambiental (SGA) do aproveitamento, que
garanta o accionar de mecanismos que
compensem problemas que se venham a
verificar na monitorização estabelecida e que
potencie não apenas o uso preferencial do
aproveitamento (produção energética e reserva
de água), mas também as possíveis utilizações
complementares (irrigação, abastecimento de
água, navegação, pesca e recreio).

8.8 Agricultura tradicional e vida selvagem
8.8.1 Agricultura e Organismos Geneticamente
Modificados (OGM‘s)
As espécies autóctones ou naturalizadas (mas sem
carácter invasor), estão por norma, melhor
adaptadas às condições edafo-climáticas de um
determinado território local ou regional,
apresentando maior resistência a pragas, a
doenças e a períodos longos de estio e chuvas
intensas, em comparação com as espécies
introduzidas. Estas circunstâncias são tanto visíveis
nas culturas agrícolas como nas florestais.
Sendo uma temática que está na ordem do dia
das discussões mundiais, a utilização de
organismos geneticamente modificados (OGM) foi
também prevista na Convenção sobre a
Diversidade Biológica: estabelecer ou manter
meios para regulamentar, gerir ou controlar os
riscos associados à utilização e à libertação de
organismos vivos modificados como resultado da
biotecnologia que possam ter impactes
ambientais adversos passíveis de afectar a
conser vação e a utilização sustentável da
diversidade biológica, tendo também em conta
os riscos para a saúde humana (artigo 8º, alínea
g).

A introdução de espécies não indígenas na
Natureza pode originar situações de predação ou
competição com espécies autóctones, a
transmissão de agentes patogénicos ou de
parasitas e afectar seriamente a diversidade
biológica, as actividades económicas ou a saúde
pública, com prejuízos irreversíveis e de difícil
contabilização (Rosas, 2006). Além de que,
quando necessário, o controlo ou a erradicação
de uma espécie introduzida e que se tornou
invasora, são processos muito complexos e
onerosos.
As evoluções ocorridas na agricultura nas últimas
3 décadas provocaram uma substancial alteração
na paisagem rural e na estrutura dos seus habitats,
pondo muitas vezes em risco a sua
sustentabilidade. A expansão e intensificação de
muitas das actividades humanas foram a principal
causa da sua perda e degradação.
Estas alterações podem ser caracterizadas, de uma
maneira geral por (Heitor, 2007):
Aumento da produção;
Aumento da área agrícola;
Aumento do uso de agroquímicos;
Aumento da mecanização;
Utilização de novas variedades (muitas vezes
sob um sistema de monocultura intensiva).
Como resultado dos novos sistemas de utilização
do espaço rural, aumentou a fragmentação dos
habitats originais, reduzindo-os a pequenos nichos,
com uma perda de biodiversidade. Como exemplo
destas alterações, podemos referir a transformação
de um mosaico agrícola e florestal, característico
de certas zonas do Mediterrâneo, em áreas de
monocultura, a alteração do tipo de limites de
parcelas, a intensificação agrícola e pecuária, o
abandono das terras.
Interessa salientar por isso, a importância das
zonas cerealíferas de sequeiro, da gestão de orlas
e pequenos bosquetes de vegetação arbustiva e

arbórea e de zonas com pecuária extensiva, para a conservação da fauna e flora (Heitor, 2007). A
redução destas áreas, o seu abandono ou transformação em áreas de monocultura ou espaços
urbanizados, levará a uma redução da diversidade
biológica local e regional, que para algumas
espécies poderá ser global (caso de espécies
endémicas e muito localizadas). Pode referir-se
aqui a importância destas zonas como habitat para
um número elevado de espécies de avifauna,
proporcionando-lhes locais ideais para a
nidificação durante a Primavera e fonte de alimento
(directo e indirecto) durante os meses de Inverno.
Os bosquetes de carvalhos na periferia de áreas agrícolas têm grande
importância ecológica para diversas espécies de fauna e flora

8. 8.2. Recuperação da fauna e flora autóctones
como actividade económica
Um dos desafios para o futuro é conseguir com
que os territórios que se esvaziam de gente e de
actividades rurais sejam de novo utilizados, não

só para criar animais domésticos e alimentos, mas
também de fauna e flora selvagens, que nunca foi
contabilizada como resultante de boas práticas
agro-pecuárias, mas apenas como sendo de
ocorrência espontânea.

O Ouriço-cacheiro (Erinaceus europeus) é uma das espécies de mamíferos selvagens que vivem próximas do Homem e das suas habitações
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Deverá esta nova abordagem contribuir para evitar
a extinção de espécies ameaçadas, para o turismo
rural e de natureza e prevenir fenómenos como os
incêndios florestais. Os processo de recuperação
do ambiente silvestre pode fazer-se restaurando
as condições do habitat e esperando uma
recolonização natural, o que por norma exige
longos períodos de tempo. Neste sentido, a
reintrodução de espécies no seu meio natural
ganha algum protagonismo, podendo representar
no futuro um factor de desenvolvimento rural em
áreas marginais desfavorecidas.
É uma variante daquilo que no meio rural sempre
se fez: criar animais e plantas que sejam
economicamente rentáveis. Se a criação e
libertação de fauna e flora selvagens fosse já uma
actividade rentável, o papel dos conservacionistas
não seria o de impedir que se mate e aniquile a

O Cruza-bico (Loxia curvirostra) é uma das aves emblemáticas dos pinhais

fauna selvagem, mas sim controlar que não se
produza mais do que a capacidade de carga que o
território suporta.
É óbvio, que existem outras variáveis que terão de
ser cuidadosamente analisadas e orientada pelas
entidades oficiais (densidades populacionais
actuais e suportadas; qualidade das cadeias
alimentares naturais; sanidade animal; diversidade
genética; introdução de espécies ou raças exóticas,
etc.), mas poderá ser uma opção a considerar.
Para tal, será também necessário que a formação
das populações locais e particularmente dos
agricultores tenha uma orientação ecológica e
ensine métodos e boas práticas para a conservação
da vida selvagem (Kestenholz et al., 2005).

9.TURISMO SUSTENTÁVEL E
DESENVOLVIMENTO RURAL NA REDE
NATURA 2000
9.1 Introdução geral ao desenvolvimento
sustentável do turismo rural
9.1.1 Definição
O conceito de desenvolvimento sustentável tornouse o tópico das 2 últimas décadas. As razões
principais para a sua formação foram os problemas
ambientais globais, como a destruição da camada
de ozono, as alterações climáticas, incluindo as
chuvas ácidas, a desertificação causada pelo
aquecimento global e excesso de consumo,
reduzindo os recursos naturais (e.g. florestas
tropicais húmidas, vida marinha selvagem, etc.) e
o rápido declínio da biodiversidade, i.e., número
de espécies de plantas e de animais.
Os factos acima mencionados levaram os
ambientalistas a procurar novas soluções que
ajudariam o Homem a concretizar soluções para
um menor consumo de energia, uso de recursos
renováveis e a sua exploração racional ou a
aplicação de métodos ambientais na agricultura.
Outra razão, não menos importante, foi a prevenção
de catástrofes ecológicas e a redução da fome e
da pobreza em muitas partes do Mundo. Foi
necessário procurar novas soluções com o propósito
de reduzir a diferença de desenvolvimento em
diferentes partes do planeta.
Hoje o Planeta tem duas grandes características:
capacidade humana ilimitada para criar e construir
e capacidade para destruir. Consumos enormes
conduzem a uma visão limitada quando se usam
recursos naturais. Tal perspectiva de curto alcance
resulta no surgimento de várias catástrofes e
perigos (redução da camada de ozono, erosão do
solo, declínio da área de terra fértil, desflorestação,
influência negativa e destruição de ecossistemas,
redução de espécies, etc.). Hoje em dia, a situação
destaca a necessidade de uma protecção complexa
do ambiente natural, baseada em princípios
ecológicos de gestão dos sistemas de produção e
mantendo a diversidade biológica, atendendo às

necessidades sociais das pessoas e
desenvolvimento de actividades económicas
necessárias para garantir um padrão adequado de
vida, de acordo com o potencial das regiões. A
segunda característica é uma falha geral de acção
comum, como resultado de uma responsabilidade
comum para o presente e para o futuro. Os perigos
globais requerem uma cooperação numa
plataforma alargada. O princípio da
sustentabilidade tornou-se um dos princípios
reconhecidos do desenvolvimento da sociedade
humana e assim contido em todos os documentos
que determinam o curso do desenvolvimento das
actividades humanas.
Actualmente, o entendimento do termo
desenvolvimento sustentável e a sua aceitação
global começou com a submissão do relatório O
Nosso Futuro Comum (Our Common Future), pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1987
(WCED, 1987). O relatório foi desenvolvido pela
Comissão Mundial em Ambiente e
Desenvolvimento e continha, entre outras, também
a definição que é mais frequentemente usada e
que é a seguinte:
O desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer
a capacidade das gerações futuras para
satisfazer as suas próprias necessidades,
Processo no qual o uso de recursos, sentido
dos investimentos, orientação do
desenvolvimento tecnológico e alterações
institucionais estão em harmonia e apoio
comum, bem como o potencial futuro de
garantir as necessidades e direitos do
Homem.
A Conferência das Nações Unidas para o Ambiente
e Desenvolvimento, também conhecida como a
Cimeira da Terra, foi uma grande conferência
ocorrida no Rio de Janeiro, em Junho de 1992.
Nos documentos reconhecidos na conferência e
que gradualmente se tornaram legalmente ligados
à maioria da comunidade mundial, a expressão
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mais frequentemente usada
desenvolvimento sustentável.

foi

a

de

O documento conceptual mais extenso, aprovado
na Conferência do Rio é a Agenda 21, que
representa um conceito global (ideia, processo)
de uma perspectiva posterior da existência do
Homem e de todos os organismos vivos na Terra
num equilíbrio harmonioso; um equilíbrio
sustentável com princípios básicos sobre as
alterações ambientais no desenvolvimento. Este
documento é ao mesmo tempo uma lista complexa
de campos e actividades e os seus impactos no
ambiente, que é necessário implementar numa
medida global, atendendo aos elementos
específicos de cada país e condições individuais a
nível local e regional, em cooperação dos governos
dos Estados membros das Nações Unidas (NU).
O documento expressa um acordo dos estados
membros das NU, ao mais alto nível, acerca da
aceitação da responsabilidade global para cooperar
no campo do desenvolvimento e ambiente natural.
O documento conjunto de 800 páginas, Agenda
21, reconhecido pelos governos de mais de 178
países na Conferência do Rio, contém:
Declaração sobre o Ambiente e
Desenvolvimento;
Princípios da Sustentabilidade Florestal.
Estes documentos são a compilação de princípios
gerais e específicos e das condições de cooperação
dos países em direcção ao desenvolvimento
sustentado.
A expressão desenvolvimento sustentável também
está incluída no sistema legal da República
Eslovaca, Lei nº 17/1992 de Compilação sobre
Ambiente, artigo 6º:
“O desenvolvimento sustentável da sociedade é
o desenvolvimento no qual as gerações presentes
e futuras têm a possibilidade de satisfazer as suas
necessidades básicas e ao mesmo tempo, não
reduz a variedade da natureza e mantém as
funções comuns dos ecossistemas”.

9.1.2 A Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da República Eslovaca
A Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da República Eslovaca é o documento
desenvolvido ao abrigo do projecto “Apoiar o
Desenvolvimento Sustentável na República
Eslovaca”, que decorreu entre 1999 e 2001, com
o apoio financeiro do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP),
assegurado pelo Ministério do Ambiente da
República Eslovaca e submetido pelo Centro
Regional do Ambiente da Eslováquia.
Baseado numa extensa análise dos aspectos
histórico -culturais, sociais, económicos,
ambientais e institucionais, foram avaliadas a
principais áreas problemáticas do desenvolvimento
da sociedade eslovaca e os princípios básicos para
o seu posterior desenvolvimento.
De acordo com a estratégia nacional, a orientação
fundamental da República Eslovaca deve ser a
longo-prazo, direccionada a objectivos e ao
desenvolvimento complexo da sociedade, com
base nos princípios da sustentabilidade. É
necessário que esteja visada nas seguintes
prioridades principais a longo-prazo:
País democrático desenvolvido – integração
da República Eslovaca nas principais
estruturas políticas e económicas,
positivamente influenciadas pela orientação
internacional face ao desenvolvimento
sustentado;
Estado e sistema de administração
modernos – desenvolvimento de um sistema
político plural, criação de instituições e
instrumentos legais adequados e sistemas
de administração funcionais;
Sociedade cívica desenvolvida – alteração
dos valores ideais e potenciação da
consciência legal, melhoria da educação e
sensibilização da sociedade;

Desenvolvimento local e regional equilibrado
– utilização de planeamento conjunto,
desenvolvimento de regiões marginais e
subdesenvolvidas, desenvolvimento
integrado de povoações, restauração e
preservação de estruturas históricas e
identidade local;
Recursos sociais e humanos de alta
qualidade - apoio a uma sociedade
equilibrada na saúde e demografia, melhoria
dos padrões de vida dos cidadãos, redução
de aspectos sociais negativos;
Novo modelo de economia – alcançar uma
economia moderna e de trabalho e da
sociedade de informação, redução das
deformações estruturais da economia,
ênfase na perspectiva de sectores modernos;
Ambiente de alta qualidade, protecção e
utilização racional de recursos naturais –
eliminação de danos e preocupações
ambientais, alcançar e preservar a qualidade
ambiental com ênfase nos locais
ameaçados.

Os alvos principais da Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Sustentável da República
Eslovaca são os seguintes:
- Fortalecer a posição internacional e credibilidade
da República Eslovaca;
- Empregar orientações positivas e eliminar o risco
da globalização;
- Avanço da democracia, pluralismo no sistema
político, instrumentos e instituições legais;
- Melhoria da administração do Estado, as suas
instituições elementares e administração pública;
- Apoiar o 3º sector, instituições não
governamentais, associações e público e a sua
participação no desenvolvimento da sociedade;
- Fortalecer o esclarecimento legal dos cidadãos e
formação das suas prioridades, educação pública;

- Desenvolvimento da cultura, consciencialização
nacional e histórico-cultural;
- Construção de um sistema de educação moderno
e de qualidade, financiamento de investigação e
da ciência;
- Alcançar um desenvolvimento equilibrado das
povoações e integração do planeamento das
actividades;
- Fomentar o desenvolvimento de regiões
problemáticas;
- Apoiar a construção e manutenção de recursos
habitacionais e protecção das estruturas históricas
existentes;
- Alcançar uma orientação e equilíbrio demográfico
positivo;
- Melhorar o estado de saúde da população, dos
cuidados de saúde e do estilo de vida;
- Estreitar as diferenças sociais da população, para
reduzir o desemprego;
- Aumentar o apoio a grupos sociais ameaçados,
aos seus habitantes e família;
- Melhoria conjunta do estado da minoria Roma;
- Diminuir fenómenos sócio-patológicos;
- Finalizar a transformação complexa da economia;
- Melhoria dos principais indicadores económicos;
- Avançar com modelos de agricultura integrada;
- Reestruturar, modernizar e estabilizar o sector
produtivo;
- Melhorar as infra-estruturas técnicas e de
transportes e desenvolvimento do turismo;
- Reestruturar e modernizar o sector bancário;
- Reduzir a procura de energia e de recursos, para
aumentar a eficiência da economia;
- Reduzir a exploração de recursos não-renováveis
pelo uso racional de recursos renováveis;
- Diminuir danos ambientais;
- Moderar as consequências das alterações
climáticas, da redução da camada de ozono e de
desastres naturais globais;
- Melhoria do padrão de vida nas regiões rurais.

O turismo é um dos sectores a apoiar a
transformação da economia, em direcção ao curso
do desenvolvimento sustentável. A Eslováquia tem
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o potencial na sua natureza e nas pessoas.
Infelizmente, actualmente o estado de
desenvolvimento do turismo aparenta ser
ineficiente, dependendo da baixa qualidade de
serviços fornecidos e causando uma baixa
competitividade de todo o sector. Por outro lado,
há a oportunidade de implementar objectivos de
desenvolvimento sustentado. O aparecimento de
efeitos negativos do turismo de massas é mínimo,
dado prevalecerem equipamentos de pequena
escala, capital familiar e dívidas externas
relativamente baixas em comparação com outros
sectores.

de negócio e a criação de novas oportunidades de
emprego. O objectivo desta provisão é a de apoiar
o estabelecimento de novas e existentes formas
de negócio, que utilizem esta oportunidade e
oferecer uma alternativa para oportunidades de
emprego na agricultura, contribuindo para o
desenvolvimento rural e regional equilibrado. Este
objectivo será implementado através de:
- Fornecimento de receitas alternativas para
estabelecer uma ampla gama de suplementos,
- Produções de carácter não-agrícola,
- Criação de novas oportunidades de emprego e
manutenção das existentes.

9.1. 3 Plano de Desenvolvimento Rural 20072013 da República Eslovaca
A 21 de Março de 2007, o governo eslovaco
aprovou o Plano de Desenvolvimento Rural para o
período 2007-2013, preparado pelo Ministério da
Agricultura. O documento seguiu a aprovação da
estratégia nacional, que foi desenvolvida para
cobrir o esquema de co-financiamento da UE, a
partir do Fundo Europeu para a Agricultura e
Desenvolvimento Rural (FEADER).

São qualificadas/elegíveis todas as actividades de
acordo com os objectivos de provisão e directivas
da UE, como as seguintes:
- Construção, reconstrução e modernização de
equipamentos de hospedagem – investimentos de
construção, de mobiliário interior bem como em
tecnologias, incluindo ligação à Internet;
- Reconstrução das estruturas agrícolas existentes
(que perdem a sua finalidade original) em novos
equipamentos de turismo rural - investimentos de
construção, de mobiliário interior bem como em
tecnologias, incluindo ligação à Internet;
- Construção, reconstrução e modernização da
produção e estruturas de venda (incluindo as
relativas à reconstrução e modernização
tecnológica) e aquisição de maquinaria, tecnologia
agrícola e tecnologia para produção não agrícola,
incluindo o uso de recursos de energias renováveis,
com a condição de que a maioria da energia
produzida não será consumida pela pessoa que
recebe o co-financiamento;
- Produção e processamento de materiais e
produtos tradicionais (ex. tear de linho e
subsequente produção de roupas tradicionais
(folclore), processos tradicionais de curtir peles
para couro, produção de casacos de cabedal, etc.).
- Construção, reconstrução e modernização de
equipamentos de turismo rural, incluindo
equipamentos sanitários e ecológicos para apoiar
o desenvolvimento do turismo,
- Construção, reconstrução e modernização de

O plano implementou um determinado conjunto
de documentos legislativos da UE. O quadro de
trabalho fundamental para o seu desenvolvimento
é um documento que contém a estratégia de
desenvolvimento rural agrupada em 4 eixos:
Eixo 1: Fomento da competitividade do sector
agrícola e florestal;
Eixo 2: Melhoria da qualidade do ambiente e do
campo;
Eixo 3: Qualidade do padrão de vida nas áreas
rurais e diversificação da economia rural:
Diversificação das actividades não-agrícolas
A diversificação da economia rural é um objectivo
chave para manter e melhorar o equilíbrio das
oportunidades de emprego e da condição social
da população rural. A implementação desta
medida dá opor tunidade de diminuir a
dependência da população rural da produção
agrícola, facilita o desenvolvimento de actividades

locais favorecendo o desenvolvimento de
actividades de recreio e relaxação (vias de
escalada, trilhos equestres, pesca, caça, ciclo-vias,
desportos aquáticos, desportos de Inverno, etc.).
O propósito de construir, reconstruir e modernizar
equipamentos de venda, significa criar e operar
pequenas lojas, localizadas directamente nas
explorações agrícolas ou lugares directamente
acessíveis a visitantes, em regiões onde as pessoas
que recebam co-financiamento possam vender a
sua produção sob este apoio, que tem de ser de
carácter não agrícola (ex. roupas tradicionais,
produtos de folclore, artesanato em madeira,
olaria, etc.).
As principais formas de diversificação são:
- Investimentos em instalações de recreio e
hospedagem;
- Reconstrução de instalações agrícolas para fins
de turismo rural;
- Investimentos em instalações de produção e
venda, para produções de carácter não agrícola;
- Investimentos em locais, à disposição para o
desenvolvimento de actividades de recreio e
descontracção.
O receptor directo do co-financiamento (promotor
aprovado), serão as entidades legais e pessoas
privadas, responsáveis por um negócio agrícola,
cujos rendimentos da produção agrícola alcancem
pelo menos 30% do total anual de receitas.
Apoio à instalação de micro-empresas
Apoio as actividades em turismo rural
O Governo da República Eslovaca pela sua
Resolução Nº 923/2005 aprovou o
conceito de desenvolvimento turístico, onde
está declarado que o turismo necessita de
especial atenção como factor de
desenvolvimento económico e social das
regiões, no respeitante à criação de
oportunidades de emprego e fontes de
receitas para as pessoas bem como para os
municípios.

O turismo rural na Eslováquia tornou-se uma
relativamente nova forma de turismo,
sobretudo nas regiões de montanha. O
turismo rural pode ser caracterizado como
o dispêndio de tempo livre no campo, em
áreas rurais com a realização de várias
actividades de recreio e a acomodação em
instalações familiares, que são as casas
rurais construídas em tais áreas.
A Eslováquia tem pré-condições excepcionais
para o turismo rural, com regiões de montanha
cobrindo quase 2 milhões de hectares. Cerca
de 86% do país tem um carácter rural, com
cerca de 40% da população vivendo nessas
áreas, colocando este país em 4º lugar entre
os 25 Estados membros (depois da Grécia,
Eslovénia e Áustria). Das 2.900 povoações
na Eslováquia, cerca de 2.500 estão situadas
em atractivas áreas rurais/naturais. Isto
significa que qualquer uma das regiões é
adequada para desenvolver o turismo rural,
especialmente as regiões com uma elevada
taxa de desemprego.
O contributo geral do turismo rural pode ser visto
a partir de diferentes aspectos:
Facilita o uso e valoriza as condições da
área rural, a relativamente baixo custo;
Cria novas oportunidades de trabalho/
emprego;
Estabiliza o número de residentes nas áreas
rurais, reduz a necessidade de mobilidade
diária para o trabalho de pessoas nas vilas
e cidades;
Gera boas condições para manter a
população das áreas rurais;
Disponibiliza o uso das instalações existentes, em posse de pessoas privadas, após a
reconstrução;
Facilita a venda de produtos locais a turistas
e visitantes;
Permite a revitalização e desenvolvimento
de localidades/aglomerados, usando os
fundos recebidos pelo desempenho de
serviços turísticos;
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Influencia positivamente o desenvolvimento
regional, equilibra os pagamentos e o
desenvolvimento do turismo no país.

A comercialização de produtos alimentares regionais, como o presunto,
fortalece o turismo em meio rural

A diversificação é o objectivo principal para manter
e equilibrar as oportunidades de emprego e padrão
de vida da população rural. Se bem sucedidos na
integração da população rural em estruturas
económicas mais amplas, sem transferências
geográficas negativas, o principal objectivo do
desenvolvimento rural está concretizado.
O objectivo desta provisão é apoiar o
desenvolvimento de instalações de alojamento de
baixa capacidade em áreas rurais e publicitar os
serviços turísticos.
Um aspecto importante de prover instalações bem
sucedidas de alojamento turístico, é a promoção
adequada e a criação de sistemas de reserva pela
Internet, as quais possibilitam uma boa utilização,
aumento do número de visitantes nas áreas e a
geração de receitas suficientes e estabilização da
população rural na área em questão.
São avaliadas todas as actividades, de acordo com
as directivas relevantes da UE, e.g.:
Reconstrução e modernização de instalações
de alojamento de baixa-densidade/
capacidade - investimentos de construção,
de mobiliário interior bem como em
tecnologias, incluindo ligação à Internet;
Reconstrução de parte das casas familiares
e outras instalações não usadas, em
instalações de alojamento de baixa-

capacidade, investimentos em mobiliário
interior e tecnologia, incluindo ligação à
Internet;
Extensão de parte das casas familiares e
outras instalações não usadas, em
instalações de alojamento de baixacapacidade, investimentos em mobiliário
interior e tecnologia, incluindo ligação à
Internet;
Construção, reconstrução e modernização
de instalações de campismo, incluindo
vedações, iluminação e instalações
sanitárias;
Marketing dos serviços prestados no turismo
rural e desenvolvimento regional.
O beneficiário directo do co-financiamento será a
pessoa colectiva, responsável pela condução de
uma actividade em turismo. No caso de promotores
responsáveis por actividade agrícola, o seu
rendimento anual proveniente da produção agrícola
pode alcançar o máximo de 30% do total de
receitas. O beneficiário directo na categoria de
Marketing dos serviços prestados no turismo rural
e desenvolvimento regional serão pessoas legais
associando sujeitos promotores de negócios em
turismo rural.
Restauração do país rural
Eixo 4: Leader
O plano de desenvolvimento rural contém também
capítulos como plano de comunicação, caso de
alto co-financiamento, cálculo de pagamentos para
eixos específicos (e.g. regiões subdesenvolvidas,
produção integrada, pagamentos ao apoio agroambiental, pagamentos para o bem-estar animal),
requisitos mínimos para utilização de fertilizantes
e pesticidas, requerimentos agrícolas e ambientais
em matéria de segurança, combinação das
directivas agro-ambientais, cálculo da unidade
pecuária e requisitos para cumprimento das
medidas transversais.

9.2 Turismo sustentável
9.2.1 Últimas orientações do turismo
Durante os últimos 40 anos o número de turistas
estrangeiros aumentou 8 vezes, para mais de 500
milhões. Apenas nos países da UE, o turismo
emprega hoje aproximadamente 7 milhões de
pessoas; em todo o Mundo emprega cerca de 112
milhões de pessoas, alcançando a taxa de 6,5%
do total da força de trabalho.
Viajar tornou-se uma parte inseparável da vida
actual e altera-se na sociedade enquanto a
economia ou estilo de vida influencia
substancialmente o turismo e o seu
desenvolvimento. Para todos aqueles empregados
no turismo, é importante seguir tais alterações e
adoptar a oferta de serviços concordante com essas
alterações. Enquanto durante os anos 70 do século
XX, a oferta determinou a procura, hoje é o
contrário. O mercado está a tornar-se mais
saturado, os consumidores têm orçamentos mais
elevados à disposição e têm exigências superiores.
Estes e muitos outros factores influenciam
directamente o sucesso dos serviços turísticos
providenciados.
O turismo está sob a influência de 10 tendências
maioritárias, muitas das quais ocorrem ao mesmo
tempo, pelo que é difícil distinguir as
consequências:
Demografia
No decurso dos próximos anos, é esperado um
aumento do número de pessoas com mais idade,
muitas delas com melhor saúde e rendimentos
mais elevados. Nos países de turismo
desenvolvido, o turismo sénior é uma tendência
na realidade. O impacto desta tendência no turismo
é o seguinte:
- Maior procura de qualidade, conforto e
segurança;
- Maior procura de formas fáceis de viajar;
- Maior procura de actividades relaxantes;
- Maior procura de produtos de uso pessoal;
- Maior procura de produtos fora da época.

Saúde
Há uma consciencialização crescente sobre a
população saudável. Este factor não influenciará
significativamente o volume do turismo, irá antes
influenciar o processo de escolha do destino final
e do comportamento durante a estada. O impacto
no turismo é o seguinte:
- Permanecer distante dos destinos considerados
menos saudáveis;
- Interesse crescente para férias activas e
actividades relacionadas com tal tipo de férias;
- Procura decrescente apenas para férias de Verão;
- Procura crescente de férias em spa ou produtos
de bem-estar.
Percepção e Educação
No futuro é esperado um aumento no nível de
educação entre a população. Quando na escolha
de um destino, haverá uma importância crescente
dos valores culturais, artísticos, históricos e
espirituais. O impacto no turismo é o seguinte:
- Maior procura de produtos especiais;
- Os agentes de viagens oferecerão serviços
adicionais orientados para as artes, cultura e
história;
- Maior procura de qualidade e formas
confortáveis de fornecer informação;
- Maior procura de novos destinos da Europa
Central e de Leste.
Tempo livre
A sociedade moderna põe uma maior procura na
vida comum do indivíduo, especialmente na sua
vertente profissional e aumenta a pressão sobre
o seu tempo livre. Esta tendência tem uma
influência positiva na disponibilidade de
rendimento em relação ao número de dias de
férias:
- Maior procura de produtos mais baratos;
- Maior procura de férias relaxantes;
- Encurtamento das férias principais e a sua
substituição pelo aumento do número de férias
mais curtas.
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Experiências de viagem
Os consumidores terão mais experiência com
viagens e irão substituir os grupos de viagens por
turismo individual, de acordo com as suas
preferências. A qualidade e a qualidade em relação
ao preço serão mais destacadas:
- As férias serão complementadas com formas
alternativas de ocupar o tempo livre;
- Os destinos com padrões inferiores de qualidade
serão menos preferidos e os clientes terão um
comportamento de consumo misto;
- A fidelidade de clientes será decrescente;
- Maior procura de serviços de aluguer de carros e
de bicicletas;
- Aumento das preferências de regiões que
oferecem conteúdos mais amplos e equilibrados;
- Maior procura de melhor gestão do destino.

Estilo de Vida
O estilo de vida alterar-se-á com o decorrer do
tempo e este factor influencia as preferências, os
clientes e o seu comportamento:
- Estatuto social terá menor importância;
- O comportamento de ocupação do tempo livre
será mais individual, o que causará um aumento
da procura para instalações de alojamento de baixacapacidade (hotéis familiares, casas rurais, …)
- As mudanças nas preferências e no estilo de vida
reduzirá a procura para viagens guiadas;
- Serão preferidas as ofertas de serviços mais
especializados;
- Aumento da procura da chamada “segunda
habitação”
- Regresso à natureza (os clientes irão preferir, por
ex., casas a hotéis, tendas a caravanas, …)
Tecnologias da Informação
Continuará a disseminação da Internet e o seu
uso crescente na obtenção de informação, compra
de produtos e serviços turísticos. De forma
semelhante, aumentará a impor tância da
apresentação visual. O impacto no turismo é o
seguinte:
- A acessibilidade de informação para o turista,
sobre destinos e produtos e engenhos de procura
mais desenvolvidos, aumentará a competitividade
no Mercado;
- Os clientes mais experientes prepararão as suas
férias usando mais frequentemente sistemas de
reserva directa pela Internet;
- A importância dos agentes de viagens diminuirá
e os pacotes de serviços serão retalhados, mais
frequentemente, na Internet;
- A Internet alterará a posição das agências
nacionais de turismo e fortalecerá a importância
do e-marketing;
- As reservas serão feitas no período de tempo
mais curto possível, antes do início das férias;
- Aumento da procura de sistemas de reserva online fiáveis e seguros.

O turismo activo em áreas remotas e protegidas é importante para as
experiências das viagens turísticas

Transporte
O acesso a uma gama mais alargada de ligações
ferroviárias e linhas aéreas de baixo custo (low
cost), influenciará os modos tradicionais de viajar.
Os transportes rodoviários encararão o problema
da saturação.
- Os destinos beneficiarão de acessibilidades mais
fáceis, para dias mais curtos;
- A melhor acessibilidade a comboios e ligações
aéreas directas estimulará o aumento da procura
de estadias de fins-de-semana e de estadias curtas
no estrangeiro;
- É esperado o aumento da procura de ligações
por comboio de alta velocidade;
- A saturação de transportes rodoviários terá um
impacto negativo no uso de automóveis enquanto
meio de transporte para os destinos, especialmente
durante o período de Verão;
- Aumento da procura de cruzeiros (“50+”)
Desenvolvimento Sustentado
A ecologia terá uma importância crescente na
sociedade e na vida dos cidadãos. Isto influenciará
a procura de destinos onde a natureza e a
população terão um papel importante.
- Aumentará a importância individual das regiões
nos países;
- A política de gestão do destino terá de ser
melhorada através de um planeamento cuidadoso;
- Os destinos preferidos dependerão do apoio da
população local.
Segurança
Os ataques terroristas, os motins regionais, o
ambiente poluído e muitos outros factores críticos
tornar-se-ão parte da vida do dia-a-dia, e assim
influenciar a necessidade de certezas e de segurança.
- Os turistas evitarão visitar destinos considerados
menos seguros;
- A qualidade da água doce terá um papel de
importância crescente, na decisão de um destino
particular;
- Aumentarão as despesas com a segurança;
- O turismo responderá com maior flexibilidade à
procura em períodos críticos.

9.2.2 A definição de turismo sustentável
A definição de turismo precede a definição de
turismo sustentável como tal. Diz respeito a um
conjunto de actividades que visam satisfazer as
necessidades das pessoas, relativamente a
viagens e estadias temporárias, fora da sua
residência permanente (durante o tempo livre e
de trabalho). O turismo difere de outras
actividades económicas com algumas
particularidades: relacionamento com o espaço,
carácter não -material, variabilidade e
impossibilidade de colocar em loja.
O turismo sustentável satisfaz necessidades da
população local bem como dos visitantes de uma
dada região ou área, sem enfraquecer as
oportunidades dos futuros habitantes e visitantes
satisfazerem as suas necessidades. O turismo
sustentável não é uma categoria isolada de
turismo, mas uma abordagem do turismo como
tal (o turismo pode ser conduzido como
“sustentável” ou “não-sustentável”).
A gestão do turismo sustentável utiliza os recursos
naturais, materiais e humanos de uma região e
ao mesmo tempo mantém a sua identidade
cultural e equilíbrio ecológico e gera benefício
económico para a população local. Desta forma,

As Montanhas Tatras, na Eslováquia, são uma oportunidade para a criação
de riqueza no meio rural
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contribui para melhorar a qualidade das suas
vidas, ambiente de trabalho e acesso à informação,
contribui para a manutenção do património cultural
e natural, sendo sensível quanto à população local
e suas necessidades.

9.2.3 Formas económicas de turismo rural
As formas económicas de turismo são consideradas
aquelas “amigas do ambiente”. O desenvolvimento
de tais formas de turismo é uma oportunidade de
manter a natureza e melhorar as condições sociais,
culturais e económicas da população rural. A
natureza, os monumentos, o folclore e as tradições
são os elementos de bons relacionamentos e
podem ser uma fonte de alta qualidade de vida
dos indivíduos. As formas “económicas” de turismo
estão em consonância com a protecção do
património cultural e natural, como uma fonte
exclusiva, mas frágil e esgotável, para o seu
desenvolvimento. Entre as formas económicas de
turismo preferidas estão o turismo ciclista,
turismo de água, equitação (aulas de equitação,
percursos equestres) e ecoturismo.
O ecoturismo inclui princípios de turismo
sustentável, que visa suprir as necessidades dos
visitantes e das regiões hospedeiras, com relação
à protecção e fortalecimento de oportunidades para
o futuro. A gestão de todos os recursos tem de
atender as necessidades económicas, sociais e
estéticas e manter a integridade cultural, os
processos ecológicos básicos, a diversidade
biológica e os ecossistemas (WTO).
De acordo com a Declaração de Quebec sobre
ecoturismo, o termo difere da definição de turismo
sustentável nos seguintes princípios:
Contribui para a protecção do património
natural e cultural;
Tem em consideração os habitantes locais
no processo de planeamento e operação,
melhorando o seu padrão de vida;
Clarifica o património natural e cultural aos
visitantes;

É mais adaptado para visitantes individuais
e pequenos grupos organizados.
O ecoturismo está centrado na fauna e flora, na
cultura e nas principais atracções locais,
encorajando os fornecedores de serviços turísticos
a seguir princípios de sustentabilidade, como o
uso repetido de água, a reciclagem, o uso eficiente
de energia, a prevenção da poluição, reduzir a
produção de lixos, etc.

9.2.4 Criação de produtos de turismo rural
O produto de turismo é um serviço ou local de
serviços, capaz de satisfazer as necessidades dos
clientes. A característica básica do produto deve
ser a utilidade, prática e acessível O produto
turístico tem um período de vida limitado e como
tal, é necessária uma adaptação contínua às
alterações das necessidades dos clientes,
considerando a fase de período de vida desse
produto, o que significa introdução no mercados,
expansão, maturidade e queda do produto.
O produto de turismo, em comparação com outros
produtos tem características específicas:
- A maioria do produto é formada por componentes
imateriais (por exemplo, as tradições e costumes
da população local, etc.);
- Está relacionada com um local ou área específica
(não há possibilidade de o transferir);
- É original (não é possível duplicá-lo);
- Não há possibilidade de o vender em loja (este
produto é feito para um cliente específico num
momento específico);
- O usuário influencia a qualidade do produto (o
cliente pode escolher o conteúdo e forma de um
determinado produto, mesmo durante o seu uso)
e simultaneamente o produto depende da presença
do cliente;
- Também é constituído por componentes que não
podem ser influenciados pelo promotor (ex., a
paisagem, o clima).

Em termos de procura o produto turístico deve
cumprir os seguintes requisitos:
- Ser atractivo;
- Estar disponível;
- Fornecer a possibilidade de satisfazer as
necessidades e requisitos dos usuários;
- Dispor de uma imagem específica positiva;
- Ter de ser valorizada por um determinado nível de
preço, que o cliente está disposto a pagar.
O trabalho com o produto turístico pode ser
focalizado nas seguintes actividades:
- Pesquisa e introdução do produto no mercado,
em novos territórios, regiões e áreas;
- Extensão e inovação do produto existente através
de novos serviços;
- Melhoria da qualidade dos serviços existentes;
- Detecção e introdução de produtos recémformados.
O produto de turismo consiste no conjunto de
serviços básicos (alojamento, catering, transporte)
e serviços adicionais. A extensão e variabilidade
dos serviços de um dado produto dependem da
classificação e estabilidade no mercado de uma
empresa turística específica e das suas capacidades
de fazer uma oferta capaz de satisfazer os potenciais
clientes. A qualidade do produto é considerada na
base da avaliação da satisfação do cliente.
Os utilizadores reagem em menor medida do que
antes, à oferta apenas orientada para serviços
(alojamento, catering, infra-estruturas, programas
de entretenimento), estando mais inclinado para
serviços mistos, adaptados às suas necessidades
actuais.
Quanto ao turismo rural, é apropriado clarificar o
elemento do produto que está ligado com um
ambiente específico “para ficar ”. O produto
desenvolvido em ligação com uma localização
específica (região) chama-se “produto regional” e é
criado pela combinação de produtos separados;
Programa + Alojamento + Catering + Serviços
Suplementares (por ex., a venda de recordações,
aluguer de bicicletas, aluguer de barcos, serviços
de câmbios, etc.).

O produto regional pode ser desenvolvido por
empresários, que contribuem com elementos
específicos de um dado produto. Além do produto
que cada empresário oferece, também há os
serviços desenvolvidos por outros parceiros,
considerando que a receita é criada sobretudo pelo
serviço preferencial.
Uma agência de viagens pode colocar um conjunto
de serviços, designado “pacote de produtos”,
juntamente com outros serviços garantidos por
organizações individuais do programa e pelos
fornecedores de alojamento e refeições. Este produto
completo é subsequentemente vendido sob uma
marca específica ou através de intermediários. O
rendimento deste pacote resulta da comissão
individual dos promotores e organizadores ou pelo
crescimento da soma total derivada dos produtos
específicos, respectivamente pela combinação de
ambas as opções.
O outro produtor de produto regional turístico pode
ser o gestor do destino (Centro de Informação,
Associação de Turismo, Departamento da
Administração Local, etc.), que poderá criar o seu
próprio pacote de oferta, usando serviços de outros
fornecedores, de modo semelhante a uma agência
de viagens, mas o produto é vendido por
intermediários. Então, a receita é gerada pelas
comissões de venda.
O processo de desenvolvimento do produto regional
é precedido da análise das possibilidades de um
dado destino (ex. micro-região, província), e análise
das necessidades e requisitos de elementos
específicos do mercado. O processo de
desenvolvimento de um novo produto regional é
representado pelos 3 passos seguintes:
- Identificação das possibilidades no mercado
(sumário detalhado da oferta actual de uma região,
dos serviços e programas já implementados com
um fornecedor específico, preço e condições
definidas),
- Desenvolvimento do produto (combinação da
oferta individual, acentuando a unificação do
elemento, por ex., tradições pastoris de uma dada
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região, a qualidade, a duração, a variedade, o que
significa partes activas e menos activas do
programa, alterando os locais de carga, devendo
o produto ser ajustado às necessidades dos
clientes, aos seus desejos, hábitos e valores);
- Marketing, ou introdução, do produto no
mercado turístico (antes do pacote do produto ser
colocado no mercado ou segmento individual de
mercado, têm de ser identificados os canais de
comunicação e a forma de venda).
O desenvolvimento de pacotes de produtos tem
muitas vantagens (podem estimular e encorajar a
procura para um destino específico, apoiar a
cooperação das empresas turísticas num dado
destino, facilitar a adaptação a novas orientações
do mercado, promover o prolongamento da estadia
e aumentar a média de regressos), e é muito
comum no sector turístico. Do ponto de vista do
visitante é uma oferta favorável que deve estimulálo a comprar (o preço individual de produtos e
serviços é muitas vezes superior ao preço de um
pacote de produtos).
Os pacotes são populares entre os visitantes,
principalmente devido às seguintes razões:
- Poupam tempo no planeamento da estadia num
dado destino;
- O preço é usualmente inferior ao somatório de
todas as componentes incluídas;
- Os visitantes compram pacotes de um nível
padrão específico, com a garantia de uma
qualidade adequada;
- Podem adquirir pacotes especializados, de acordo
com o seu interesse (ex., arquitectura tradicional,
equitação, turismo activo, etc.).

A arquitectura rural tradicional
(aldeia de Pitões das Júnias, P.N.
Peneda-Gerês) é um elemento
para pacotes turísticos
especializados

A gestão do turismo rural de forma sustentável
tira partido dos recursos naturais, humanos e
materiais de uma região, e ao mesmo tempo
protege a sua identidade cultural e equilíbrio
ambiental. Adicionalmente aos benefícios
financeiros encoraja a identidade regional e apoia
a criação de novos sectores, ou por outro lado,
apoia o reavivar de sectores tradicionais
(principalmente no âmbito do turismo rural, são
preferidos a promoção de artesanato tradicional e
do folclore) e o despertar da consciência ambiental
da população local e dos visitantes também é um
factor importante.
Um bom exemplo de um típico produto regional
de turismo rural, são as rotas temáticas (rota do
vinho, rota equestre, rota da transumância, etc.),
que são muito populares na Europa. Juntamente
com a correcta gestão da rota temática, pode
desenvolver-se um exemplo típico de produto
regional, que contribuirá para o desenvolvimento
sustentável de uma dada região. Por exemplo, a
rota do vinho é um produto, orientado para a
vinicultura, o que significa que proporcionará aos
participantes um conjunto de serviços e atracções
neste campo (alojamento em casas tradicionais,
degustações autênticas em adegas, utensílios
tradicionais relacionados com a vinicultura e
produção de vinho, a possibilidade de comprar
vinhos típicos daquela região, folclore relacionado
com a vinicultura, etc.).
No âmbito do desenvolvimento de produtos
regionais, é necessário dar atenção a erros que
possam causar perdas de confiança do ponto de
vista dos visitantes:
- Inclusão de serviços que não estejam garantidos
(ex., promoção de exposições em museu ou igrejas
sem entrada garantida);
- Sobrecarga do programa (um programa
demasiado pesado pode resultar em atrasos que
dão má impressão ao visitante);
- Fixação errada de preço (o promotor do produto
fixa um preço demasiado alto, que é oferecido pelo
intermediário, ao qual não é capaz de adicionar

qualquer quantia devido à consequente
incapacidade de transacção);
- Desproporção na qualidade dos serviços
prestados no mesmo pacote (para o sucesso de
tal produto, é um factor importante que todos os
serviços oferecidos estejam garantidos e que o nível
de qualidade dos serviços específicos seja o
mesmo, em todos os fornecedores envolvidos).

9.2.5 Certificação no âmbito do turismo
O termo certificação em turismo significa atribuir
um certificado a uma empresa, a um serviço ou
produto específico. A aprovação de atribuição de
um certificado está condicionada pelo
cumprimento de requisitos específicos.
A certificação é importante pela elaboração de um
esquema de certificação e também pelo fornecedor
reconhecido, o que pode ser um bom instrumento
de marketing.
Os sistemas de cer tificação têm várias
características principais:
- Após o cumprimento das condições estabelecidas
o fornecedor reconhecido obtém um selo (label,
logótipo), que o distingue dos seus concorrentes;
- As regras específicas pré-determinadas definem
a forma de solicitar o certificado, as medidas e os
métodos de avaliação e também as formas de
monitorização e controlo;
- Marketing dos elementos essenciais da
certificação para o sucesso do sistema.
Os sistemas de certificação estão orientados em
2 direcções principais:
- Processo orientado (o certificado é atribuído a
empresas, as quais visam alcançar determinados
fins, mas não são obrigadas a cumprir critérios
específicos, por ex., no âmbito do turismo
sustentável pode ser atribuído o certificado a uma
empresa que tenta reduzir impactos ambientais
negativos).
- Concretização orientada (o certificado é atribuído
a empresas que cumpram determinadas condições
dirigidas a satisfazer os objectivos esperados; este

processo é mais difícil, mas importante para o
promotor/fornecedor).
A certificação é baseada em diferentes critérios:
- Filiação em marca registada (ex., cadeias de
hotéis);
- Conforto de grupos-alvo específicos (ex., ciclistas,
desportistas de água, não fumadores, etc.);
- Qualidade (gestão da qualidade, normas ISO);
- Sustentabilidade (redução de impactos
ambientais negativos, bio-hotéis, ECEAT, Green
Globe, …);
- Identidade regional (critérios regionais,
arquitectura típica, cozinha/gastronomia típica,
interiores regionais, etc.).
Os sistemas de certificação, que resultam dos
princípios de sustentabilidade, dividem os critérios
para a atribuição bem sucedida do certificado em
3 grupos:
- Aspectos naturais (protecção do ambiente, uso
eficiente dos recursos hídricos, poupança de
energia e uso de fontes alternativas de energia,
redução de resíduos, uso eficiente dos resíduos,
etc.);
- Aspectos sociais (educação e consciencialização
dirigida aos visitantes, envolvimento nos
programas de desenvolvimento local, etc.);
- Aspectos económicos (privilegiar os recursos
locais, investimentos na área e/ou na região, etc.).

9.2.6 O papel do marketing regional no âmbito
do desenvolvimento do turismo rural sustentável
A base do marketing do destino (ex., de uma
região) é um esforço comum de todos os sujeitos
envolvidos na satisfação e requisitos dos visitantes,
de modo a obter lucro.
O sucesso de um destino específico no mercado
turístico, depende da capacidade de identificação
da oferta própria (produto, visitantes e turistas
potenciais, mercado alvo, ameaças e
oportunidades e maneira de encorajar os potenciais
visitantes).
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De forma simplificada, todo o empresário
(produtor, fornecedor de serviços, etc.) que deseja
vender os próprios produtos, deve dar atenção ao
marketing. Mas, considerando a venda de um
produto regional, é necessária a coordenação nos
esforços individuais – empresários, sector público
e ONG -. Um sujeito/entidade apropriado para o
marketing das actividades relacionadas com um
produto turístico regional é uma associação
regional de turismo.
A missão principal das associações regionais é
implementar um marketing regional comum e
desenvolver o produto, dando informação aos
potenciais clientes, coordenando os interesses dos
empresários e da administração pública, apoiar
pequenas comunidades (aldeias), na definição dos
objectivos do marketing estratégico, considerando
as possibilidades financeiras e capacidades infraestruturais, a promoção da protecção ambiental,
equilibrar as disparidades socioeconómicas, apoiar
os períodos de época baixa organizando diferentes
eventos.
As associações de turismo devem funcionar como
um dos elementos básicos de coordenação a nível
regional, garantindo que acentua sobretudo o
marketing. As associações devem unir não apenas
empresários, mas também os governos locais. Os
recursos financeiros das associações devem ser
locais; por exemplo, a Eslováquia, actualmente
experimenta o suporte do turista (spas, recreio), o
apoio do orçamento de Estado, contribuições de
membros, fontes da UE e outras fontes.

A Cauda-de-andorinha (Papilio machoan), é uma das borboletas europeias
de maior dimensão

9.3 Rede Natura 2000 do Alto Tâmega
A sub-região do Alto Tâmega tem um carácter
único quanto à ocorrência de espécies de fauna e
flora de interesse comunitário, com a consequente
classificação de vários territórios como Rede Natura
2000. Existem aqui as seguintes áreas
classificadas:
Zonas de Protecção Especial (ZPE)
Serra do Gerês (PTZPE002)
Montesinho/Nogueira (PTCON0002)
Sítios de Interesse Comunitário (SIC)
Alvão/Marão (PTCON003)
Montesinho/Nogueira (PTCON002)
Peneda/Gerês (PTCON001)

Dada a sua localização fronteiriça com Espanha,
esta região é também o limite do Sítio de Interesse
Comunitário do Tâmega (código ES1130005, com
uma área de 718,76 ha), no troço em que este
rio representa a fronteira administrativa entre os
dois países.
9.3.1 Zonas de Protecção Especial (ZPE)
9.3.1.1 ZPE Serra do Gerês
Esta zona tem uma área de 63.438,11 ha, além
de coincidir em grande parte (92%) com o Sítio
de Interesse Comunitário Peneda/Gerês e de estar
integrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês,
tem também 3% do seu território classificado como
Reser va Biogenética (Matas de PalheirosAlbergaria).

Situa-se na região Noroeste de Por tugal,
desenvolvendo-se entre os planaltos da Mourela
(concelho de Montalegre) e de Castro Laboreiro
(concelho de Melgaço), incluindo grande parte das
serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês, onde
alcança os 1545 metros de altitude. A região
caracteriza-se pelo relevo rigoroso, com uma
paisagem de cristas aguçadas, escarpas e
desfiladeiros profundos, bem representados
sobretudo na serra do Gerês.
Em termos biogeográficos, esta ZPE é o limite Sul
de distribuição Europeia de algumas espécies como
o Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) e a
Escrevedeira-amarela (Emberiza citrinella). Estão
registadas cerca de 130 espécies de aves, com
destaque para o Picanço-de-dorso-ruivo (Lanius
collurio), a Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) e a Narceja (Gallinago gallinago);
aliás, para esta última, a ZPE Gerês é actualmente
o único local conhecido de nidificação em Portugal
Continental. Também raras no território nacional
e aqui presentes, podermos enunciar algumas
rapinas como o Tartaranhão-azulado (Circus
cyaneus) e o Falcão-abelheiro (Pernis apivorus).

i) Gestão do Turismo na ZPE Gerês
A gestão deste espaço deve considerar que
algumas actividades turísticas, com destaque para
os desportos de aventura tais como a escalada, o
rappel e o canyoning, podem ter estado associadas
à diminuição de algumas aves rupícolas, com
destaque para a ameaçada Águia-real (Aquila
chrysaetos).
Como tal, pela grande apetência da região para
estas modalidades turísticas, é fundamental a
conclusão do regulamento das actividades.
Em termos de turismo cinegético, interessa
assegurar que a caça evolua para uma maior
sustentabilidade e se reduza o nível de perseguição
das espécies predadoras, sendo necessário
trabalhar em conjunto com as organizações de
caçadores, para melhor se gerir as populações de
espécies cinegéticas.
No que respeita ao alojamento, será necessário
que todos os futuros projectos de construção de
hotéis e apartamentos turísticos localizados fora
de zonas urbanas e urbanizáveis, conforme
definido nos Planos de Ordenamento, sejam
sujeitos a uma Análise de Incidências Ambientais.
O mesmo se deve aplicar a parques de campismo
e parques temáticos.

9.3.1.2 ZPE Montesinho / Nogueira
Ocupa uma área de 108.010,59ha, correspondendo em 99% ao SIC Montesinho / Nogueira.
Integra também no seu perímetro o Parque Natural
de Montesinho.

A Gralha-de-Bico-Vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) é um dos
passeriformes mais ameaçados da Europa

A paisagem desta ZPE caracteriza-se por um
mosaico de habitats, resultado da grande variedade
geológica, com grandes diferenças de altitude e
com os diferentes tipos de actividades humanas
desenvolvidas ao longo de séculos. Destaca-se aqui
a agricultura tradicional de montanha, baseada
sobretudo na exploração de pecuária extensiva.
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Esta ZPE contribui de forma significativa para a
existência em Portugal de populações viáveis,
enquanto nidificantes, de várias espécies: Águiareal (Aquila chrysaetos), Tartaranhão-azulado
(Circus cyaneus), Petinha-das-árvores (Anthus
trivialis), Melro-de-água (Cinclus cinlcus), Domfafe (Pyrrhula pyrrhula), Sombria (Emberiza
hortulana), entre outras. Algumas espécies,
relativamente ao território nacional, apenas
nidificam nesta ZPE; é o caso de Pisco-de-peitoazul (Luscinia svecica) e da Petinha-ribeirinha
(Anthus spinoleta).
i) Gestão do Turismo na ZPE Montesinho /
Nogueira
As acções de gestão desta ZPE devem ser
orientadas para a conservação da elevada
diversidade avifaunística, particularmente para as
espécies que a ZPE representa um papel essencial
na conservação a nível nacional.
Deve-se portanto, considerar algumas medidas
sobre as actividades de caça e pesca, com grande
expressão neste território, de modo a que a sua
prática se compatibilize com a conservação de
espécies prioritárias.
Igualmente importante, é o ordenamento e
regulação de actividades de observação de
espécies de fauna, as actividades de recreio e lazer,
bem como os usos a dar a charcas e açudes. Isto
sobretudo no que diz respeito às espécies alvo de
medidas de gestão, com destaque para as aves
de rapina e rupícolas.
De igual modo, para o alojamento (hotéis, parques
de campismo) e parques temáticos, será necessário
que futuros projectos de construção fora de zonas
urbanas e urbanizáveis, conforme definido nos
Planos de Ordenamento, sejam sujeitos a uma
Análise de Incidências Ambientais.
9.3.2 Sítios de Interesse Comunitário (SIC)
9.3.2.1 SIC Peneda / Gerês
Com uma área de 88.845 ha, este Sítio localizase numa região montanhosa acidentada, com

predomínio de rochas graníticas, relevo vigoroso
e com um carácter desnudado. Em termos
climáticos tem uma grande influência atlântica,
mas sofre também influência mediterrânica e
continental, que varia à medida que nos
deslocamos para o interior ou em altitude, o que
promove uma grande diversidade de habitats.
Engloba importantes manchas de carvalhais
galaico-portugueses (Quercus robur e Quercus
pyrenaica), devendo também ser referido os
bosques secundários de aveleiras (Cor yllus
avellana), típicos de solos profundos e frescos.
Outros habitats de realce são as comunidades
turfosas permanentes, típicas das montanhas, os
urzais turfófilos dominados por Erica tetralix e
Calluna vulgaris e os urzais-tojais de Erica ciliaris
e Erica tetralix, considerado um habitat prioritário.
Da fauna destacam-se 2 espécies prioritárias: o
lobo-ibérico (Canis lupus signatus), que tem aqui
um dos seus maiores núcleos populacionais em
Por tugal, e o lepidóptero Callimorpha
quadripunctaria, sendo este Sítio um dos poucos
locais da sua presença. É um dos 3 Sítios de
Portugal onde se conhece a ocorrência do
Mexilhão-de-rio (Margaritifera margaritifera) e um
dos 2 onde está confirmada a presença da lesma
da espécie Geomalacus maculosus.
Deve também referir-se a importância deste Sítio
para 2 endemismos ibéricos da herpetofauna: a
Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e o
Lagarto-de-Água (Lacerta schreiberi).
i) Gestão do Turismo no SIC Peneda / Gerês
A pressão turística é considerada uma das ameaças
à conservação deste Sítio, pelo que deverá ser
garantida a conservação dos valores naturais,
através de um correcto ordenamento e gestão da
crescente procura turística, para as mais variadas
actividades, salvaguardando as áreas mais
sensíveis. Neste item, podemos considerar
fundamental a protecção estrita de algumas

formações de grande valor natural como as
turfeiras e alguns prados naturais. Também a
protecção e valorização das linhas de água – muito
procuradas para actividades de recreio -, é
essencial para a conservação de habitats e
fundamentais para a conservação de espécies de
fauna associadas a estes meios.

9.3.2.2 SIC Montesinho / Nogueira
Ocupa uma área de 107.719 ha e inclui no seu
perímetro a ZPE Montesinho / Nogueira. É um Sítio
com uma extraordinária diversidade de
comunidades e espécies, cruzando aqui elementos
típicos dos ecossistemas de montanha do eixo
pirenaico-cantábrico (limite meridional de
distribuição), com elementos tipicamente
mediterrânicos (limite setentrional de distribuição),
com a ocorrência adicional de elementos de
ecossistemas atlânticos e/ou continentais.
O Sítio comporta mas de 1000 taxa de plantas
vasculares, incluindo muitas espécies exclusivas
ou endemismos locais ou nacionais. É o Sítio mais
representativo para a flora ultrabásica.
Para a fauna, é um Sítio relevante para a
conservação da fauna aquática e ribeirinha, sendo
de destacar a sua importância para a Toupeirade-água (Galemys pyrenaicus), a Lontra (Lutra
lutra) e a Panjorca (Rutilus arcasii). Integra as
melhores populações portuguesas de Margaritifera
margaritifera.

Os cursos de água de montanha são um dos motivos da importância
ambiental do Sítio Peneda-Gerês

Algumas das medidas a implementar, passam por
condicionar a expansão urbano-turística,
implementar uma gestão cinegética compatível
com a conservação de espécies prioritárias e
interditar a circulação de viaturas fora das estradas
e caminhos estabelecidos. Além de que será
também importante ordenar as actividades de
recreio e lazer e de desportos de natureza, tendo
em conta as espécies alvo do Sítio.
Os novos empreendimentos de alojamento (hotéis
e parques de campismo), bem como parques
temáticos, devem estar sujeitos a uma Análise de
Incidências Ambientais.

i) Gestão do Turismo no SIC Montesinho /
Nogueira
Dos factores de ameaça à conservação deste Sítio,
incluem-se a pressão cinegética e a ausência de
ordenamento piscícola, pelo que será prioritário
manter a naturalidade e o contínuo ecológico dos
ecossistemas ribeirinhos (amiais, freixiais, entre
outros), presentes em toda a área.

O Amieiro (Alnus glutinosa) é uma das espécies dominantes da vegetação
ripícola do Sítio Montesinho/Nogueira
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Será de considerar o condicionamento da expansão
urbano-turística, que salvaguarde a conservação
das espécies-alvo, tal como ordenar as actividades
de desporto de natureza e outras actividades de
recreio e lazer associadas aos meios húmidos e
aquáticos, bem como condicionar a prática de
todo-o-terreno motorizado.

este é um dos poucos Sítios com a presença
confirmada da borboleta Euphydr yas aurinia
(associada a prados), do escaravelho Lucanus
cervus (associado a carvalhais adultos) e da libélula
Oxygastra curtissii (associada a cursos de água).

Quanto ao alojamento e parques temáticos, os
novos projectos de construção devem estar sujeitos
a uma Análise de Incidências Ambientais.
9.3.2.3 SIC Alvão / Marão
Este Sítio, com 58.788 ha, integra na sua área o
Parque Natural do Alvão, abarcando grosso modo
as serras do Alvão e Marão, com altitudes máximas
de 1330 e 1416 m, respectivamente, delimitado
a Oeste pelo rio Tâmega e a Este pelo rio Corgo.
Possui áreas agrícolas em vales e socalcos, em
redor dos aglomerados populacionais,
contrastando com as encostas escarpadas ou
cober tas de matos, bem como uma zona
planáltica, ocupada por prados e matos. Tem de
facto uma grande diversidade de habitats naturais,
onde além dos carvalhais galaico-portugueses, se
encontram matos baixos de ericáceas ou tojais
sobre substratos duros, que em Portugal apresenta
uma relação máxima à escala mundial entre a
diversidade fitocetónica e a área ocupada.
Também se destacam as turfeiras pela sua
singularidade, bem como o habitat prioritário de
Erica ciliaris e Erica tetralix e/ou Ulex minor.
Igualmente importante é a presença do Trevo-dequatro-folhas (Marsilea quadrifolia), espécie
extremamente ameaçada que tem aqui o último
local de ocorrência em Portugal, e da também rara
Veronica micrantha.
Quanto à fauna, ocorrem várias espécies
ameaçadas de morcegos, salientando-se uma
colónia de hibernação de Morcego-rato-pequeno
(Myotis blythii) e de Morcego-de-ferradura-grande
(Rhinolophus ferrumequinum). Dos invertebrados,

A Vaca-loira (Lucanus cervus) é um invertebrado típico dos carvalhais
galaico-portugueses, classificado como Espécie de Interesse Comunitário
(Directiva Habitats)

i) Gestão do Turismo no SIC Alvão / Marão
As orientações de gestão dirigem-se
prioritariamente para a manutenção da sua elevada
biodiversidade e das características naturais
presentes.
A pressão cinegética e a abertura de vias de
comunicação, estão entre as principais ameaças
à conservação do Sítio.
Haverá de implementar-se um conjunto de
medidas que inclua o condicionamento da
expansão urbano-turística, a construção de novas
grandes infra-estruturas, bem como ordenar o uso
e construção de barragens e açudes.
O ordenamento de actividade de desportos de
natureza, passa pelo ordenamento de actividades
associadas aos cursos de água e à espeleologia,
tal como se deve ordenar outras actividades de
lazer e recreio associadas a zonas húmidas.
Já a pesca e caça, devem proceder de modo a
que os métodos de prática, não ponham em causa,
quer as populações cinegéticas, quer e sobretudo
as espécies prioritárias e alvo de gestão.
Quanto ao alojamento e parques temáticos, os
novos projecto de construção devem estar sujeitos
a uma Análise de Incidências Ambientais.

9.4 O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)
Trata-se do único Parque Nacional de Portugal. A
sua criação (Decreto-Lei nº 187/71, de 8 de Maio)
visou a realização nessa área montanhosa de um
planeamento capaz de valorizar as actividades
humanas e os recursos naturais, tendo em vista
finalidades educativas, turísticas e científicas. No
fundo, trata-se de conservar solos, águas, a flora
e a fauna, assim como preservar a paisagem nessa
vasta região montanhosa do Noroeste português.
9.4.1 Estatutos de conservação do PNPG
A nível nacional:
Decreto-Lei nº 187/71, de 8 de Maio: cria o
Parque Nacional da Peneda-Gerês;
Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97,
de 28 de Agosto: cria o Sítio “Serras da PenedaGerês” (Sítio de Importância Comunitária - SIC Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 29
DEZ 2004 em que se integra o Parque Nacional
da Peneda-Gerês);
Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro:
cria a Zona de Protecção Especial para Aves
Selvagens da “Serra do Gerês” (esta ZPE integra
directamente a Rede Natura 2000).
A nível internacional:
Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da
Europa: “Matas de Palheiros - Albergaria” (área
actualmente integrada no SIC “Peneda-Gerês” rede Natura 2000).
9.4.2 O Turismo de Natureza no PNPG
Foi elaborada uma estratégia para o turismo de
natureza no Parque Nacional, dando cumprimento
à legislação que regulamenta o Turismo de
Natureza em Portugal, a saber, o Decreto-Lei nº
47/99, de 16 de Fevereiro, o Decreto
Regulamentar nº 2/99, de 17 de Fevereiro e o
Decreto Regulamentar nº 18/99 de 27 de Agosto.
A elaboração do Enquadramento Estratégico para
o Desenvolvimento do Turismo de Natureza
(EEDTN) no Parque Nacional da Peneda-Gerês,
tem por objectivo, além de regulamentar a

implementação da legislação atrás referida,
comprovar a elegibilidade dos projectos de
investimento de turismo de natureza à luz do
estipulado no enquadramento.
A paisagem é um dos elementos de maior atracção
e motivo das deslocações dos visitantes, sendo
um elemento indissociável do Turismo de Natureza.
A observação da natureza tem fluxos turísticos
crescentes, com enormes potencialidades a
desenvolver, nomeadamente como possível destino
de turismo científico. Assume aqui especial relevo
os percursos pedestres interpretados.

A observação de aves (birdwatching) é um dos produtos de turismo de
natureza com grande potencial na região do Alto Tâmega

Os desportos de natureza têm uma forte relação
com os elementos naturais, tendo no PNPG um
meio ideal para a sua prática, ainda que com
algumas limitações.
O alojamento turístico é um factor essencial para
a actividade turística, sendo por vezes a razão
principal da deslocação de turistas e visitantes.
9.4.2.1 Alojamento
É de grande importância a existência de uma rede
de oferta, podendo ser um meio de dinamização
local e importante fonte de rendimento. Há,
contudo, que ressalvar alguns princípios
fundamentais:
Os projectos de alojamento devem ser concebidos na óptica do desenvolvimento
sustentável;
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A localização das instalações turísticas deve
obedecer a critérios de ordenamento, que
evitem pressões sobre áreas sensíveis,
respeitando a capacidade de carga do meio
natural e social;
Todos os projectos de alojamento turístico
deverão respeitar criteriosamente o
enquadramento legal em vigor e estipulado
para esta modalidade.
Considerando ainda que a natureza é o suporte
do Turismo de Natureza, torna-se legítimo que as
modalidades nele contempladas contribuam para
a perenidade do seu sustento, sendo que, uma
das condições necessárias para o desenvolvimento
sustentável do turismo, assenta na contribuição
prática e financeira dos operadores turísticos para
a conservação das áreas protegidas. Daqui,
defende-se também que os projectos de alojamento
turístico no PNPG devam contribuir para a
preser vação e conser vação da natureza,
designadamente pela introdução de uma taxa, a
incluir no preço de cada estada, que reverterá a
favor de um fundo de conservação.
9.4.2.2 Animação Ambiental
Considera-se animação ambiental o conjunto de
instalações, actividades e serviços que permitam
a ocupação dos tempos livres dos turistas e
visitantes, através do conhecimento e fruição dos
valores naturais e culturais próprios da área
protegida.
As actividades, ser viços e instalações
contempladas para o PNPG, são as seguintes:
Gastronomia;
Produtos tradicionais regionais;
Artes e ofícios tradicionais da região;
Estabelecimentos tradicionais de convívio;
Feiras, festas e romarias;
Passeios a pé, de barco (gestão municipal)
e a cavalo (oferecidos por particulares);
Passeios em viaturas todo-o-terreno (organizados por privados);

Jogos tradicionais (quando se realizam eventos que os integrem);
Parques de merendas.
A regulamentação destas actividades, além da
legislação nacional obrigatória, passa em certos
casos, por licenciamento específico do Parque
Nacional, como é o caso das actividades de passeio
a pé, a cavalo, de barco e em viaturas todo-o-terreno.
9.4.2.3 Desportos de Natureza
Os desportos de natureza, quando realizados por
agentes sensibilizados para a educação ambiental
e detentores de conhecimentos ambientais
adequados, e se realizados em condições e locais
favoráveis, podem ser um meio de sensibilização
para a conservação da natureza.
De facto, parece não haver ainda informação
suficiente dos impactos negativos sobre o meio
natural, pelo uso recreativo e desportivo. Apesar
de não haver aprofundamento do tema, os
impactos são conhecidos: compactação do solo,
erosão, perda de vegetação, perturbação da fauna,
produção de resíduos, risco de incêndios, etc. O
crescimento generalizado das actividades
desportivas, pode ser nocivo se não forem
acauteladas as condições da sua realização.
Mas, um dos aspectos mais positivos, é que o
desporto de natureza pode constituir-se como uma
interessante alternativa ao turismo de massas,
contribuindo para o desenvolvimento sustentado
da região.
Nos termos do normativo estabelecido para o
PNPG, consideram-se passíveis de serem
praticadas as seguintes tipologias de actividade:
Pedestrianismo;
Escalada;
Orientação;
Descida de Cascatas;
Actividades Equestres (passeios, corridas,
gincanas e raides);
Ciclismo, BTT e Cicloturismo;

Desporto e Recreio Motorizado (inclui enduro, trial, raides e similares);
Desportos Aquáticos e Náuticos Não Motorizados (inclui mergulho, natação, remo,
canoagem, hidrospeed, vela e similares);
Desportos Náuticos Motorizados;
Desportos Aéreos (inclui asa delta e parapente);
Jogos de Guerra e Desportos de Alvo (inclui
jogos de guerra, paintball, tiro com arco,
besta e com armas de pressão e fogo);
Pernoita ou Bivaque;
Organizações competitivas e actividades
com elevado número de participantes.

Dotar os agentes turísticos de conhecimentos
ambientais mais alargados e melhorar a
prática qualitativa das actividades;
Promover e divulgar as pequenas empresas
locais, sempre que as mesmas reúnam as
condições técnicas e conceptuais
adequadas;
Contribuição prática e financeira para a
conservação da natureza, dos operadores
turísticos e desportivos.

Foi elaborado o Regulamento de Actividades
Desportivas e Recreativas no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, que específica para cada uma das
actividades e modalidades, as condições (agentes,
locais e períodos), em que cada uma pode ser
realizada.
Falcão-abelheiro (Pernis apivorus), Espécie de Interesse Comunitário

Este documento tem subjacente os seguintes
princípios:
Zonamento: adequar a prática aos locais,
com base na divisão do Plano de
Ordenamento em Área de Ambiente Rural
e Área de Ambiente Natural;
Responsabilização: introduzir diferentes níveis de responsabilização aos agentes e
praticantes, consoante o zonamento
estabelecido e o tipo de actividade ou
modalidade em causa;
Flexibilidade: ajustar as práticas à época
do ano e às dinâmicas, naturais ou
induzidas pela pressão humana, dos
espaços.
A estratégia para os desportos de natureza, passa
ainda por:
Definir e credenciar, para os diferentes tipos
de actividades, parceiros privilegiados aos
quais caberá assegurar o cumprimento por
parte dos diferentes promotores das normas
estabelecidas nos regulamentos existentes;
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9.5 Enquadramento Legal da Animação Turística
As actividades de animação, interpretação ambiental e desportos de natureza, enquadram-se no que
se designa por animação turística. Em Portugal, a animação turística é regulada pela seguinte legislação:
Resolução do Conselho de Ministros nº 112/98, de 25 de Agosto - Estabelece a criação do
Programa Nacional de Turismo de Natureza.
Decreto-Lei nº 47/99, de 16 de Fevereiro - Regula o turismo de natureza.
Decreto Regulamentar nº 2/99, de 17 de Fevereiro - Regula os requisitos mínimos das instalações
e o funcionamento das casas de natureza.
Decreto Regulamentar nº 18/99, de 27 de Agosto - Regula a animação ambiental, bem como
o processo de licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações de
animação ambiental.
Decreto-Lei nº 204/00, de 1 de Setembro – Regula o acesso e o exercício da actividade das
empresas de animação turística.
Portaria nº 138/01, de 1 de Março – Aprova as taxas devidas pela concessão de alvará relativo
ao exercício das actividades de animação turística.
Decreto-Lei nº 56/2002, de 11 de Março - Altera o Decreto-Lei nº 47/99 de 16 de Fevereiro,
que regula o turismo de natureza.
Decreto-Lei nº 108/02, de 16 de Abril – Altera o Decreto-Lei nº 204/00, de 1 de Setembro.
Decreto Regulamentar nº 17/2003, de 10 de Outubro – Altera o Decreto Regulamentar nº 18/
99, de 27 de Agosto
Portaria nº 164/2005, de 11 de Fevereiro – Fixa as taxas a cobrar pelo Instituto da Conservação
da Natureza pela concessão e renovação das licenças.
Declaração de Rectificação nº 12/2005, de 16 de Março – De ter sido rectificada a Portaria n.º
164/2005, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e do Ambiente e do
Ordenamento do Território, que fixa as taxas a cobrar pelo Instituto da Conservação da Natureza.
Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro – Estabelece a obrigatoriedade de disponibilização
do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviço que tenham
contacto com o público em geral.
Portaria nº 1288/2005, de 15 de Dezembro - Aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e
distribuição do livro de reclamações a ser disponibilizado pelos fornecedores de bens e prestadores
de serviços abrangidos pelo Decreto-Lei nº156/2005, de 15 de Setembro.
De modo resumido, pode afirmar-se que as empresas de animação turística, para serem devidamente
licenciadas, têm de cumprir um conjunto de requisitos, que incluem, entre outros, os seguintes:
Ser uma sociedade comercial, um estabelecimento individual de responsabilidade limitada ou
uma cooperativa.
Prever no seu objecto o exercício de actividades de animação turística.
Ter um capital social mínimo realizado de 12 469,95 euros.

Prestar as seguintes garantias: Seguro de acidentes pessoais garantindo: Pagamento das despesas
de tratamentos, incluindo internamento hospitalar e medicamentos, até ao montante anual de
3 500 euros. Pagamento de um capital de 20 000 euros, em caso de morte ou invalidez
permanente dos seus clientes, reduzindo-se o capital por morte ao reembolso das despesas de
funeral até ao montante de 3 000 euros, quando este tiverem idade inferior a 14 anos. Seguro
de responsabilidade civil: Garantindo 50 000 euros por sinistro, e anuidade que garanta os
danos causados por sinistros ocorridos durante a vigência da apólice, desde que reclamados até
um ano após a cessação do contrato. Se exercer actividades no estrangeiro: Seguro de assistência
às pessoas, válido exclusivamente no estrangeiro, garantindo o pagamento do repatriamento
sanitário e do corpo. Pagamento de despesas de hospitalização, médicas e farmacêuticas, até ao
montante anual de 3 000 euros.
Pagamento de uma taxa de licenciamento no valor de 2 493,99 euros.
Se verificados todos os requisitos, procede-se à emissão do Alvará pelo Turismo de Portugal, I.P., para
o exercício de actividades de animação turística.
No entanto, este Alvará (de carácter obrigatório), não substitui qualquer outro acto administrativo de
licenciamento ou autorização necessária para a implementação dos estabelecimentos ou actividades,
nem constitui prova de ter sido assegurado o respeito das normas aplicáveis aos mesmos.
Assim, as empresas devem ter em conta a regulamentação aplicável às actividades que pretendem
desenvolver, indicando-se aqui algumas dessas situações:
9.5.1 Actividades exercidas em áreas protegidas e Sítios da Rede Natura 2000
O exercício de Actividades de Animação Ambiental deve obedecer aos requisitos estabelecidos no
diploma respectivo e carece de licença titulada por documento emitido pelo Instituto de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade (http://portal.icn.pt).
Legislação aplicável
Decreto Regulamentar nº 18/99, de 27 de Agosto (alterado pelo Decreto Regulamentar nº 17/
2003, de 10 de Outubro) que regula a animação ambiental nas modalidades de animação,
interpretação ambiental e desporto de natureza nas áreas protegidas, bem como o processo de
licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações de animação
ambiental.
Decreto-Lei nº 218/95, de 26 de Agosto – Condicionantes às actividades de lazer com veículos
motorizados em áreas protegidas, zonas especiais de protecção, praias e dunas.
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril – Transpõe para o direito interno as Directivas Comunitárias
Aves e Habitats.
Decreto-Lei nº 49/05, de 24 de Fevereiro – Altera e republica o Decreto-Lei nº 140/99, de 24
de Abril.
Portaria nº 164/05, de 11 de Fevereiro - Estabelece as taxas a aplicar pelo ICN pela concessão
e renovação de licenças para realização de actividades de animação ambiental na Rede Nacional
de Áreas Protegidas.
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9.5.1.1 Actividade marítimo-turística
O exercício da Actividade Marítimo-Turística deve obedecer aos requisitos estabelecidos no diploma
respectivo e depende de licença a conceder pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM)
(www.imarpor.pt) ou pelos órgãos locais da Direcção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM)
(www.marinha.pt) ou ainda pelas entidades com jurisdição no domínio hídrico fluvial ou lacustre
(CCDR – Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional).
Legislação aplicável
Decreto-Lei 21/2002, de 31 de Janeiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 269/03, de 28 de
Outubro) que aprova o Regulamento da Actividade Marítimo-Turística (RAMT).
9.5.1.2 Instalações desportivas
São os espaços de acesso público organizados para a prática de actividades desportivas, constituídos
por espaços naturais adaptados ou por espaços artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços
anexos e complementares, podendo ser organizados em instalações desportivas de base, em instalações
desportivas especializadas ou monodisciplinares e em instalações especiais para espectáculo desportivo.
A edificação, alteração ou adaptação dos espaços que constituem as instalações desportivas obedece
ao Regime de Licenciamento de Obras Particulares, com algumas especificidades constantes da legislação
aplicável a estas instalações.
O início das actividades nas instalações desportivas carece de licença de funcionamento, titulada por
alvará a emitir pelo Instituto do Desporto de Portugal (IDP) (www.idesporto.pt).
Legislação aplicável
Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, que estabelece o Regime de Instalação e
Funcionamento das Instalações Desportivas de Uso Público.
Decreto-lei n.º 385/99, de 28 de Setembro, que define o Regime da Responsabilidade Técnica
pelas Instalações Desportivas abertas ao público e actividades aí desenvolvidas.
9.5.1.3 Actividade termal
O licenciamento, a organização, o funcionamento e a fiscalização dos estabelecimentos termais obedecem
a uma regulamentação própria.
A instalação de novos estabelecimentos rege-se pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Janeiro,
competindo às Câmaras Municipais ou aos respectivos presidentes, consoante o caso, o seu licenciamento
ou autorização, com as especificidades do diploma próprio da actividade termal.
O pedido de licenciamento do funcionamento é efectuado ao Ministro da Saúde em requerimento a
entregar junto da Direcção-Geral de Saúde.
A instrução dos processos contra-ordenacionais é da competência do delegado de saúde da área onde
se situe o estabelecimento termal.
Legislação aplicável
Decreto-Lei 142/2004, de 11 de Junho, que aprova o regime jurídico da actividade termal.

9.6 Animação Turística no Alto Tâmega
Considerando a sub-região do Alto Tâmega, de acordo com o Turismo de Portugal, I.P. (2008), estão
licenciadas 5 empresas de animação turística:

Fonte: http://www.turismodeportugal.pt (Julho 2008)

Para o caso das “Actividades exercidas em áreas protegidas”, verifica-se que há apenas 2 empresas
que possuem licenciamento de actividades de animação ambiental e desportos de natureza, ambas
com licença para o Parque Nacional da Peneda-Gerês:

Fonte: http://portal.icn.pt (Agosto 2008)

As actividades licenciadas pelo Parque Nacional
da Peneda-Gerês estão de acordo com o definido
no Enquadramento Estratégico para o
Desenvolvimento do Turismo e Natureza no Parque
Nacional da Peneda-Gerês, para a implementação
de uma política coerente de valorização das
potencialidades turísticas no PNPG. Refere esse
documento que se deve considerar a dinamização
de pequenas empresas locais, através do incentivo
à criação de micro e pequenas empresas de
serviços de alimentação e de animação turística,
particularmente as iniciativas endógenas que
promovam o desenvolvimento local e as relações
de proximidade entre as populações e os turistas.

O Sardão (Lacerta lepida) é o maior lagarto que ocorre na Península Ibérica
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Garça-real (Ardea cinerea)
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