
Cap[tulo Ill Integract_o de politicas

estado sanitfirio, bern como promover um reforqo do conhecimento
relativo ao conjunto das esp6cies cineg_ticas e ao seu relacionamento
corn os restantes componentes da diversidade biol6gica, desenvolvendo
um quadro de coopera_fio e parceria institucional e colaborando em

estudos internacionais sobre estas esp_cies.

Por outro lado, _ necessfirio prosseguir o esforqo de controlo das

prfiticas cineg_t/cas que podem ser lesivas da diversidade biol6gica,
nomeadamente certas prfiticas de introduqfio de esp_cies e genomas
n_o-indigenas, de instalag_o de vedagfies cineg_ticas, de eliminaq_o
de esp_cies que competem pelo recurso cineg_tico e sobre-exploragJo
dos recursos, bern como, carga excessiva de esp_cies cineg_ticas. Para
isso, importa dotar as entidades responsfiveis pelo ordenamento,

licenciamento e fiscalizaqfio da casa de meios suficientes e adequados,
promovendo a cooperaq_o institucional no exercicio das suas funq6es.

Da maior import_ncia _ a formaq_o dos caqadores e dos gestores dos
terrenos cineg_ticos, bern como dos restantes agentes envolvidos no
sector, tendo em vista a forma_fio e a sensibilizaqfio para a
compatibiliza_fio da actividade cineg_tica corn a conservaq_o da
diversidade biolOgica.

Nesta linha, deve sempre procurar-se o envolvimento dos ca,adores
locais e dos propriet_trios dos terrenos na gest_o dos recursos
cineg_ticos, promovendo o desenvolvimento sustentfivel das regi6es
mais desfavorecidas, no estrito respeito pela conserva_o da
diversidade biol6gica.

Finalmente, refira-se a pertin_ncia de promover a utilizaq_o de
materiais bio-degradfiveis na produ_5o das muniq6es de caga, bem
como a substituiqfio do chumbo por materials mais inOcuos na
composiq_o dos proi_cteis.

32 - Pol£tica de pescas e aquicultura

Importa compatibilizar a actividade da pesca e da aquicultura corn os
objectivos de conserva_fio da natureza e da biodiversidade,

nomeadamente atrav_s da implementa_o das medidas de protec_fio dos
recursos naturais jfi previstas no quadro legislativo existente, da
promo_fio do ordenamento pesqueiro, irtcluindo na zona econ6mica
exclusiva nacional, e do estabelecimento de uma rede nacional coerente

de zonas com aptid_o para a cultura de esp_cies aquicolas.
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Desta forma, poder/t assegurar-se a perenidade das populag6es
aquicolas atrav6s da sua utilizagao sustentavel, sem prejufzo da
manutenqao das comunidades piscat6rias.

Sem dtivida que 6 necessario, tamb6m, promover a investigagao
cientffica e melhorar o conhecimento sobre os recursos vivos marinhos,

lagunares, estuarinos e de ,Sgua doce, pelo que, para alum do que ja arras
se referiu a prop6sito da opgao 1, deve aqui realqar-se que importa:

promover a caracteriza_ao e inventaria_ao dos recursos vivos;

promover estudos sobre os impactes ambientais das diferentes
actividades, da pesca e da aquicultura;

intensificar esforqos para minimizar os impactes fisicos e
ambientais da aquicultura, bern como os perigos associados de

transmissao de doen_as e os riscos gen_ticos para os stocks de
esp_cies selvagens;

promover estudos sobre o funcionamento dos ecossistemas e dos

habitats que os integram, tendo em vista, nomeadamente, a
defini_ao das respectivas capacidades de suporte, especialmente
nas areas que integrem a Rede Fundamental de Conserva_ao da
Natureza;

identificar as areas onde seja necessario reduzir o impacte das
actividades piscat6rias e de outras actividades humanas sobre os
ecossistemas marinhos e as esp4cies, incluindo as espgcies
piscicolas que nao sao objecto de pesca.

Por outro lado, deve promover-se a explora_ao sustentavel dos recursos
biol6gicos marinhos, estuarinos, lagunares e de ,Sguas interiores, sendo
para esse efeito necess,Srio:

consolidar o quadro legislativo de regulamenta_ao da actividade
piscat6ria e aqufeola, bern como modernizar a legislaqao sobre a
pesca nas _tguas interiores;

promover a exploragao sustentavel dos stocks das esp_cies

dulciaquicolas, marinhas, estuarinas e lagunares costeiras corn
valor comereial e promover a protecqao dos habitats mais
relevantes;

adoptar medidas coerentes que conduzam h salvaguarda ou
recuperaqao da biodiversidade nos locals onde se constate que
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esta se encontre amea_ada, nomeadamente devido h pesca ou h
aquicultura;

adoptar medidas que conduzam a uma redu_Jo do esfor_o de
pesca quando esteja em causa a biodiversidade em zonas criticas;

promover a protecqfio de esp_cies dulciaquicolas aut6ctones e
respectivos habitats;

promover a protecq_o das esp¢cies aqufcolas migradoras;

refor_o de selectividade das operaq6es de pesca e do controlo da
sua aplicaq_o,

controlar o impacte ambiental da pesca profissional e da pesca
lfidica;

divulgar e promover a aplicaq_o do C6digo da FAO sobre Boas
Pr,Sticas para uma Pesca Responsglvel.

33 - Polftica de turismo

No que diz respeito /_ integraqgo das preocupaq6es da politica de
conservaqfio da natureza na polftica de turismo, j,5 noutra ocasifio se
teve oportunidade de referir (opqfes 3 e 4) as especificidades desta
problemfitica nas ,Sreas protegidas e classificadas.

Nessas fireas sensiveis _ necessfirio um esfor_o adicional para alcanqar

um equilibrio respeitador dos valores naturais em presenqa,
promovendo assim um turismo verdadeiramente sustentfivel.

N_o se retomar_5 aqui, naturalmente, a indicaq_o das orientaq6es e das

directivas de acqgo j_5atr_is referidas para estas itreas. Contudo, convirg
destacar a necessidade cie valorizar o turismo de natureza e o pr6prio
conceito de turismo sustent_vel no planeamento estrat_gico da polffica
de turismo, bem como no ordenamento e no desenvolvimento das

actividades turfsticas, especialmente nas greas protegidas e classificadas
e nas demais zonas sensfveis, tais como zonas de montanha e
ecossistemas costeiros e marinhos.

De um modo geral, por_m, vale a pena sublinhar que a preservaqao dos
valores naturais, para alum de uma exig_ncia que se coloca ao turismo
como a qualquer outra actividade econ6mica, reveste-se para este sector
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de uma importfincia vital, jfi que a conserva_o da natureza e da
paisagem contribuem de modo decisivo para a imagem do pais e para a
valorizaq_o da pr6pria oferta turistica.

A integraq_o de politicas passa aqui, como noutros dominios, pelo
ordenamento do territ6rio, incluindo o ordenamento do litoral, e pelos

procedimentos de avaliaq_o do impacte ambiental, assentes numa
ponderagao dos valores em presenga e na consideraggo da capacidade
cie carga do territ6rio.

Por outro lado, importa potenciar a utilizagfio na firea do turismo das
medidas de qualificagfio ambiental previstas no Programa Operacional
da Economia, no ambito do III QCA.

De importfincia crescente sgo os segmentos do turismo em espago rural,
do eco-turismo (onde se pode incluir o turismo da natureza, tal como
definido na Resolugao do Conselho de Ministros n ° 112/98, de 25 de

Agosto) e de outras formas de turismo baseadas na valorizagio e
divulgaqfio do patrim6nio natural e cultural, bem como da paisagem
rural, da maior relevfincia para combater a desertificagao do interior e

promover o desenvolvimento local sustentfivel.

Paralelamente, o estabelecimento de c6digos de conduta, de
mecanismos de reconhecimento formal da qualidade ambiental da
oferta turistica e de programas adequados de formaq_o tendo em vista
favorecer comportamentos consent,_neos corn a ideia de turismo
sustenttivel, s_o de extrema utilidade para os objectivos a atingir.

Finalmente, refira-se a necessidade de promover opq6es sustentfiveis
nas actividades colaterais h actividade turistica, designadamente em

mat6ria de transportes, publicidade, alojamento, anima_o e
restaurag_o.

34 - Pol£tica industrial

No que se refere h politica industrial, uma efectiva integrag_o de
politicas depende, desde logo, da adequada localizaqfio dos espagos
industrials nos instrumentos de ordenamento do territ6rio.

Por outro lado, e como jfi se referiu, essa integraq_o de poltticas passa

tamb_m pelo instrumento decisivo que _ o procedimento de avaliaqio
do impacte ambiental.
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No entanto, o alcanqar dos objectivos desta Estrat_gia exige, ainda, a
boa aplica_o da legisla_o existente, como _ o caso da referente ao
licenciamento industrial, hs fireas de localiza_fio empresarial,

qualidade do ar, fi qualidade da figua, /_descarga de efluentes e ao
ruido.

Paralelamente, a adopqfio de programas de melhoria da efici_ncia

energ_tica e qualificaqfio ambiental das indfistrias, corn o apoio dos
instrumentos financeiros disponibilizados pelo Minist_rio da Economia,
sobretudo no contexto da aplica_fio do III QCA, a par do incentivo
adopqfio de tecnologias "amigas do ambiente' e do aperfeiqoamento
das soluq0es de gest_o de residuos e das acqfes de recuperaqfio de fireas
industriais degradadas e descontaminaqfio de solos, permitem
desenvolver uma polffica ambiental para a indfistria - a complementar
corn acg0es vocacionadas para sectores especificos - corn ganhos

evidentes do ponto de vista da preservaqfio do patrim6nio natural.

De particular interesse serfi a aplicaqfio da nova legislaq_o sobre as

pedreiras, designadamente no que se refere ao controlo ambiental da
exploraqfio de massas minerais e h aplicaq_o da nova figura do Plano
Ambiental e de RecuperaqSo Paisagistica. Do mesmo modo, deve aqui
destacar-se a relevfincia da legislaqfio TMrecentemente publicada e que

consagra o mecanismo da concess_o como forma de viabilizar as
necessfirias operaq0es de recuperaq_o ambiental das fireas mineiras
degradadas ou abandonadas, tendo em vista, tamb_m, objectivos de
conservaqfio da natureza.

35 - Politica energdtica e estratdgia para as altera¢_es
climgticas

A consolida_ao da componente ambiental da politica energ_tica -
estimulando a reduqao do consumo de energia, a melhoria da efici6ncia

energatica e a produ_ao por recurso as chamadas energias renovfiveis -
reveste-se de importtmcia inegfivel para a concretizaqao dos objectivos
visados pelo presente documento.

As orientaq0es jfi estabelecidas pelo Minist_rio do Ambiente e do
Ordenamento do Territ6rio 12traduzem medidas no sentido, justamente,

de criar condiqSes para promover a produgfio de energia el6ctrica a

u Decreto-Lei n.° 198-A/2001, de 6 de Julho.

m2Despachos n. ° 11 091/2001, II S_rie, publicado no D.R. de 25 de Maio e n. °

12006/2001, II S_rie, publicado no D.R. de 6 de Junho.
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partir de fontes renov_veis, mediante a salvaguarda dos valores
ambientais em presen_a.

Convergindo corn esta orientag_o, os sistemas de incentivos

assegurados pelo Minist_rio da Economia constituem um decisivo
instrumento para alcan_ar o objectivo de, em 2010, se dispor de um

parque produtor de energias renov_veis com uma pot_ncia de cerca de
3000 MW, para a qual h_o-de contribuir n_o apenas os parques e61icos e
as pequenas centrais hidroel_ctricas mas, tamb_m, a energia solar
fotovoltaica, a combust_o de biomassa ou a energia das ondas do mar.

A integraq_o das preocupaq6es ambientais na politica energ_tica 6,
ali_Ss,uma das linhas de forqa da estrat_gia para as alteraq6es climgticas,

(aprovada pela Resoluqgo do Conselho de Ministros n. ° 59/2001, de 30
de Maio), a qual, por sua vez, estg tamb_m ao serviqo de importantes
objectivos de conservaqfio da natureza e de preservaq_o da
biodiversidade.

Deste ponto de vista, a plena assumpqfio dos compromissos assumidos
pela comunidade internacional no quadro do Protocolo de Quioto, tal
como concretizados no acordo alcanqado na Corffer_ncia de Bona, em

Julho de 2001, exige uma profunda revisao de politicas, opq6es e
comportamentos em mfiltiplos sectores da actividade econ6mica, por
forma a promover um desenvolvimento efectivamente sustent,Svel e a
enfrentar o desafio das alteraq6es climgticas, que representa uma s6ria
ameaqa para o equilibrio dos ecossistemas.

Assim, a ratificaqao por Portugal do Protocolo de Quioto, a boa

aplicaq_o da referida estrat6gia para as alteraq6es clim,Sticas e a
elabora_go at_ finais de 2001, como est,5 previsto, do programa nacional
para as altera_6es climaticas, sao medidas que convergem para os
objectivos da presente Estrat_gia Nacional de Conservaqao da Natureza
e da Biodiversidade.

36 - Politica de transportes

O aprofundamento da integraqgo das quest6es ambientais na politica
de transportes _ do maior interesse para os objectivos visados pela
presente Estrat_gia, designadamente no que se refere _ consideraq_o do
valor do patrim6nio natural e h minimiza_go da fragmenta_o de
habitats.
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Na verdade, para al_m da problemfitica das emiss0es provenientes dos
meios de transporte mais poluentes, a eonsideraqfio das preocupaqSes
ambientais na polftica de tTansportes assume um especial significado no

que se refere ao planeamento, construqfio e gestfio das infraestruturas.

Neste dominio, a avaliaqfio ambiental estrat6gica dos diferentes pianos
sectoriais de transportes - a promover no futuro - revela-se de

particular pertin6ncia, permitindo ponderar os diversos interesses em
presenqa e antecipar uma gestfio equilibrada de potenciais conflitos corn
os objectivos de conservaq_o da natureza e, nomeadamente, corn os

valores naturais a salvaguardar, como sejam os que se encontxam nas
_reas protegidas ou integradas no processo da Rede Natura 2000.

Em todo o caso, o procedimento de avaliaqfio de impacte ambiental que,
nos termos da lei, tern vindo a ser aplicado no desenvolvimento das
mt_ltiplas infraestruturas de transporte (rodovias, ferrovias, portos e
aeroportos), continuarfi a serum instrumento de crucial importfincia
para prevenir ou minimizar os eventuais impactes ambientais negativos
inerentes a cada um dos projectos.

Neste contexto, particular atenqfio deverfi ser dada fi problemfitica da
fragrnentaq_o de habitats causada pela implantaq_o das infraestruturas
rodovifirias e ferrovifirias, incluindo no que se refere ao
aperfeiqoamento das medidas t_cnicas de mitigaqfio de impactes ou ao
estabelecimento de medidas compensat6rias quando, por raz0es de

interesse pfiblico, ngo possam evitar-se aqueles impactes ambientais.

Mas a politica de transportes contribui para os objectivos da presente
Estratggia tamb_m por via de outro tipo de acq6es.

Desde logo, a consolidaqgo do investimento nos transportes pfiblicos,
designadamente nos meios de transporte ferrovifirio para passageiros,
no sentido de oferecer serviqos cada vez mais c6modos e fifiveis,

sobretudo nas zonas suburbanas, apresenta-se como fundamental para
fornecer uma alternativa menos poluente ao transporte individual.

Na mesma linha, a continuaqfio da aposta noutros modos de transporte
pfiblico (metro, autocarros e el_ctricos rfipidos) ou alternativo, a par de
medidas como a criaqao de parques perif_ricos ou de fireas de
estacionamento pago, bem como de fireas pedonais, permitirgo
estruturar verdadeiras alternativas para a deslocaqfio no interior dos
centros urbanos, desincentivando o uso do autom6vel.

Os incentivos _ utilizaqfio de combustfveis menos poluentes e
renovaq_o do parque autom6vel, coma consequente melhoria da sua
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efici6ncia energ6tica e redu_ao das emiss_es, podem contribuir, de

modo significativo, para a qualidade ambiental, em especial do
ambiente urbano, e minimizar os impactes sobre o patrim6nio natural.
Complementarmente, o aprofundamento dos crit6rios de controlo

ambiental a incluir nas inspecq6es peri6dicas contribuir,% tamb6m, para
a pretendida redu_ao das emiss6es poluentes.

Finalmente, no dominio do transporte de mercadorias _ necessario
fomentar cada vez mais a utiliza_fio da ferrovia e do transporte

maritimo, em detrimento do transporte rodovi,_rio. 0 aperfei_oamento
do sistema, por via de uma verdadeira rede nacional de logistica,
associando os principais aeroportos, portos e ferrovias, em boa
articula_ao corn as acessibilidades rodovifirias, estruturando-se a partir

de plataformas logisticas, mostra-se essencial para que as soluq_es
menos poluentes e ambientalmente mais sustent,_veis possam
efeetivamente competir como transporte rodoviario.
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Meios humanos e financeiros

37 - Meios humanos

A prossecu_ao da presente Estrat_gia Nacional de Conserva_ao da
Natureza e da Biodiversidade implica, necessariamente, uma polffica de
refor_o, racionalizaqao e qualificaqao dos recursos humanos disponiveis.

Desde logo, importa considerar todos os agentes relevantes como
"recursos humanos" necess/irios ao desenvolvimento da Estrategia.

Em causa, portanto, estao nao apenas os meios humanos disponiveis no
Instituto de Conserva_ao da Natureza mas tamb_m os afectos a esta area
noutros servi_os do Minist6rio do Ambiente e do Ordenamento do

Territ6rio, com especial destaque para as direc_6es regionais do
ambiente e do ordenamento do territ6rio. O mesmo se diga para os
recursos humanos que podem e devem ser mobilizados para a
prossecu_ao dos objectivos da presente Estrat_gia nos demais servi_os e

organismos da administra_ao p_blica, integrados noutros minist6rios,
incluindo as autoridades policiais e as For_as Armadas. Em rigor, devem
ainda considerar-se os recursos humanos da administra_ao regional e
local e, inclusivamente, os pr6prios agentes da sociedade civil, corn
especial relevo para a comunidade cientifica, as organiza_Oes nao-
governamentais, os agentes econ6micos e os pr6prios cidadaos.

Para este efeito, _ necessario concretizar a op_ao estrat_gica ja enunciada
de promover nao s6 a sensibilizaqao mas tamb6m a formaqao t6cnica
especializada dos diferentes agentes, por forma adequada a funqao que a
cada um cabe.

No desenvolvimento dessas ack,es de forma_ao, deve fazer-se apelo aos
meios instalados nos diferentes minist6rios de apoio a ac_6es de
forma_ao, incluindo, nomeadamente, os do Ministario do Ambiente e do
Ordenamento do Territ6rio, bem como do Instituto Nacional de

Administra_ao, mobilizando tamb_m as institui_6es do ensino superior
e as organiza¢_es nao-governamentais de ambiente melhor apetrechadas
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do ponto de vista t_cnico. Nesta linha, e em desenvolvimento da op_fio
de aperfei_oar a articulaqfio e cooperaq_o entre a administra_o central,
regional e local, devem tamb_m procurar-se sinergias nas acqOes de
formaqfio a estes diferentes niveis, optimizando_ por exemplo, as

potencialidades do Centro de Estudos e Formaq_o Autfirquica.

Contudo, o crescimento das responsabilidades do Estado em mat_ria de

ambiente, e especificamente em mat_ria de conservaq_o da natureza e da
biodiversidade, implica, sem dfivida, o refor_o e, sobretudof a
racionalizaqfio dos meios humanos da administraqfio pfiblica afectos a

estas polificas.

Para tanto, importa prosseguir o esforqo desenvolvido corn a recente
abertura de concursos pfiblicos de admiss_o de novos Vigilantes da
Natureza - cuja missfio _ de especial relev_ncia para os objectivos da

presente Estrat_gia -, agora privilegiando a afectaqfio a estas polfticas de
novos t_cnicos superiores, designadamente para reforqar o quadro de
meios humanos ao serviqo das fireas protegidas. Neste capitulo, importa
tamb_m adoptar medidas que permitam apoiar e favorecer a
deslocalizaq_o de funcionfirios pfiblicos, pot forma a evitar o

desguarnecimento das ,Sreas protegidas cio interior.

A lei orgfinica e o quadro de pessoal do ICN, em preparaqfio, deverfio
tamb_m procurar ganhos de efic_cia na utilizagfio dos recursos
existentesf tendo em vista os objectivos prosseguidos.

Paralelamente, a tamb_m recente aquisiq_o da sede dos serviqos centrais
do ICN, em Lisboa, e o processo de instalaq_o em curso devem set vistos
como um importante contributo para a racionalizaqfio e rentabilizaq_o
dos recursos humanos do ICN, com vantagens 6bvias para o

desenvolvimento da presente Estrat_gia.

Finalmente, refira-se que o aperfeiqoamento da coordenaq_o e
articulaq_o entre os diferentes serviqos e organismos relevantes resultarfi
numa optimizaqfio do aproveitamento dos recursos humanos
disponiveis, minimizando sobreposiqOes e estabelecendo sinergias

positivas. Um papel especial neste processo de coordenaq_o e
articulaqJo dever,5 caber _ Comiss_o de Coordenaqfio Interministerial

para a implementaqfio da Convenqfio sobre a Diversidade Biol6gica, que
adiante se referir,5.
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38 - Meios financeiros

Tendo em conta o periodo de aplicaqao do III Quadro Comunitario de
Apoio (QCA), entendeu-se por bem efectuar a programaqao de meios
financeiros para o desenvolvimento da presente Estrat_gia apenas at_

2006, assumindo a necessidade de uma nova programaqao financeira
para la dessa data.

Por outro lado, nao foi aqui feita a compilaqao dos fundos comunitgrios
de apoio as polfticas sectoriais e que podem e devem ser reorientados
para financiar directa ou indirectamente acg_es de prossecugao desta
Estrat6gia _3, visto que a programagao financeira da utilizaqao dessas
verbas nao inclui uma desagregagao especifica para a conservagao da
natureza, o que exigiria basear cfilculos em estimativas necessariamente

grosseiras.

Pela mesma razao, alias, entendeu-se por bem nao considerar aqui os
meios financeiros certamente mobilizfiveis a partir dos or_amentos dos
diversos servi_os do Minist_rio do Ambiente e do Ordenamento do

Territ6rio, bern como dos diferentes minist6rios que desenvolvem
polfticas sectoriais relevantes para a prossecuqao da presente Estrat_gia,

como _ o caso, por exemplo, das ack,es de preven_ao e combate aos
fogos fiorestais. Alias, a partir de certo ponto, o princfpio da integra_ao
de politicas forqa a dilui_ao das fronteiras entre o que 6 desenvolvimento
da polftica sectorial e o que 6, no seu interior, a concretiza_ao das
orienta_es emergentes da presente Estrat_gia ou at_ de outras val_ncias
da polftica de ambiente.

Feitas estas advert6ncias, a beneficio do rigor, convira come,ar por
referir que a programaqao financeira de apoio & prossecu_ao desta
Estrat6gia passa, naturalmente, pela mobilizaqao do III QCA, colocando
os seus investimentos ao servi_o dos objectivos aqui visados.

Cumpre realqar, desde logo, o facto de todo o III QCA estar sujeito a

regras e mecanismos de controlo de natureza ambiental, o que permite
assegurar uma melhor consideraqao dos valores ambientais - e tamb6m
os valores do patrim6nio natural e da biodiversidade - na aplicaqao dos
fundos comunitarios nos mais diversos sectores, corn destaque para os

t3Importaaquirecordar,a esteprop6sito,a importanciada Resolu(fiiodoConselhode Ministros
n° 102/96,de 8 de Julho que, como noutropontodo presentedocumentose refere,deverfiser
tida em conta na referida reorientaqifodos investimentosno fimbitodas politicassectoriais
relevantes.
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fundos afectos ao Piano de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de
Coesao.

Por outro lado, foi inscrita no Programa Operacional de Ambiente do III
QCA urea soma consideravel - no total de 30 milh_es de contos, dos

quais 23 milhaes sao fundos comunitarios - destinada especificamente a
conservactb e valoriza¢_o do patrimtSnionatural, mais exactamente enquanto
Medida 1, do Subprograma 1 ("Gestao sustentavel dos recursos
naturais"). A componente nacional deste investimento sera assegurada,
essencialmente, pelo or_amento de investimento do ICN, de que adiante
se dara conta.

O mesmo Programa Operacional do Ambiente prev6 ainda investimentos
significativos - 40 milh_es de contos, dos quais 30 milh_es sao de
fundos comunitarios - na valoriza_ao e protec_ao dos recursos naturais,
onde se incluem acg6es de requalifica¢8o e defesa da costa, que em muitos
casos favorecem a conservaqao da natureza e da biodiversidade cuja
area de intervengao frequentemente coincide corn areas da Rede
Fundamental de Conserva_ao da Natureza, nomeadamente areas
protegidas ou classificadas. Trata-se da Medida 2 do Suprograma 1
("Valoriza_ao e protec_ao dos recursos naturais'). Aqui a componente
nacional do investimento sera assegurada, essencialmente, pelo
orgamento de investimento do Instituto da /kgua (INAG) ou das
direcg_es regionais do ambiente e do ordenamento do territ6rio.

Merece refer6ncia particular, em razao da sua relevante contribui_ao
especffica para a prossecuqao dos objectivos da presente Estrat6gia, o

Plano de Desenvolvimento Rural onde se consagrou o principio de que os
projectos candidatos ao financiamento de medidas agro-ambientais e
oriundos de areas protegidas ou dassificadas teriam, nos primeiros dois
anos de aplica_ao do Plano, prefer6ncia no acesso a 21% do montante
total afecto a tais medidas, o que significa a potencial mobiliza_ao - que
importa promover por via de divulgaqao destas medidas e da
sensibiliza_ao dos agricultores - de cerca de 34,3 milhOes de contos para
o financiamento de medidas agro-ambientais nas areas protegidas ou
classificadas, sendo que nestas areas as condi_es de acesso ao "Acordo
Agricola Ambiental Mais', por meio do qual _ possfvel obter urea
majora_ao de 15%, serao definidas em fun_ao dos valores a conservar.

Recorde-se, tamb_m, que existem ja varios projectos na area da
conservaqao da natureza negociados com Espanha, para incluir no
programa INTERREG III. Destes projectos, a parte referente a Portugal
atinge uma montante global de 12,8 milh_es de contos, sendo de 9,6
milh_es a comparticipaqao comunitaria. Contudo, esta fonte de
financiamento nao pode ainda ser contabilizada enquanto instrurnento
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financeiro de apoio ,5 execuqao da presente EstTat_gia, visto que os
projectos em causa e outros ainda em negoeiaqao nao foram alvo, at6
esta data, da necessfiria aprovaqao.

Em mat6ria de outros fundos comunitfirios, deve aqui referir-se o
Programa LIFE 14,sobretudo na sua vertente "LIFE-Natureza', embora se

trate de um instrumento financeiro claramente insuficiente para

corresponder as necessidades e, concretamente, para apoiar o
desenvolvimento das polfticas ambientais da Uniao Europeia, como 6 o
caso do processo de constituiqao da Rede Natura - e isto nao obstante as

directivas comunitfirias sobre a mat_ria pressuporem a exist6ncia de
mecanismos de apoio financeiro no piano comunitfirio.

Por isto mesmo, Portugal foi o tinico pais que se absteve na votaqao da
proposta de dota_ao orqamental do Programa LIFE III, para o actual
perfodo 2000-200415. Mais tarde, no exercicio da Presid_ncia da Uniao

Europeia, Portugal teve ocasiao de conduzir as negociaq6es de co-
decisao entre o Conselho e o Parlamento Europeu que permitiram um
acr6scimo da referida dotacao orqamental, que foi possivel elevar, no
total do Programa, em cerca de 5,4 milh0es de contos - ainda assim ulna

verba que Portugal continua a reputar de insuficiente, por inviabilizar o
apoio a numerosos projectos meritorios na area da conservaqao da
natureza e da biodiversidade.

Sendo embora dificil estimar o montante a investir no gmbito do

Programa LIFE III at6 2004, a manter-se nos pr6ximos anos um nfvel
semelhante de projectos aprovados, o investimento total em conservaqao
da natureza ao abrigo do LIFE III podera rondar os 4 milh_es de contos,

dos quais cerca de I milhao de contos sera suportado por fundos
nacionais, pelo que, evitando duplicaq6es, podemos considerar um
acr6scimo real de investimento at6 2004 de aproximadamente 3 milh_es

de contos em resultado de fundos comunitarios provenientes do
Programa LIFE III.

No que diz respeito aos meios financeiros para o desenvolvimento da
presente Estrat6gia oriundos do Orqamento do Estado, como fundos

nacionais, cabe aqui atender sobretudo, pelas raz6es acima apontadas,
ao orqamento de investimento (PIDDAC, cap. 50) do ICN.

_nA impossibilidadede desagregaq/toimpedeque se atendaaqui fi componentefinanceimque
pode set obtida noutrosprogramas,comoseja o ProgramaINTERREG,nao obstanteexistirem
no seuambitoprojectosrelevantesparaos objectivosda presenteENCNB.
t5O que, apesarde tudo,representaumaumentode eereade 88%faceao ProgramaLIFE II,no
periodo 1996-99,embora o montanteesteja agora tamb6macessivelaos paisescandidatosfiades/fo.
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Deve recordar-se a este prop6sito que o refor_o da politica de
conservaqfio da natureza passou jfi pelo aumento do or_amento de
investimento do ICN de 72,2% de 2000 para 2001, subindo assim de 4,3

milhSes de contos para 7,5 milhSes de contos - o que permitiu um muito

significativo e generalizado aumento da dotaq_o orgamental afecta tis
diferentes fireas protegidas.

Por outro lado, 6 tamb6m sintomfitico que na distribuiqfio dos

investimentos a cargo do ICN o orqamento de 2001 traduza jfi uma
renovada orientaqfio polftica, bern expressa no facto de a verba afecta a
estudos e acqfies de conserva_fio da natureza crescer muito

significativamente face ao ano anterior, passando a representar 63% do
total do investimento.

Ora, considerando no orqamento de PIDDAC do ICN apenas a

eomponente de fundos nacionais, que hfi-de garantir a componente
nacional dos investimentos comparticipados por fundos comunitfirios e
fazer face a outras necessidades, a presente ENCNB, tendo em conta a
dimensfio das tarefas a desenvolver, assume o compromisso politico de
crescimento continuo do invesfimento, por forma a elevar aquela
dotaq_o dos actuais 2,9 para aproximadarnente 5 milh6es de contos em
2006.

Em suma, pode considerar-se - por defeito, jfi que ngo se contabilizarn
aqui outros fundos comunitfirios, nero os investimentos directos e
indirectos em conserva_fio da natureza a cargo de outros servigos do
Minist6rio do Ambiente e do Ordenamento do Territ6rio ou de outros

Minist6rios que prosseguem politicas sectoriais relevantes - que a
execug_o da presente ENCNB pode contar corn a afectag_o de cerca de
123 milhSes de contos at6 2006.

Refira-se, por6m que, para al6m do financiamento pfiblico, as politicas
de cortservagho da natureza e da biodiversidade contain cada vez mais
com novos instrumentos de apoio ao investimento, como o mecenato
ambiental e os diferentes tipos de incentivos econ6micos, incluindo os
incentivos fiscais.

Deste ponto de vista, a reforma fiscal em curso, que elegeu a
componente ambiental como um dos seus pilares fundamentais, dever_
potenciar um melhor aproveitamento dos instrumentos fiscais na
prossecuqfio dos objectivos da presente Estrat_gia.
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Acompanhamento, avalia fio e revisfio

39 - Acompanhamento

A implementa_fio da Estrat_gia Nacional de Conserva_fio da Natureza e

da Biodiversidade - para al6m das responsabilidades de cada organismo
competente a nivel sectorial -, dado o seu car_cter horizontal, exige uma
estrutura de acompanhamento interministerial, que assegure a
necess_ria coordena_o no planeamento e execu_fio das ac_6es, por um
lado prornovendo a complementariedade e criando sinergias, por outro
racionalizando meios e recursos, evitando a duplicaqgo de esfor_os.

Nesse sentido, foi j_ constituida e entrou em funcionamento a Comissfio
de Coordena_fio Interministerial (CCI), criada pela Resolu_fio do
Conselho de Ministros n ° 41/99, de 17 de Maio.

Esta comissfio interministerial visa, justamente, "assegurar a colabora¢do
na implementaft_o da estratdgia nacional da conservacdo da natureza e da

biodiversidade e a promoct_oda sua integract_o,na medida do possfvel e deforma
adequada, nos diferentes planos, programas e politicas sectoriais, em
conformidade corno artigo 6 oda Conven¢_o sobre a Diversidade Biol6gica'.

No exercicio destas suas incumb_ncias a CCI contar_, naturalmente, corn
o necess_rio apoio t6cnico e log/stico do Instituto da Conserva_fio da
Natureza.

No entanto, sendo esta uma Estrat6gia que se quer verdadeiramente
nacional, o acompanhamento da sua execu_ao deve ser complementado
atrav6s do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel (CNADS), onde t_m assento os diversos parceiros
relevantes, incluindo as organiza_6es nao-governamentais de ambiente.
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40 - Avalia¢o

A execuq_o da presente Estrat_gia, nas suas mt_ltiplas vertentes, deve ser
alvo de avalia_o de tr_s em tr_s anos, com base num relat6rio elaborado
com as contribuiq6es sectoriais dos diferentes minist_rios, sob

coordenag_o do ICN, e a adoptar pela Comiss_o de Coordenaq_o
Interministerial, mediante parecer pr_vio do Conselho Nacional do
Ambiente e do Desenvolvimento Sustent_tvel.

A contribuiq_o dos diferentes minist_rios para este processo de
avaliaq_o, incluirJ uma refer_ncia expressa sobre a adequagfio ou
necessidade de revis_o dos instrumentos de planeamento estrat_gico
sectorial existentes, bem como sobre a pertin_ncia da elaboraq_o de

planos de acqfio adicionais.

Na avaliaq_o em causa, que deve articular-se sempre que poss£vel coma
avaliaq_o promovida no gtmbito da Convenqfio sobre a Diversidade

Biol6gica, devem ter-se em conta os Relat6rios anuais sobre o Estado do
Ambiente, apresentados pelo Governo h Assembleia da Repfiblica, os
quais traduzem a evolu_fio da situaq_o de refer_neia e passarfio a incluir
uma menqfio especffica ao desenvolvimento da presente Estrat_gia.

Por outro lado, a avaliaq_o a fazer deve apoiar-se, sempre que poss_vel,

na anJlise de indicadores que permitam aferir, com alguma
objectividade, a evoluqfio da situa_fio das esp_cies, dos habitats e dos
ecossistemas, bern como a eficJcia dos planos e programas aplicados.

Paralelamente, a avaliaq_o deve convergir para a formulaq_o de

recomenda_6es destinadas a aperfeiqoar a execuq_o da Estrat_gia,
sempre que possivel indicando as medidas adequadas que importa
adoptar, rever ou incrementar tendo em vista a prossecuqfio dos
obiectivos visados.

41 - Reviso

A presente Estrat_gia Nacional de Conserva_o da Natureza e da
Biodiversidade estg concebida para vigorar na primeira d_cada do
sOculo XXI, de 2001 a 2010, ano em que deverg ser sujeita a uma revis_o

global, com base hum processo de avaliaq_o e discussgo ptiblica.

80



Capitulo V Acompanhamento, avalia¢ao e revistio

Contudo, a programaq_o financeira de apoio ao desenvolvimento da
ENCNB deve set alvo de revisfio aut6noma em 2006, no final do III

Quadro Comunitfirio de Apoio.

Em todo o caso, a presente Estrat6gia Nacional de Conservaq_o da
Natureza e da Biodiversidade assume-se como um documento

dinamico, aberto aos ajustamentos que a evolugfio das suas
condicionantes e a avaliagao da sua execuqao vierem a recomendar.
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SIGLAS UTILIZADAS

AIA Avalia_ao de Impacte Ambiental
AIBT Ac_6es Integradas de Base Ambiental
CCI Comissao de Coordena_ao Interministerial para a implementa_ao

da Conven_ao sobre a Diversidade Biol6gica
CDB Conven_o sobre a Diversidade Biol6gica
CITES Conven_o sobre o Com_rcio Internacional das Esp_cies da Fauna

e Flora Selvagens Amea_adas Extin_ao
CNADS Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento

Sustentgvel
COP Confer_ncia das Partes

CPLP Comunidade dos Pa_ses de Lingua Portuguesa
ENCNB Estrat_gia Nacional da Conserva_go da Natureza e da

Diversidade Biol6gica
FAO Food and Agriculture Organisation
GEF Global Environment Facility
ICN Instituto da Conserva_ao da Natureza

INAG Inst/tuto da/kgua
MAOT Minist6rio do Ambiente e do Ordenamento do Territ6rio

OGM Organismos Vivos Geneticamente Modificados
ONGA Organizaq6es Nao - Governamentais de Ambiente
PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da

Administraqao Central
PNDES Piano Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social

PNUA Programa das Naq6es Unidas para o Ambiente
POOC Plano de Ordenamento da Orla Costeira

POR Piano Operacional Regional
PROF Piano Regional de Ordenamento Florestal
QCA Quadro Comunitario de Apoio
RAN Reserva Agricola Nacional
REN Reserva Ecol6gica Nacional
RFCN Rede Fundamental de Conserva_ao da Natureza
SIPNAT Sistema de Informaqao sobre o Patrim6nio Natural
SNAC Sistema Nacional de Areas Classificadas
UICN The World Conservation Union

ZPE Zona de Protecgao Especial
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