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INTRODU( AO

I - Biodiversidade: uma riquezaameacada

t_ hoje reconhecido que a biodiversidade do Planeta estfi agora mais
ameaqada do que em qualquer outro perfodo hist6rico, estimando-se
mesmo que cerca de onze mil esp6cies de plantas e animais corram o
risco de extinqAo iminente num futuro pr6ximo 1.

Esta situaq_o, que 6 um fen6meno global, verifica-se tamb&m na Europa,

onde se registou nas filtimas d6cadas uma grave redu¢_o e perda de
biodiversidade, afectando numerosas esp6cies e diferentes tipos de
habitats, como &o caso das zonas htimidas 2. Segundo o relat6rio Dobris,

sob a 6gide da Ag&ncia Europeia do Ambiente, este declfnio da
biodiversidade na Europa ficarfi a dever-se, essencialmente, _s modernas
formas de intensiva utilizaq_o agricola e silvfcola do solo,

fragmentaqfio dos habitats naturais por forqa de urbanizaq0es e diversos
tipos de infra-estruturas, fi exposiqAo ao turismo de massas, bern como
aos efeitos da poluiq_o de componentes ambientais como a figua e o ar.

O problema, naturalmente, tem tamb_m expressgo em Portugal, onde
ameaqa a particular riqueza do nosso patrim6nio natural.

Com efeito, a localizaqAo geogrfifica e as caracteristicas geoffsicas e
edafoclimfiticas do territ6rio portugu&s, modeladas pela intervenqgo
humana corn intensidade e significado varifiveis consoante as regi0es e

as 6pocas, deram origem a uma grande variedade de bi6topos,
ecossistemas e paisagens, mais ou menos humanizados, a qual propicia
a exist&ncia de um elevado nfimero de habitats, que albergam uma

grande diversidade de esp6cies com os seus m_Itiplos gen6tipos. Esta

I Como recentemente recordou a Comissfio Europeia, conforme sua comunicaq_io ao Conselho e

ao Pariamento Europeu sobre os Pianos de Ack,to em mat6ria de biodiversidade nos dominios
da conserva_iao dos recursos naturais, da agricultura, das pescas e da cooperaq:_io eeon6mica e
para o desenvolvimento, 2001, prig. I, referindo-se aum levantamento datado de 2000 e feito

I_elaUni_lo Mundial para a Conservaq_o (UICN).
Cfr. "Environment in the European Union at the turn of the century", Environmental

assessment report n° 2, AgEncia Europeia de Ambiente, Copenhaga, 1999 e Comunicaq_io da
Comiss_lo ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre pianos de acq[to em mat6ria de
biodiversidade, 2001.
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realidade, pode dizer-se, _ sobretudo fruto de uma secular, extensiva e

tradicional utilizaqao do patrim6nio natural.

Na verdade, a par de habitats tipicamente atlanticos, encontra-se um
elevado nflmero de habitats mediterrfmicos e macaron_sicos, com grande
percentagem de endemismos e de esp_cies-relfquia. Para esta variedade
e variabilidade contribuem, convira recorda-lo, os sistemas insulares,

uma vez que as suas caracterfsticas de isolamento proporcionam
condi_6es evolutivas excepcionais aos ecossistemas e esp_cies que os
povoam.

Por outro lado, foram-se desenvolvendo ao longo do tempo popula_6es
animais e vegetais diferenciadas, bem adaptadas aos condicionalismos
locais e que - em parte como resultado das actividades agricola e pastoril
- vieram a dar origem hs raqas aut6ctones e as variedades e cultivares
actualmente existentes.

Do nosso patrim6nio consta ainda um vasto reposit6rio gen6tico com
particular interesse agro-silvo-pastoril, constitufdo por variedades com
elevado nfimero de parentes selvagens, nao obstante as press6es
existentes e a erosao gen_tica intra-especffica a que a maioria das
esp_cies agrfcolas tradicionais t6m vindo a ser sujeitas, em resultado da
crescente utilizaqao de novas variedades comerciais.

Portugal possui ainda uma extensa linha de costa, de um modo geral
razoavelmente conservada e com rdveis de poluiqgo relativamente
reduzidos. Nesse contexto, merecem especial refer_ncia os ecossistemas
costeiros e marinhos, que apresentam grande riqueza em termos de
valores faunisticos e florfsticos.

A singularidade das nossas paisagens, bem como a representatividade e
estado de conservaqao das espgcies e habitats que temos entre n6s, g bem
patente a ntvel europeu, tendo resultado amplamente comprovada no
_lmbito do Programa Corine, atravgs do Projecto Bi6topos, lanqado em
1985 e conclufdo em Portugal em 1989, justamente tendo em vista a
identificaqao e caracterizaqao dos bi6topos mais significativos do espaqo
comunit,frio. Esta particular relev,_ncia do nosso patrim6nio natural
traduz-se, assim, em responsabilidades acrescidas na conservaq_o desses
valores insubstitufveis.

Paralelamente, constituindo-se o territ6rio ao longo do tempo, a
evoluqao aqui processada _ testemunhada pelo chamado "registo
geol6gico' presente nas rochas, entre as quais se contam alguns
elementos not_iveis - nos pianos da geologia, da geomorfologia e da
paleontologia - e que importa preservar e valorizar. Na verdade, tanto o
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patrim6nio natural como o patrimOnio hist6rico e cultural que a ele se
encontra ligado de forma indissoci,Svel constituem valores que, para
alOm do seu evidente interesse cientifico, sao parte integrante da nossa
mem6ria colectiva e podem ser relevantes factores de afirma_ao de uma

identidade pr6pria no contexto europeu e mundial.

t2 sabido que a redu_ao da diversidade biol6gica, que se verifica a um

ritmo preocupante tambOm em Portugal, 6 essencialmente resultante da
ac_o directa ou indirecta do Homem, que muitas vezes se mostra
incapaz de promover uma utiliza_ao sustentavel dos recursos biol6gicos,

isto 6, que garanta a sua perenidade.

Esta sima_ao tem profundas implica_Oes, nao sO de natureza ecolOgica
mas tamb_m no plano do desenvolvimento econ6mico e social, em razao
do valor que estes recursos representam em termos econ6micos, sociais,
culturais, recreativos, estOticos, cientificos e 6ticos. Na realidade, a

espOcie humana depende da diversidade biol6gica para a sua prOpria
sobreviv_ncia, estimando-se que pelo menos 40% da economia mundial
e 80% das necessidades dos povos dependem dos recursos biolOgicos.

O problema da reduqao da biodiversidade, nao sendo novo, assumiu no
saculo XX - e sobretudo nas suas (lltimas d_cadas - proporqOes nunca
antes atingidas, conforme resulta do relatOrio "Global Diversity
Assessment", promovido pelo Programa das Na_0es Unidas para o
Ambiente (PNUA).

Nao 6 de espantar, portanto, que a pr6pria ideia de "conservacao da
natureza' - surgida no final do s_culo XIX - tenha conhecido na segunda
metade do sOculo XX um desenvolvimento notavel, inspirando nao

apenas todo um conjunto de iniciativas sociais e polRicas mas tambam
relevantes processos de coopera¢ao poi/fica a escala internacional, para
fazer face a problems recorthecidos como globais.

De entre todos esses processos internacionais - desenvolvidos sobretudo
no seguimento da Confer_ncia de Estocolmo, de 1972, que daria lugar h
criaqao do Programa das NagOes Unidas para o Ambiente (PNUA), e da
"Estrat_gia Mundial de Conservaqao", apresentada em 1980 pela UICN -
cumpre aqui destacar, por enquadrarem, de modo especial, a presente
EstratOgia, a Convengao sobre a Diversidade Biol6gica (CDB), a
Estrat_gia Pan-Europeia da Diversidade Biol6gica e Paisagfstica e a

Estrat_gia da Comunidade Europeia em mat_ria de Diversidade
Biol6gica 3.

3 A presente EstratOgia leva ainda em conta, naturalmente, outros documentos ou instrumentos
juridicos e politicos que completam o seu enquadramento, de entre os quais cumpre destacar: o
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2 - A Convencto sobre a Diversidade Biol6gica

O reconhecimento da necessidade de uma acgao internacional

concertada para fazer frente ao grave fen6meno da perda e redugao da
biodiversidade levou a elaboragao da Convengao sobre a Diversidade

Biol6gica, aberta para assinatura na chamada "Confer_ncia do Rio" ou
Confer_ncia das Nag_es Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que
teve lugar no Rio de Janeiro, em 19924. Portugal ratificou esta Convengao
em 1993 (Decreto n ° 21/93, de 21 de Junho).

A CDB assume tr_s objectivos fundamentais: a conservagao da
diversidade biol6gica; a utilizagao sustent,Svel dos seus componentes e a
partilha justa e equitativa dos beneficios provenientes da utilizagao dos
recursos gen_ticos.

Para a prossecuqao destes objectivos gerais a CDB preconiza a existancia
de estratagias internacionais e naeionais que enquadrem a adopqao de
medidas destinadas a promover a conservacao da natureza e a utiliza_ao
sustentavel da biodiversidade. Assim, as Partes na Convencao devem

adoptar estrat_gias, pianos e programas nacionais, bern como integrar a
conservacao e a utilizacao sustent,Svel da diversidade biol6gica nos seus

Relat6rio Bruntland "O nosso futuro comum", da Comissilo Mundial para o Desenvolvimento,
das Na¢6es Unidas, de 1987, onde jti se destaca a perda da biodiversidade como problema
ambiental global; o documento "The UNEP Biodiversity Programe and Implementation
Strategy", editado pelo PNUA, em 1995; o documento "OECD Environmental Outlook", de
2001; o Compromisso Internaeional para a Conservaqilo e Utilizaciilo Sustenttivel dos Recursos
Gen_ticos Vegetais, subscrito por Portugal no _mbito da FAO e da sua actualmente designada
Comissilo para os Recursos Gen6ticos para a Alimenta{iao e Agricultura; os documentos
emargentes da Confertmcia de Cancun sobre Pesca Respons_vel, de 1992, designadamente o
Acordo lntemaeional sobra o Cumprimento de Medidas de Conservagilo e Gest_o de Recumos
do Alto Mar (1993), o Acordo internaeioual sobre Popula_;6es Transzonais e Esp6cies
Altamente Migradoras (1995) e o C6digo de Conduta para urea Pesca Responsttvel (1996); as
resolug(3as relativas aos Princlpios Gerais para a Gestao Florestal Sustentfivel na Europa e aos
Principios Gerais para a Conservaqrilo da Biodiversidade das Florastas Europeias, adoptadas pela
2? Confer_ncia Ministerial para a Protecgilo das Florestas na Europa, de 1993; a pr6pria
Estrat_gia Florestal para a Uniilo Europeia, constante da Resolut;_io do Conselho, de 14 de
Dezembro de 1998; o Programa de Trabalho Sobre Conservaqilo e Desenvolvimento da
Diversidade Biol6gica e Paisagistica nos Ecossistemas Florestais (1997-2000); a Lei de Bases
da Polltica Florestal (Lei n° 33/96, de 17 de Agosto) e as bases para discussao pfiblica do Piano
de Desenvolvimento Sustent/tvel da Floresta Portuguesa; a Lei de Bases do Ordenamento do
Territ6rio e do Urbanismo, de 1998; a Conven¢ilo Europeia da Paisagem, elaborada sob a 6gide
do Conselho da Europa e j:t assinada por Portugal e, ainda, todo um conjunto de outras
conveng{3es intemacionais no dominio da conservaq:ilo da natureza, ratificadas pot Portugal,
como sejam as Convenq6es de Ramsar, de Washington, de Bona e de Beroa.
4 Na mesma Conferrmcia foram adoptados outros documentos que nile deixam, tamb6m, de
servir de enquadramento da presente ENCNB, designadamente a Declarat)ilo do Rio sobra o
Ambiente e o Desenvolvimento; a Agenda XXI, a Declaratiilo de Principios sobre gesffio,
conservaqilo e desenvolvimento sustent,5.vel das florestas; a Convenqilo das Na_;6es Unidas de
Combate _ Desertificagilo nos Palses Afectados por Seca Grave e/ou Desertificac;ilo,
Particularmente em .3,frica e a pr6pria Convenq:ilo sobre as Alteraq:6es Climtiticas.
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diferentes planos, programas e politicas sectoriais ou inter-sectoriais
(art ° 6°).

Deste modo, a presente EstratOgia visa, tambOm, dar seguimento a urea

das incumbOncias emergentes da Conven_go sobre a Diversidade
Biol6gica, tomando como refer_ncia as orienta_6es definidas para a
elabora_go das estrat_gias nacionais pela Confer_ncia clas Partes (COP),

designadamente por via das decis6es II/7 e III/9.

3 - A Estratdgia Pan-Europeia da Diversidade Biol6gica e
Paisag£stica

A ideia de uma cooperaqgo internacional, h escala regional, fez caminho
na Europa antes ainda da Confer_ncia do Rio. Com efeito, em Setembro

de 1990, sob a _gide do Conselho da Europa, a 6a Confer_ncia Ministerial
Europeia sobre o Ambiente aprovou uma Estrat_gia de Conserva_go
para a Europa, estrat_gia essa que enuncia objectivos e principios tendo

em vista, essencialmente, a salvaguarda das esp_cies, dos ecossistemas e
dos processos naturais; a promoq_o do desenvolvimento sustent_vel e a
ideia de co-responsabiliza_o de todos os sectores pela conservaqgo da
natureza.

Mais tarde, j,5 em 1996, a adop_o da Estrat_gia Pan-Europeia da
Diversidade Biol6gica e Paisagistica - preparada pelo PNUA, pelo
Conselho da Europa e pelo European Center for Nature Conservation -
permitiu o desenvolvimento de um f6rum para a coordenaqgo regional
na execu_o das decisdes relevantes das Confer_ncias das Partes da

Convenqgo sobre a Diversidade Biol6gica. Tamb_m a referida Estrat_gia
Pan-Europeia foi, pois, tida em devida conta na elaborag_o da presente
Estrat_gia.

4 - A Estratdgia da Comunidade Europeia em matdria de
Diversidade Biol6gica

Articulando-se a polRica ambiental portuguesa com a polffica
comunit_Sria em mat_ria de ambiente, n_o poderia a presente Estrat_gia

deixar de se articular tamb_m coma Estrat_gia da Comunidade
Europeia em mat_ria de Diversidade Biol6gica, constante na
Comunica_go da Comissgo ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 4
de Fevereiro de 1998.

5



lntrodu{:_o

A Estrat_gia da Comunidade Europeia -um documento de 25 pfiginas -
desenvolve-se em torno de quatro temas centrais: i) conservaqgo e
utilizaqfio sustent_vel da diversidade biol6gica; ii) partilha dos
beneffcios resultantes da utiliza¢fio dos recursos gen_ticos; iii)

investigaqfio, identificaqgo, monitorizaq_o e intercfimbio de informaqOes;
iv) educacgo, forma¢_o e sensibilizaqgo do ptiblico.

No que se refere h conserva¢do e utilizacrTo sustentdvel da diversidade
biol6gica, assumem-se como objectivos a conservaqgo ou reconstitui_o
dos ecossistemas e esp¢cies no seu meio natural, bem como a
conservaq_o dos ecossistemas onde as esp_cies, as variedades de
culturas e as raqas de animais dom_sticos desenvolveram caracteristicas

especfficas. Preconiza-se, tamb_m, a utilizaq_o sustent_vel dos recursos
naturais, tendo presente que a perda de biodiversidade afecta
gravemente a sustentabilidade, na medida em que reduz o capital de
recursos naturais em que se baseia o pr6prio desenvolvimento social e
econ6mico.

Em mat_ria de partilha dos beneficios resultantes da utilizacdo dos recursos
gendticos a Estrat_gia da Comunidade Europeia, de harmonia como
disposto na CDB, aponta para o principio do acesso aos recursos

gen_ticos - sem prejuizo dos direitos soberanos de cada Estado sobre os
seus pr6prios recursos, que nfio incluem a faculdade de fixar restriq6es
indevidas -, bem como para a distribuiqgo dos beneffcios da
biotecnologia, incluindo pot via das associa_0es de investigaqfio e
com_rcio entre fornecedores e utilizadores dos recursos gen_ticos, a

transfer_ncia de tecnologia, a cooperaq_o cientffica e t_cnica e a
valorizaq_o dos conhecimentos, inova¢_es e prtiticas de comunidades

indfgenas e locais.

No que se refere _t investiga_t_o, identtfica_do, monitoriza¢_ e interc_mbio de
informa¢_es a Estrat_gia da Comunidade Europeia entende dever ser
fomentada a investiga_go, privilegiando-se o investimento na
identifica_go, cataloga_go e monitoriza_go das componentes da
biodiversidade, seu estado de conserva¢_o e respectivas amea_as, bern

como no apuramento dos m_todos adequados de salvaguarda da
biodiversidade, sem descurar a investiga_o fundamental neste dominio
e a necessidade de desenvolver a compreensgo do funcionamento da
biosfera.

Por outro lado, sublinha-se a importgncia da coopera_go internacional e
da consolida_go do mecanismo de intercambio (clearing-house
mechanism, previsto na Conven_o sobre a Diversidade Biol6gica), que
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constitui o instrumento para o intercfimbio internacional de informa_6es
sobre a biodiversidade, promovendo a cooperaq_o cientifica e t_cnica.

O quarto tema central da Estrat_gia da Comunidade Europeia em
mat_ria de Diversidade Biol6gica _ a educa¢_o, formag_o e sensibilizaf_o do
ptiblico, consideradas essenciais para o sucesso de muitas acq6es a favor
da biodiversidade. Aqui se inscreve n_o apenas a promoq_o de ac¢Oes

de formaq_o t_cnica e especializada dos v_irios agentes relevantes, mas
tamb_m o desenvolvimento de uma polftica do consumidor que
promova a conserva_o e utilizaq_o sustent,ivel da biodiversidade, por

via de campanhas e de informaq_o ao ptiblico, como apoio das
organizaq6es n_o governamentais.

A Estrat_gia da Comunidade Europeia enuncia algumas z_reas ou
sectores politicos mais relevantes para a prossecuq_o dos seus objectivos:
a conservaqgo dos recursos naturals, a agricultura, as pescas, a polifica
regional e de ordenamento do territ6rio, as florestas; a energia e os
transportes; o turismo e a cooperaq_o econ6mica e para o
desenvolvimento.

Definidas algumas orientaqOes gerais, a Estrat_gia da Comunidade
preconiza a elaboracgo de pianos de accgo sectoriais e inter-sectoriais,
designadamente em mat_ria de conserva¢_o dos recursos naturais,
agricultura, silvicultura, pescas, politicas regionais e ordenamento do
territ6rio e desenvolvimento e cooperaqgo econ6mica. Jfi em 2001, a
Comissgo apresentou as suas primeiras propostas de planos de acqao
sectoriais, em mat_ria de conserva_fio dos recursos naturais, agricultura,

pescas e coopera_o econ6mica e para o desenvolvimento.

Por outro lado, a Estrat_gia da Comunidade Europeia em mat_ria de
Diversidade Biol6gica articula-se corn o 6° Program Comunit,Srio de
Ac¢lo em mat_ria de Ambiente, o qual, na sequ_ncia das conclus6es do
Conselho fixadas durante a Presid_ncia portuguesa da Unido Europeia,
adopta como uma das suas prioridades a conservaq_o da natureza e da
biodiversidade e constitui o pilar ambiental da Estrat_gia Europeia de
Desenvolvimento Sustent,Svel s.

5No quadroda nossa integraqltoeuropeia,naturalmenteque a presenteEstrat6giatam aindaem
consideraqaoa avalia_aoglobaldo 5° Programade Pollticae Ac_;aoComunitttriaem mat6riade
Ambientee DesenvolvimentoSustentfivel,de 1993,tal comomvistoem 1998,e o 6° Programa,
jti aprovado,bern como a legisla_tocomuni_ria relevante,corn destaque para as chamadas
directivasdas aves (Directiva n° 79/409/CEE,do Conselho,de 2 de Abril) e dos habitats
(Directivan° 92/43/CEE,do Conselho,de 21 de Maio).
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5 - A importncia de urea estratdgia nacional de
conserva¢cb da natureza e da biodiversidade

A Estrat6gia Nacional de Conserva_ao da Natureza e da Biodiversidade

nao corresponde apenas ao cumprimento de uma obrigaqao juridica
internacionalmente assumida por Portugal no contexto da Conven_ao

sobre a Diversidade Biol6gica, nem 6 um simples corolfirio da Estrat_gia
da Comunidade Europeia em mat6ria de Diversidade Biol6gica. Trata-
se, antes, de um documento orientador fundamental para as polfticas
que entre n6s interferem corn aquele que 6 o objecto da presente
Estrat_gia: a conservacao da natureza e da biodiversidade (onde se
inclui a diversidade genatica, especffica, de ecossistemas e a diversidade

entre complexos de ecossistemas), bem como a salvaguarda dos
elementos notfiveis do patrim6nio geol6gico, geomorfol6gico e
paleontol6gico.

Assim, a presente Estrat_gia reveste-se de particular interesse nao s0
para a pr6pria politica de conservacao da natureza, em sentido estrito,
mas tamb_m para as polfticas sectoriais relevantes.

12 importante, na verdade, que estejam reunidos num documento os
objectivos fundamentais e as opg6es estrat_gicas que hao-de nortear a

accao politica futura e servir de referOncia para a sociedade portuguesa e
as instituiq6es da sociedade civil, que importa mobilizar neste dominio.

I_ certo que a ausancia de um documento como o que agora se apresenta
nao impediu o Governo de prosseguir uma polftica firme e coerente de
conserva_ao da natureza e at6 de a reforqar significativamente nos
ltltimos anos, nao apenas no interior da politica de ambiente mas
tambam no contexto da polRica geral do Governo.

Esse reforqo, que _ visfvel - e de que aqui apenas cabe recordar alguns
aspectos - traduziu-se num melhor conhecimento e salvaguarda do
nosso patrim6nio natural6, tendo levado a criaqao de 12 novas areas

protegidas no territ6rio continental - corn destaque para os Parques
Naturais do Douro e do Tejo Internacional e para a Reserva Natural das

Lagoas de St. Andr_ e da Sancha - a par da criaqao de duas areas
protegidas no meio marirtho e da conclusao do processo de identificaqao

6 Estetrabalho,queenvolveuum investimentosuperiora 4 milhc%sde contosdesde 1995,estli
hoje disponivelao pfiblico e _ comunidadecientlficapor via da Intemet,em Projectosde
Conservag_to- base de dados de Estudos e Projectos do ICN, sob o enderego
http://www.icn.pffprojectos,onde pode encontrar-seindicagfiosobre o contefdo, resultadose
custos dos estudos e projectos desenvolvidos,bern como das entidades responsfiveispelos
mesmos.

8



Introduf'do

dos 60 sitios que viriam a integrar a lista nacional de sftios proposta h
Comissao Europeia para constituir a Rede Natura 2000. Foram ainda
criadas 28 zonas de protec_ao especial no territ6rio do continente, que se

vieram juntar _t ZPE do Estuario do Tejo. Assim, ascende agora a cerca
de 21,7% o total do territ6rio nacional coberto por _ireas protegidas ou
classificadas ?.

Paralelamente, o crescimento da area classificada por raz6es ambientais
tem sido acompanhado de um esforqo no sentido do aumento dos meios
financeiros afectos h politica de conservaqao da natureza. Na verdade, o
orqamento de investimento do Instituto de Conservacao da Natureza

(ICN) conheceu em 2001 um aumento substancial, de 72,2%, face ao ano
anterior, ascendendo agora a 7,5 milh_es de contos. Importa, todavia,

corresponder ao desafio de intensifiear o reforqo e a qualificaqao dos
recursos humanos disponfveis nesta area.

Por outro lado, a recente inclusao no mesmo Minist6rio, das polfticas de
ambiente e de ordenamento do territ6rio - como era reclamado por
tantos desde ha muito - permite ir mats longe na utilizaqao dos pianos
de ordenamento para alcan_ar uma melhor integra_ao da polttica da
conservacao da natureza na gestao do territ6rio e nas diferentes polfticas
sectoriais corn incid_ncia territorial, bern como prosseguir de forma mats
articulada o processo de elabora_ao e implementaqao dos Planos de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC), fundamentais para urea
interven_ao coerente de efectiva defesa da costa e qualifica_ao do litoral.

Todavia, se a falta de um instrumento como a Estrat6gia Nacional de
Conservaqao da Natureza e da Biodiversidade, que agora se apresenta,
nao impediu a implementa_ao de uma polftica de conservaqao da
natureza - embora subsista, decerto, ainda muito a fazer - sem dfivida

que o desenvolvimento futuro dessa polftica beneficiara de um
documento orientador, amplamente discutido e apresentado na
Assembleia da Reptiblica - e beneficiar,5, sobretudo, onde mats se revela
necessario: o aperfei_oamento da integra_ao das quest6es da
conservaqao da natureza e da utilizaqao sustent_vel dos componentes da

biodiversidade nas diferentes politicas sectoriais relevantes e a
mobilizaqao da sociedade portuguesa para os objectivos estrat6gicos que
aqui se definem.

Assim sendo, de modo algum as op_6es estrat_gicas enumeradas no
presente documento podem ser entendidas como respeitantes apenas ao
Minist6rio do Ambiente e do Ordenamento do Territ6rio e, em especial,

? Paraeste total no territ6rionational contribuemas RegiiSesAut6nomas,corn as suas37 _ireas
protegidas,19zonasde protec_loespeciale 34 sitios.
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ao Instituto da Conserva_5o da Natureza - sem preiufzo da particular

relevftncia das suas compet_ncias pr6prias neste dominio - antes se
assumem como orientaq6es estruturantes que a todos comprometem e

directivas de ac_o que devem ser concretizadas de acordo corn as

responsabilidades e as compet_ncias cometidas a cada entidade.

6 - Fundamento legal

A presente Estrat_gia corresponde, tamb6m, a uma exig_ncia legal,
fixada na Lei de Bases do Ambiente (Lei n ° 11/87, de 7 de Abril) que,

por sua vez, assume o enquadramento jurfdico-constitucional relevante,
nomeadamente o que decorre dos artigos 9° e 66° da Constitui_5o da
Repfiblica Portuguesa.

Nos termos da referida lei, essa estrat_gia _ entendida como um
instrumento da polftica de ambiente e de ordenamento do territ6rio,
tendo em vista enquadrar as polfticas globais do ambiente e promover a
sua integraq_o nas diferentes polfticas sectoriais, em articulaq_o coma
estrat_gia europeia e mundial, por forma a alcan_ar um ambiente
propfcio h safide e bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento social e
cultural das comunidades, bem como/i melhoria da qualidade de vida

(art°s 4 ° al. m), 27°, n ° 1, al. a) e 28°, n ° 1).

Na mesma linha, j_i acima se referiu que o art ° 6° da CDB prev_ que cada
Parte Contratante desenvolva estrat_gias, pianos e programas para a
conservaq_o da diversidade biolOgica, ou adapte para esse fim os j_i
existentes, integrando-os nos pianos, programas e polfticas sectoriais e
inter-sectoriais. Deste modo, a presente Estrat_gia d,5 seguimento,
tamb_m, a um compromisso internacional assumido por Portugal no
quadro da Conven_go sobre a Diversidade Biol6gica.

7-Anns

N_o obstante a elaboraqgo de uma estrat_gia nacional de conserva_o da

natureza estar prevista em lei desde 1987, a verdade 6 que um tal
documento nunca chegou a ser apresentado h Assembleia da Reptlblica
por Governo nenhum, at_ hoje.
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lntrodu¢8o

Em 1991 o entao Minist_rio do Ambiente e dos Recursos Naturais

chegou a tornar pfiblico para recolha de contributos um projecto de
estrat_gia para a conservaqao da natureza, produzido por um grupo de

trabalho que havia sido constituido tr_s anos antes, em 1988, ainda no
ambito do Minist_rio do Planeamento e Administra_ao do Territ6rio,

que entao tutelava a area do ambiente. Contudo, o projecto, embora
acompanhado de uma proposta de Resoluqao de Conselho de Minis_os,
n_o foi aprovado pelo Governo de entgo e, consequentemente, jamais roi
submetido _ Assembleia da Repfiblica.

Tamb_m em 1991, o Livro Branco sobre o Ambiente em Portugal, depois

de registar a aus0ncia de uma estrat_gia nacional de conservaqao da
natureza, definiu algumas preocupag0es referentes a estrat_gia a
elaborar, enfatizando que: i) a salvaguarda do patrim6nio natural

depende das opq6es macro-econ6micas, sendo o desenvolvimento
sustentado o (mico modelo que compatibiliza progresso e conservaqao
da natureza; ii) a conservaqao da natureza nao se pode restringir as
·_reas Protegidas; iii) uma parte significativa das esp6cies da fauna e
flora selvagens depende da manutenqao dos processos de agriculmra
tradicional e das exploraq6es agrfcolas de pequena e m_dia dimensao;
iv) os prejufzos econ6micos para proprietfirios privados, resultantes da
execu_ao de ac_fes de conservaqao da natureza, exigem solu_6es justas

de compensaqao econ6mica.

Um outro elemento digno de registo foi o documento "Conservacao da
Natureza Plano Estrat6gico Global para o perfodo 1994-1999",

apresentado em Dezembro de 1993 pelo Instituto de Conservaqao da
Natureza e considerado como um relevante contributo para a elaboraqao
do Piano Nacional de Politica de Ambiente e de uma Estrat_gia Nacional
de Conserva aoda Natureza.

Por seu .turno, o Piano Nacional de Politica do Ambiente, de 1995,

estabeleceu tamb6m um conjunto de objectivos, areas de actuacao e
acqfes programaticas especificas em mat6ria de conservaqao da
natureza, distinguindo as areas de actua¢ao em "conservacao da
natureza e biodiversidade", "areas classificadas" e "outras areas
relevantes".

A tarefa de concretizar efectivamente a elaboraqao de uma estrat6gia de

conservaqao da natureza e da biodiversidade foi entao assumida,

finalmente, pelos XIII e XIV Governos constitucionais, tendo o primeiro
submetido a discussao pliblica, em 1999, urea proposta de Estrat_gia,
que foi depois objecto de um parecer do Conselho Nacional do
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentfivel (CNADS).
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Introdu_tTo

A necess[dade de uma mais profunda ponderaqgo das mfiltiplas

sugest6es e contributos recolhidos durante a aludida discuss_o pablica e
a conveni_ncia de um documento mais levee operativo levaram o XIV
Governo Constitucional a elaborar a presente versfio da Estrat_gia,
submetida a nova discuss_o pfiblica e a novo parecer do CNADS.

8 -Ambito territorial

A Estrat_gia Nacional da Conserva_o da Natureza e da Biodiversidade
estabelece op_6es estrat_gicas fundamentais, cuja razgo de ser envolve a
sua aplicaqgo a todo o territ6rio nacional.

Contudo, n_o obstante considerar-se globalmente o patrim6nio natural,
reconhecendo-o como valor nacional, relevante para a coesgo e para a
identidade nacional, a prossecu_go das orienta_6es da presente

Estrat_gia pressupOe o respeito integral pela esfera de compet_ncias
pr6prias das autonomias regionais dos Aqores e da Madeira.

9 - Sistematiza¢Ko

A presente Estrat_gia distribui-se por cinco capffulos, que se
pretenderam acessiveis e operativos s.

No Capitulo I enunciam-se os princfpios e os objectivos gerais
preconizados.

No Capitulo II formulam-se as op_0es estrat_gicas fundamentais que
norteiam o presente documento e as correspondentes directivas de
acggo, fixando-se o respectivo calendgrio de execu_o, sempre que

adequado.

No Capitulo III apresentam-se as orienta_0es no sentido da integra_go
de polfficas, tendo em vista a considera_o da conserva_o da natureza e
da biodiversidade nas diferentes politicas sectoriais, fixando as linhas
orientadoras para a elabora_go dos necess,Srios pianos de ac_o ou para
a adaptag_o dos instrumentos j_iexistentes.

8 Para nifosobrecarregarexcessivamenteo texto,a presenteEstmt_giaassumecomo descrig_o
da situag_lode refergnciaa que resultados relat6riosanuaissobre o estadodo ambienteque o
Govemoanualmenteapresenta_ Assembleiada Repfiblicae queest_opublicados.
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No Capitulo IV da-se conta dos meios humanos e financeiros afectos ao -
desenvolvimento da Estrat_gia.

No Capitulo V, finalmente, indicam-se os mecanismos de

acompanhamento, avaliagao e revisao da Estrat_gia Nacional de
Conserva_ao da Natureza e da Biodiversidade.
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CAPiTULO I

Principios e objectivos

10 - Princ£piosfundamentais

A presente Estrat_gia Nacional de Conservaqgo da Natureza e da
Biodiversidade (ENCNB) assenta nos seguintes dez principios
fundamentals:

a) Prindpio do n{vel de protecct_o elevado, visando uma efectiva

salvaguarda dos valores mais significativos do nosso patrim6nio
natural;

b) Princfpio da utilizactio sustentdvel dos recursos biol6gicos, promovendo a
compatibilizaqao em todo o territ6rio nacional entre o
desenvolvimento s6cio-econ6mico e a conservaqao da natureza e da

diversidade biol6gica, ao serviqo da qualidade de vida das
populaq_es e das geraq6es futuras;

c) Princ£pio da precau_o, aplicando _ conservaqao da natureza e da

diversidade biol6gica o princ_pio in dubio pro ambiente, tal como veto
sendo reconhecido pela ordem juridica;

d) Princ£pio da prevenct_o, impondo uma intervenqao antecipativa ou
cauteIar ante os riscos de degradaqao do patrim6nio natural e
privilegiando a acqao sobre as respectivas causas;

e) Principio da recuperacao, determinando a limitaq_o ou eliminaqao dos

processos degradativos nas areas relevantes para a conservaqao da
natureza e a adopqao de medidas de salvaguarda e requalificaqao
dessas areas;

0 Principio da responsabilizact_o, assumindo, para al6m do principio do

poluidor-pagador, a responsabilidade de cada um dos agentes na
utilizaqao sustentavel dos recursos biol6gicos e entendendo a defesa
do patrim6nio natural como uma responsabilidade partilhada pela
comunidade, pelos agentes econ6micos, pelos cidadaos e suas
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Cap[tulo I Principios e objectivos

associaq6es representativas e, nos termos da lei, pela administraq_o
central, regional e local;

g) Principio da integract_o,preconizando que a estrat_gia de conservag_o
da natureza e da biodiversidade seja assumida, por forma
coordenada, pelas di£erentes politicas sectoriais relevantes,
reconhecendo-se a sua interdepend6ncia;

h) Princfpio da subsidiariedade, implicando uma distribuiq_o de

atribuig6es e competgncias que cordie as decis6es e as acq6es ao nivel
da administraq_o mais pr6ximo das populaq6es, salvo quando os
objectivos visados sejam melhor realizados a nivel superior,
materializando-se assim, conforme mais apropriado, nos sub-
principios da descentralizag_o, da desconcentra_o ou da
centralizaq_o;

i) Princ£pio da participa¢do, promovendo a irdormaq_o e a intervenq_o
dos cidad_os e das suas associaq6es representativas na discussSo da
polffica e na realizaq_o de acq_es para a conservaq5o da natureza e
para a utilizaqfio sustent_ivel dos recursos biol6gicos;

j) Princfpio da cooperactTointernacional, articulando a presente Estrat6gia
e a sua implementaqfio corn os objectivos prosseguidos pela
comunidade internaeional e pela Unido Europeia, valorizando os
processos de cooperaqfio internacional em curso, reconhecendo a
especial relevJncia da cooperaq_o luso-espanhola neste dominio e
apostando no reforqo da cooperaqgo com os paises de lingua oficial
portuguesa em mat6ria de conservaq_o da natureza e da
biodiversidade.

11 - Objectivos gerais

A ENCNB assume tr_s objectivos gerais:

a) Conservar a natureza e a diversidade biol6gica, incluindo os
elementos notgveis da geologia, geomorfologia e paleontologia;

b) Promover a utiliza_o sustentgvel dos recursos biol6gicos;

c) Contribuir para a prossecu_o dos objectivos visados pelos processos
de coopera_go internacional na ,_rea da conserva_o da natureza em
que Portugal est_i envolvido, em especial os objectivos definidos na
Conven_o sobre a Diversidade Biol6gica, designadamente a
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Capitulo I Principios e objectivos

conservagfio da biodiversidade, a utilizagao sustentavel dos seus

componentes e a partilha justa e equitativa dos beneficios
provenientes da utilizacjao dos recursos gen6ticos.
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CAPITULO II

Opq_es estrat_gicas e directivas de ac_lo

12 - OpfSes estratdgicas

A Estrat_gia Nacional de Conservagao da Natureza e da Biodiversidade
(ENCNB) assume dez opg6es estrat6gicas fundamentais:

1) Promover a investigaqao cientifica e o conhecimento sobre o
patrim6nio natural, bem como a monitorizaqao de esp_cies, habitats
e ecossistemas;

2) Constituir a Rede Fundamental de Conservagao da Natureza e o
Sistema Nacional de Areas Classificadas, integrando nestea Rede
Nacional de Areas Protegidas;

3) Promover a valorizagao das areas protegidas e assegurar a
conservagao do seu patrim6nio natural, cultural e social;

4) Assegurar a conserva_ao e a valorizaqao do patrim6nio natural dos
sitios e das zonas de proteccao especial integrados no processo da
Rede Natura 2000;

5) Desenvolver em todo o territOrio nacional acqfies especificas de
conservagao e gestao de esp_cies e habitats, bem como de

salvaguarda e valoriza_ao do patrim6nio paisagffstico e dos
elementos notaveis do patrim6nio geol6gico, geomorfol6gico e
paleontol6gico;

6) Promover a integraqao da politica de conservaqao da natureza e do
principio da utilizaqao sustentavel dos recursos biol6gicos na politica
de ordenamento do territ6rio e nas diferentes politicas sectoriais;

7) Aperfei_oar a articula_ao e a coopera_ao entre a administra_ao
central, regional e local;
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Ca£itulo H Op¢6es estratdgicas e directivas de acct_o

8) Promover a educa_fio e a formag_o em mat_ria de conservaqfio da
natureza e da biodiversidade;

9) Assegurar a informaqfio, sensibilizaq_o e participaqfio do publico,
bern como mobilizar e incentivar a sociedade civil;

10) Intensificar a cooperaqfio internacional.

13 - Op¢do I - Promover a investiga¢do cientffica e o
conhecimento sobre o patrim6nio natural, bem como a
monitorizacdo de espdcies, habitats e ecossistemas

A polffica de conservaqgo da natureza e da biodiversidade deve assentar
num s61ido conhecimento cientffico e t_cnico do patrim6nio natural, sua

distribuiq_o geogrfifica, relevfincia e evoluqfio.

Dai que a primeira opqfio estrat_gica do presente documento seja,
justamente, promover a investigaqgo cientifica, o conhecimento e a
monitorizaq_o de esp_cies, habitats e ecossistemas.

Na verdade, n_o pode defender-se o que n_o se conhece.

Por outro lado, _ imprescindivel dotar a sociedade portuguesa como
conhecimento cientifico e t_cnico adequado a discernir e a sustentar
respostas para os problemas especfficos que se lhe deparam nestas ,Sreas.

Para isso, _ necessfirio, sem d_tvida, mobilizar, estimular e apoiar a
comunidade cientifica.

Importa, por_m - e sem prejuizo da relevfincia da investiga_go
fundamental -, que o investimento em investigaqgo cientifica no dominio
da conservaqfio da natureza e biodiversidade corresponda aum

conjunto de prioridades claras e assumidas.

Tais prioridades ngo podem ignorar toda a problemfitica do
desenvolvimento sustentfivel e das alteraq6es globais, da utilizaqgo
sustentfivel dos recursos biol6gicos e da avaliaq_o de risco, incluindo no
que se refere _s novas utilizaq6es da biotecnologia e suas consequ_ncias
para a biodiversidade, a seguranqa alimentar e a sa_de p_blica.

Por outro lado, _ patente a necessidade de compreender melhor o
funcionamento dos ecossistemas e a relaq_o das esp_cies corn o seu
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habitat, para a essa luz se poder discernir as medidas de conserva_ao,

gestao e valoriza_ao mais adequadas.

Deste ponto de vista, o trabalho a empreender respeita tambem ao

estudo das pr6prias medidas a adoptar no terreno, bem como h
avalia_ao dos seus resultados, por via do aperfeigoamento de
indicadores que permitam monitorizar a evoluq_o de espOcies e habitats.

Assim, o reforqo do investimento na investigaqao dotarfi a sociedade
portuguesa e a pr6pria administraqao pfiblica do conhecimento
necessfirio h estruturagao de ac_6es especificamente vocacionadas para
promover a conservagao da natureza.

Para este efeito, hfi que promover e valorizar tanto a investigaqao
cientifica levada a cabo por organismos oficiais, como a investiga_o
desenvolvida por institui_6es de ensino superior e centros de
investigaqao, como ainda a investiga_ao cientifica efectuada pelos
pr6prios agentes econ6micos, instituiq6es privadas e organiza_6es n_o
governamentais. Nesta linha, a valoriza_ao da investigagao envolve,
tamb6m, a racionalizaqao dos meios e o aproveitamento das sinergias no

trabalho dos diferentes agentes, numa 16gica de complementariedade e
coopera_ao.

Importante 6, tamb6m, que se estabeleqam os adequados fluxos de
informagao entre os diversos meios onde se desenvolvem essa acq6es de
investigaqao.

Neste capitulo, mostra-se necessfirio, sem d_vida, fazer um grande
investimento na optimizagao dos meios tecnol6gicos propiciados pela
moderna sociedade da informag_o.

Para a concretiza_ao da presente opgao estrat6gica 6 crucial,
naturalmente, a intervengao do Minist6rio da Ci_ncia e Tecnologia,
sobretudo atrav6s da Fundaq_o para a CiOncia e Tecnologia, em

articulaq_o com os serviqos e organismos do Minist6rio do Ambiente e
do Ordenamento do Territ6rio e corn os demais agentes deste sector.

Tendo em conta os objectivos da presente Estrat6gia, e sem prejuizo do
Quadro de Refer_ncia a seguir mencionado, consideram-se de especial
importfincia os estudos destinados a:

a) Aprofundar o conhecimento sobre os componentes do patrim6nio
natural e da biodiversidade, sobretudo os mais significativos,
amea_ados de extingao ou menos conhecidos, e inventariar a sua

distribuiq_o, coma recurso a sistemas de informa_o geogrfifica;
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