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b) Identificar e aperfeiqoar as medidas adequadas de salvaguarda,
gest_o, recuperaqgo ou valorizaqgo de esp_cies ou habitats,
sobretudo os mais significativos ou ameacados de extinqfio;

c) Definir metodologias e indicadores de monitorizag_o da evolucgo da
situa_fio de esp_cies ou habitats;

d) Monitorizar a evoluqfio de esp_cies, ecossistemas e habitats, sempre
que possfvel corn recurso aos indicadores a que se refere a alinea
anterior;

e) Refor_ar a investigaqgo cienfffica interdisciplinar e a monitorizaqgo
dos ecossistemas costeiros, numa perspectiva de gestgo integrada do
litoral, bem como intensificar os estudos cientificos e tecnol6gicos
sobre o meio marinho da Zona Econ6mica Exclusiva, como fonte de

recursos alimentares e energ_ticos;

t) Aprofundar crit_rios e metodologias para acq0es de repovoamento e

reintroduq_o de gen6tipos e esp_cies selvagens;

g) Promover a identificaq_o e caracterizaqfio gen_tica das esp_cies ou
populaq6es aut6ctones em risco de erosgo induzida pela hibridagao
por organismos al6ctones;

h) Promover a identificaqgo e caracterizaqgo ecol6gica das esp_cies
ex6tieas invasoras e desenvolver t_enicas e metodologias para o seu
controIo e erradicaqfio;

i) Aprofundar o conhecimento sobre os organismos vivos
genetieamente modificados (OGM) e avaliar os riscos para a
biodiversidade, para a seguranqa alimentar e para a sa6de pfxblica
associados h sua utilizaq_o;

j) Avaliar impactes das actividades econ6micas e das prAticas
tradicionais na conservacao da natureza e na biodiversidade e

propor, quando necesstirio, solug6es respeitadoras dos valores
naturais, induzindo uma utilizaqao sustentfivel dos recursos

biol6gicos;

1) Estimular o desenvolvimento de estudos na firea da economia
ambiental e ecol6gica;

m) Desenvolver o conhecimento sobre os ecossistemas agricolas e
florestais, na sua inter-relaqgo com os restantes ecossistemas e a

22



Capitulo II OFf,es estratdgicas e directivas de acfgo

biodiversidade em geral, para identifica¢_o dos principios de gest_o
sustent,%el dos mesmos;

n) Intensificar o estudo e a caracteriza¢_o das unidades de solo e da

biodiversidade nelas presente, bern como dos processos de

degradacAo e eros_o do solo;

o) Aprofundar o conhecimento relativo aos efeitos das diferentes

utiliza¢0es do solo, nomeadamente agrfcolas e florestais, sobre a
biodiversidade neste recurso natural;

p) Promover a caracterizacAo ambiental, social, econ6mica e cultural

das Areas protegidas e classificadas, por forma a programar e

implementar estrat&gias e accbes de desenvolvimento local
sustenthvel;

q) Desenvolver a caracterizacAo e o conhecimento sobre a evolu_o da

paisagem, bern como promover a sua avaliacao do ponto de vista do

seu contributo para a conserva¢_o da biodiversidade e do seu valor

cultural e est_tico, tendo em vista apoiar as decis0es relevantes,

nomeadamente no dominio da conservacao e da gestSo territorial;

r) Aperfei¢oar a utiliza¢Ao dos instrumentos de gest_o territorial para a

prossecu¢5o dos objectivos da presente Estrat&gia;

s) Desenvolver metodologias de avalia¢_o estrat&gica de impacte
ambiental;

t) Promover o con.hecimento sobre o impacte das alteracbes globais,

nomeadamente as decorrentes das alteracbes climfificas, no equilJbrio
dos ecossistemas ena biodiversidade;

u) Analisar o enquadramento juridico da conservacao da natureza e da

biodiversidade e propor iniciativas legislativas destinadas

prossecu¢5o dos objectivos da presente Estrat&gia;

v) Promover a identifica_5o dos elementos not._veis do patrim6nio

geol6gico, geomorfol6gico e palentol6gico, tendo em vista a sua

classifica¢_o e salvaguarda.

Do ponto de vista operacional, revela-se necess,_rio dar seguimento as

seguintes directivas de ac_;lo:

a) Elaborar, ainda em 2001, em con. formidade com os objectivos da

presente Estrat_gia, um Quadro de Refer_ncia de Projectos
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Prioritfirios em mat_ria de Conservaqfio da Natureza e da

Biodiversidade, para o periodo at_ 2006, por forma a orientar a
gest_o financeira das verbas disponiveis para o efeito no III QCA e
servir de refer_ncia para o planeamento das actividades do ICN e de

outras institui_fies com compet_ncia na mat_ria;

b) Adoptar, at_ 1 de Janeiro de 2002, um Piano de Acg_o Global do ICN,
que, sem prejuizo dos programas de acq_o sectorial dos diversos
organismos pfiblicos com compet_ncia na mat_ria, inclua uma
programa_fio dos estudos e projectos de conserva_o da natureza a

desenvolver em conformidade coma presente Estrat_gia e de
harmonia corn o Quadro de Refer0ncia mencionado na alinea
anterior;

c) Adoptar, at_ I de Janeiro de 2002, em cada uma das RegiOes
Aut6nomas, uma Piano de Acqfio Global que inclua uma
programaq_o dos estudos e projectos de conservaq_o da natureza a

desenvolver em conformidade coma presente Estrat_gia;

d) Implementar ou consolidar nos pr6ximos anos a orientaq_o de

reforqo dos serviqos e organismos relevantes em investigaq_o e em
ac_Oes especfficas de conserva_o da natureza;

e) Desenvolver a implementaqfio do Programa de Investimento para o
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico no Dominio da
Conservaqgo da Natureza e da Biodiversidade, regulado pelo
Protocolo celebrado entre o ICN e a Fundaqfio para a Ci_ncia e
Tecnologia, bern como do Protocolo celebrado entre o ICN e o

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas;

f) Definir um Programa, at_ Junho de 2002, a elaborar pela Fundaq_o
para a Ci_ncia e Tecnologia e pelo ICN, para promover a circulaq_o
em rede de informaq_o t_cnica entre os diferentes serviqos e
instituiqOes que desenvolvem actividade na grea da conserva_lo da

natureza e da biodiversidade, tendo em vista estabelecer sinergias e
constituir uma base de dados sobre o patrim6nio natural, em
articulaq_o como Sistema de Irfformaggo sobre o Patrim6nio Natural

(SIPNAT) e com os mecanismos de intercgmbio de informaqgo
(clearing-house mechanism) nacional e internacionais.
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14 - ©p¢do 2 - Constituir a Rede Fundamental de
Conseroa¢_o da Natureza e o Sistema Nacional de Areas
Classificadas, integrando nestea Rede Nacional de Areas

Protegidas

A preservaqfio dos valores mais significafivos do patrim6nio natural

continua a justificar a existOncia de um conjunto de fireas sujeitas aum
estatuto juridico especial de protecqfio e gest_o, que permita a aplicaq_o
de politicas de gest_o territorial e de desenvolvimento local sustentfiveis,
por forma a garantir a salvaguarda dos valores naturals e potenciar a
utilizaqfio racional dos valores ali existentes, sem perder de vista os
objectivos de conservaqfio da natureza e da biodiversidade.

O presente documento designa esse conjunto de territ6rios orientados
para a conservaqfio das componentes mais representativas do
patrim6nio natural e da biodiversidade por Rede Fundamental de
Conservagfio da Natureza (RFCN).

A Rede Fundamental de Conservagfio da Natureza 6, assim, um conceito

abrangente que promove a visfio integrada do patrim6nio e dos recursos
naturais sujeitos pot lei ou compromisso internacional aum especial
estatuto jurfdico de protecqfio e gest_o, sem implicar, portanto, a
atribui_o de um regime complementar ao jfi existente.

A Rede Fundamental de Conserva_fio da Natureza inclui:

a) as fireas protegidas de _mbito nacional, regional ou local, coma
tipologia prevista na lei;

b) os sftios da lista nacional de sffios e as zonas de protecq_o especial,

integrados no processo de constituiq_o da Rede Natura 2000;

c) outras _treas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais;

d) a reserva ecol6gica nacional;

e) o dominio pliblico hidrico; e

0 a reserva agricola nacional.
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As figuras de _ireas classificadas cuja designaqJo 6 imposta pelas
Directivas do Conselho n ° 79/409/CEE, de 2 de Abril, e n ° 92/43/CEE,
de 21 de Maio, bern como outras _reas classificadas, previstas nos
diversos acordos internacionais ratificados por Portugal, nao est_o
contempladas no elenco de figuras que integram a Rede Nacional de
Jtreas Protegidas, estabelecida pelo Decreto-lei n ° 19/93, de 23 de
Janeiro.

Importa, assim, estruturar, pot via de urea nova Lei-Quadro da
Conservaqao da Natureza, um verdadeiro Sistema Nacional de Areas

Classificadas (SNAC), que deve incluir:

a) As 6reas protegidas enquadradas nas diferentes categorias previstas
na Rede Nacional de Areas Protegidas, bem como as greas protegidas
das Regi6es Aut6nomas;

b) Os sitios da lista nacional de sitios e as zonas de protec_go especial,
independentemente da sua sobreposiq_o _s tireas protegidas jg
existentes;

c) As demais greas classificadas ao abrigo de compromissos
internacionais.

O objectivo da introduqao de um conceito como o de Sistema Nacional
de Areas Classificadas _ o de assegurar, por via de urea Lei-Quadro da
Conservaqao da Natureza, a integraqao e a regulamentaqao harmoniosa
das diferentes _ireas j_i sujeitas aum estatuto ambiental de protec_ao,
clarificando o regime juridico aplic,Svel nas situa_es de sobreposiqao e o
alcance no ordenamento juridico de algumas das figuras existentes,
como as zonas httmidas classificadas no _mbito da Conven_o de

gamsar, as reservas da biosfera, as reservas biogen_ticas, as ,Sreas como
diploma europeu do Conselho da Europa e as _reas classificadas como
patrim6nio mundial tamb6m em raz_o do seu patrimOnio natural ou
paisagfstico.

Naturalmente, o Sistema Nacional de .4xeas Classificadas dever,5 ser

adaptado quando se deva proceder, nos termos do direito comunit_rio,

criaqao, regulamenta_go e classificaqao das futuras Zonas Especiais de
Conservaqao, no seguimento da aprovaqgo pela Comissgo Europeia da
lista dos sitios de importgncia comunit,Sria no ambito do processo da
Rede Natura.

1_, tamb6m, indispenslvel instituir corredores ecol6gicos cuja funglo
primordial 6 estabelecer ou salvaguardar a ligaglo e os fluxos g_nicos
entre as diferentes ,Sreas nucleares de conserva_$o, contribuindo, de
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modo especialmente relevante, para ultrapassar uma vis/to redutora da
conservaq/to da natureza e da biodiversidade - circunscrita /ts fireas
classi£icadas e para promover a continuidade espacial e a
conectividade das componentes da biodiversidade em todo o

territ6rio, bem como urea adequada integraq/to e desenvolvimento das
actividades humanas 9.

Cabe aos instrumentos de gestJo territorial, sobretudo aos planos
regionais de ordenamento do territ6rio ou de ordenamento florestal e

aos pianos directores municipals ou intermunicipais, identificar esses
corredores ecol6gicos e promover a sua salvaguarda, tendo em conta,
nomeadamente, a delimita_/to da reserva ecol6gica nacional e as/treas
de dominio pftblico hidrico, bem como as orientaqfies que sejam
fixadas no piano sectorial referente/ts fireas integradas no processo da
Rede Natura.

Do ponto de vista operacional, destacam-se as seguintes directivas de
ac_/to:

a) Assegurar o registo na Direcg/to-Geral do Ordenamento do Territ6rio

e do Desenvolvimento Urbano da cartografia oficial referente gs
fireas integradas na Rede Fundamental de Conservag/to cia Natureza,
tendo em vista a centralizagfio de informal/to e o seu tratamento
integrado;

b) Elaborar, no prazo de um ano, uma Lei-Quadro de Conserva_/to da
Natureza que, definindo o regime juridico fundamental da
conserva_go da natureza, estruture tamb6m, de forma coerente e

harmoniosa, o Sistema Nacional de Areas Classificadas;

c) Concluir o processo de delimita_go da Reserva Ecol6gica Nacionall0;
promover a revis_o progressiva da sua delimitag/to em articulag/to
coma segunda gerag/to dos pianos directores municipals; adoptar
crit6rios de delimita_o e procedimentos que garantam uma major
coergncia t6cnica e rigor na respectiva identifica_/to cartogr/tfica, sem

9 Os "corredores ecol6gicos", cujo estabelecimento6 imposto aos Estados-membrospela
Directiva92/43/CEdo Conselho,de 21de Maiode 1992,s_odefinidoscomoos elementosque,
pela sua estrutura linear e continua(tais como rios e ribeirase respectivasmargensou os
sistemastradicionaisde delimitaq_lodos campos)ou pelo seu papel e espa_ode liga¢i_o(tais
como lagos, lagoas ou matas), s_toessenciais _t migra_o, /t distribui_o geogr_tficae ao
interc_mbJogen6ticode esp6ciesselvagens(cfr. artigosI.o,3.°n.O3 e 107n.°2).
l0Em Maiode 2001 s_oapenas27 os municipiosque aindan_iopossuema sua RENpublicada
em Di_irioda Repfiblica.
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sero prejuizo da revisfio, no prazo mfiximo de um ano, do regime
juridico aplicfivel;

d) Promover a defini_fio e salvaguarda de "corredores ecol6gicos' nos

instrumentos de gestao territorial, nomeadamente nos pianos
regionais de ordenamento do territ6rio ou de ordenamento florestal e
nos pianos directores municipals.

15 - Op¢_o 3 - Promover a valorizact_o das c_reasprotegidas
e assegurar a conservacdo do seu patrim6nio natural,
cultural e social

A gestgo das fireas protegidas deve centrar-se na prossecuqfio dos
objectivos essenciais que determinaram a sua criagfio, promovendo o
conhecimento, a monitoriza_go, a conserva_o e a divulgaq_o dos
valores ambientais ali existentes, bern como a preserva_o e valorizaq_o
do patrim6nio cultural e das actividades tradicionais, numa perspectiva
de promoqfio do desenvolvimento local sustent_vel.

Para tanto, _ necessgrio promover no interior das greas protegidas as
adequadas acq6es especificas de conservaq_o da natureza e garantir urea
gest_o territorial rigorosa e equilibrada, respeitadora dos objectivos de
cada ,_rea protegida e ordenadora da ocupaqgo do espaqo, por forma a
salvaguardar os valores ambientais em presenqa e a promover a
adequada localizaq_o das actividades necess_rias para assegurar o
desenvolvimento econ6mico e social das populaq6es.

Essa gestfio territorial, note-se, n_o passa apenas pelos pianos especiais
de ordenamento do territ6rio previstos, sobretudo os pr6prios pianos de
ordenamento c/as greas protegidas, mas tamb_m pelos demais
instrumentos de gest_o territorial aplic,_veis, incluindo os pianos
sectoriais com incid_ncia territorial nas fireas protegidas.

O crescimento do nfimero e da dimensfio das fireas protegidas
representa para o Estado um desafio crucial.

Na verdade, importa assegurar que _ atribuiqfio de um estatuto de
protecqgo ambiental corresponda um modelo de gestfio dessas _reas que
efectivamente garanta a protecqfio pretendida e promova o
desenvolvimento local sustent_vel.
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Para uma gestfio mais eficaz, deve recorrer-se, quando apropriado, a
mecanismos que permitam major flexibilidade e melhor mobilizaqfio de
sinergias, nomeadamente atrav_s de processos de articula_go e

contratuaIiza_go com proprietgrios rurais e produtores florestais - cuja
ac_fio 6 de primordial import,_ncia nestas /treas -, bern como corn
organizaq6es n_o governamentais ou outro tipo de associaq6es.

Por outro lado, _ necess_Srio o reforqo dos meios afectos a estas tarefas,

mat&ria de que a presente Estrat_gia se ocupa no Capftulo IV. Todavia,
deve aqui destacar-se, desde j,5, o papel crucial dos Vigilantes da

Natureza para que seja possfvel alcangar no terreno os objectivos para os
quais foram criadas as _reas protegidas.

O reforqo da fiscaliza_o e da pr6pria visibilidade da intervenqgo do
ICN nas ,Sreas protegidas _, ali,Ss, da maior importttncia para a
salvaguarda dos valores patrimoniais daquelas greas.

Nesta linha, deve tamb6m aprofundar-se a articulaqgo com outras
entidades - como mais adiante se sublinhar_t -, nomeadamente protec_go
civil, bombeiros, guardas e sapadores florestais, bern como autoridades
policiais em geral.

Merece, tamb6m, refer_ncia especial os programas de prevenq_o dos
fogos florestais nas greas protegidas e o sistema de primeira interven_go
no combate aos fogos, que importa manter e aperfeiqoar, devendo ainda
zelar-se pela implementa_o dos pianos de recuperaqgo das ,Sreas
ardidas.

Importa, ainda, que a pr6pria programa_go dos diferentes investimentos
pfiblicos tenha em conta as orienta_Ses fixadas na Resolu_o do
Conselho de Mirdstros n ° 102/96, de 8 de Julho.

Por outro lado, o sucesso das tireas protegidas depende, em muito, do
envolvimento n_o apenas dos organismos ptiblicos que prosseguem
polfticas sectoriais corn incid_ncia territorial nestas _reas, mas tamb_m
das autarquias, das organizaqSes n_o-governamentais e das populaq6es
locais.

Deste ponto de vista, _ necessgrio prosseguir o esforqo para urea melhor

articulaq_o entre os 6rggos de gest_o das ,Sreas protegidas e os diversos
agentes envolvidos, bern como os respectivos municfpios e juntas de
freguesia.

Paralelamente, importa promover ac_6es de sensibilizaq_o e educaqfio
ambiental, que permitam divulgar junto da populaqgo e dos agentes
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econ6micos locais, bem como do pfiblico em geral, os valores do
patrim6nio natural e cultural das fireas protegidas, nfio apenas no
sentido de melhor conseguir a sua salvaguarda mas tamb_m de
esfimular a sua utilizac_o como factores de desenvolvimento local

sustentfivel, invertendo o processo de desertificaq_o destas fireas.

Neste dominio, _ de primordial importfincia assegurar que o turismo se
desenvolva de forma sustentfivel nas fireas protegidas, ou seja, evitando
a pressfio excessiva em fireas sensfveis, no respeito da capacidade de
carga do meio natural. Tal objectivo exige uma gest_o territorial
cuidada, infra-estruturas de apoio adequadas, ineentivos _ manutenq_o
e valorizaqfio dos produtos regionais ou locais e das actividades
econ6micas tradicionais compativeis coma conserva_o da natureza e
da biodiversidade, bern como acq0es de sensibilizaqfio e fiscalizaqfio
eficazes.

Convergentemente, cumpre prosseguir o Programa Nacional de
Turismo da Natureza, assegurando a articulaqgo entre as diversas

entidades intervenientes, fomentando o envolvimento pfiblico e privado
e promovendo as acq0es necessfirias para atingir uma oferta integrada
de alojamento e de animaqgo ambiental, consentfinea com os objectivos
de conservaqao da natureza, de desenvolvimento local sustentfivel e de

diversificaq_o e qualificaq_o da actividade turfstica.

Refira-se, ainda, a conveni_ncia de prosseguir a instalaqao nas fireas
protegidas dos 6rg_os consultivos previstos que permitem o
envolvimento das populaq0es locais, das associa¢0es relevantes, das
autarquias e da pr6pria comunidade cientifica.

Por outro lad0, importa concluir a execuqfio do Programa Nacional de
Sinalizaqao das Areas Protegidas, pot forma a conferir maior
visibilidade as areas protegidas e aos seus valores ambientais mais
significativos, bem como aperfei¢oar o modelo de atendimento dos
visitantes.

As reservas e parques marinhos merecem, tamb_m, uma refer_ncia

especial, em razao da sua importfincia para alcanqar os objectivos da
presente Estrat(_gia no que diz respeito _ conservaqao, recuperaqao e
utilizaqao sustentfivel dos ecossistemas marinhos mais sensfveis. I_

necessfirio, sem dfivida, aperfeiqoar o planeamento e a gestgo integrada
destas fireas - onde a integraqao com polfficas sectoriais relevantes,
como a polffica de pescas, se mostra crucial -, bem como estabelecer ou

reforqar os mecanismos destinados a assegurar a sua salvaguarda,
incluindo em mat6ria de meios de fiscalizaq_o, em articulaqgo com as
autoridades marffimas.
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Assim, podem sumariar-se as seguintes directivas de ac_ao:

a) Elaborare aprovar at_ ao final de 2002 os instrumentos de gest5o
territorial de todas as _reas protegidas que deles ainda caregam;

b) Integrar na programaqao de actividades das _reas protegidas as
ac_6es especfficas de conserva_o da natureza consideradas
prioritgrias;

c) Estabelecer uma programag_o das acg6es de prevengao dos fogos
florestais para cada ,Srea protegida, reforgar os meios de primeira
intervengfio no combate ao fogo e implementar pianos cie
recuperagao das hreas ardidas;

d) Revere aperfeigoar o modelo de atendimento dos visitantes das areas
protegidas, nomeadamente no que diz respeito a infra-estruturas,
como sedes, delegagSes ou centTos de interpretagao, ecotecas e
ecomuseus, bern como atrav_s da edigio de material de apoio e
divulgag_o;

e) Promover, em articulag_,o corn as organizag6es nao-governamentais
de ambiente, a elaboraggo, no prazo de um ano, de programas de
educagao ambiental e sensibilizagao do p(xblico para os valores das

_ireas protegidas e para a promogio da sua sustentabilidade;

f) Concluir no prazo de um ano a execugio do Programa Nacional de
Sinalizagio das ,/treas Protegidas;

g) Desenvolver, por articulaggo do Minist_rio do Ambiente e do
Ordenamento do Territ6rio como Minist_rio da Economia e corn o

Minist_rio do Planeamento, as Regi6es de Turismo e as autarquias
locals, o Programa Nacional de Turismo da Natureza, optimizando
as infra-estruturas de alojamento e de apoio, incluindo parques de
merendas, miradouros ou observat6rios, instalando e divulgando

percursos e promovendo actividades de animagio ambiental;

h) Elaborar, nos pr6ximos tr_s anos, Cartas de Desporto da Natureza e
editar os respectivos cOdigos de conduta, bern como iniciar a
formaggo dos Guias da Natureza;

i) Estimular nas ,Sreas protegidas processos de desenvolvimento
econOmico sustent,Svel e promover junto das populag6es locais e dos
agentes econ6micos urea utilizag_o racional dos recursos naturais,
particularmente respeitadora do patrim6nio natural destas ,_reas;
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j) Aprofundar o conhecimento sobre as actividades econOmicas
tradicionais ambientalmente sustentaveis, como a apicultura, o
cultivo e a colheita de plantas aromaticas e medicinais ou a pr6pria
actividade salineira, bem como sobre os produtos regionais e locais e
incentivar a sua manutencao, divulga_ao e valoriza_ao,
nomeadamente atrav6s da certifica_ao de origem, da rotulagem
ecol6gica e da proteccao juridica dos produtos de qualidade nao
abrangidos por legisla_ao comunitaria;

1) Promover a recupera_ao e manutenCao de sistemas tradicionais de
utiliza_ao e transforma_ao de recursos compativeis corn a
conserva_ao da natureza e da biodiversidade;

m) Valorizar as racas aut6ctones;

n) Apoiar a recuperacao e beneficia_ao dos elementos notaveis do
patrim6nio arquitect6nico, etnogr_4fico, geol6gico, arqueol6gico e
paisagfstico, promovendo, sempre que possivel, a sua integraCao em
p61os de animacao ambiental, percursos temfiticos interpretativos ou
nficleos ecomuseol6gicos;

o) Aperfei¢oar o planeamento e a gestao integrada das reservas e
parques marinhos, reforcando os seus mecanismos de salvaguarda e
fiscalizacao, em articulacao corn a politica de pescas e corn as
autoridades marffimas.

16 - Op¢_o 4 - Assegurar a conservaf_o e a valoriza¢_o do
patrim6nio natural dos sitios e das zonas de protecft_o
especial integrados no processo da Rede Natura 2000

O estatuto prOprio dos sitios da lista nacional de sitios ou das zonas de
protecqao especial, integrados no processo da Rede Natura 2000, nao se
confunde cora o estatuto das _reas protegidas, nao obstante o elevado
nfimero de sobreposi¢Oes existentes.

Assim, para aI6m do que acima se referiu - e que permanece valido para
as zonas integradas no processo da Rede Natura que coincidam com
areas protegidas - importa definir orienta_Oes no que se refere

especificamente _ Rede Natura.
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Desde logo, cumpre recordar que at_ fi criaqfio das chamadas zonas
especiais de conservag_o, o regime legal aplicfivel remete sobretudo para
urea gestfio territorial e das actividades que assegure efeetivamente a
manutenqfio dessas fireas num estado de conservaqfio favorfivel, atzav_s

da salvaguarda dos valores ambientais que motivaram a sua
elassificaq_o.

A gest_o territorial, todavia - ao contrfirio do que sucede nas fireas
protegidas - cabe essencialmente hs pr6prias autarquias locals, atrav_s
dos seus planos municipais de ordenamento do territ6rio,
nomeadamente os planos directores municipals, sero prejufzo dos

pareceres que legalmente cabem aos serviqos e organismos competentes.

O processo da Rede Natura implica, pois, uma responsabilidade
acrescida para as autarquias locais, cabendo ao Minist_rio do Ambiente
e do Ordenamento do Territ6rio, sobretudo atravOs do ICN, fornecer-

lhes as informaq6es t_cnicas que permitam apoiar urea adequada gestfio
territorial.

Por outro lado, importa, nos termos da lei, elaborar um documento
orientador da gestfio das fireas da Rede Natura, corn a natureza de plano
sectorial de ordenamento do territ6rio, como qual os planos municipals

se dever_o compatibilizar.

As decis6es administrativas sobre as actividades a desenvolver nestas

fireas devem set sempre precedidas, nos termos da lei e para alum dos

pareceres exigidos, da an,51ise das respectivas incid_ncias ambientais ou
mesmo, se for o caso, do processo pr6prio de avaliaqfio de impacte
ambiental, nos termos da legislaq_o aplictivel que estabelece um regime
especifico para os projectos p_blicos e privados em fireas sensfveis.

N_o serti necessfirio retomar aqui todos os aspectos atrtis referidos a

prop6sito das tireas protegidas e que se revestem, em muitos casos, de
igual pertin_ncia a prop6sito da Rede Natura. Contudo, deve sublinhar-
se que, tamb_m nestas zonas, importa promover acq6es especfficas de
conservaqfio da natureza e da biodiversidade e acqfies de prevenqfio e
combate aos fogos florestais, bern como planos de recuperaqfio das fireas
ardidas.

Por outro lado, importa mobilizar a intervenqfio de outras entidades, a
comeqar pelas pr6prias direcq6es regionais de ambiente e ordenamento
do territ6rio, que t_m igualmente atribuiq6es em mat_ria de conservaqfio
da natureza e a quem est_o confiadas particulares responsabilidades nas
ZPE e nos sitios integrados no processo da Rede Natura que nfio
coincidam com fireas protegidas. Para as acqfes de fiscalizaqfio as
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direc_6es regionais do ambiente e do ordenamento do territ6rio contam,

alias, como seu pr6prio corpo de Vigilantes da Natureza, sem prejuizo
da necessfiria articulaqgo e cooperaqfio corn outras entidades corn
compet_ncias de fiscaliza_go, incluindo guardas e sapadores florestais e
autoridades policiais em geral.

Finalmente, refira-se a importfincia de, tamb_m nas areas integradas no
processo da Rede Natura, envolver e motivar para a conservaq_o da
natureza as populaqfes e os agentes econ6micos locais, incluindo os
proprietarios rurais e produtores florestais, divulgando os valores
ambientais a proteger e o seu potencial como factores de
desenvolvimento local sustentavel, desfazendo a ideia falsa da Rede

Natura como uma "reserva integral" necessariamente incompativel com
as actividades humanas, as actividades tradicionais e o desenvolvimento
econ6mico e social.

Daqui derivam as seguintes directivas de ac_go:

a) Elaborar e aprovar, no prazo de um ano, conforme jfi decidido por

Resoluqgo do Conselho de Ministros, o piano sectorial para a gestgo
territorial das areas integradas no processo da Rede Natura;

b) Elaborar, recorrendo a sistemas de informaqao geogrfifica, a
cartografia identificadora da distribuiqao geografica dos valores
naturais prioritfirios a salvaguardar no interior das areas integradas
no processo da Rede Natura e incumbir o ICN de divulgar, junto das
autarquias locals, a informaq_o t6cnica disponivel sobre a mat6ria;

c) Estabelecer mecanismos de articulaqgo do ICN e outras entidades
pertinentes corn os municipios na elabora_go dos instrumentos
relevantes de gest_o territorial, em especial atrav_s das comiss_es
mistas de eoordenaqfio;

d) Promover acgfies especfficas de corrservaqfio da natureza e da
biodiversidade, em conformidade com as prioridades estabelecidas
na presente Estrat_gia, tendo em vista o conhecimento, a
monitorizaqgo, a salvaguarda, a gestgo e a valorizaqgo dos habitats e
das esp_cies presentes nestas areas;

e) Elaborar, no prazo de seis meses, por iniciativa do ICN em
colaboraqgo como organismo do Minist_rio do Ambiente e do
Ordenamento do Territ6rio responsfivel pela educa_fio ambiental, e
mobilizando a comunidade cientifica e as organizaqSes n_o-
governamentais de ambiente, um Programa de acq6es de
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sensibiliza_ho e esclarecimento sobre o processo da Rede Natura
2000, seus objectivos e implicaqfes.

17 - Opct_o 5 - Desenvolver em todo o territ6rio nacional
ac_6es espec£ficas de conserva¢_o e gest_o de espdcies e
habitats, bern como de salvaguarda e valoriza¢_o do
patrim6nio paisag[stico e dos elementos notriveis do
patrim6nio geol6gico, geomorfol6gico e paleontol6gico.

A primeira obrigaq_o de uma politica de conservagfio da natureza e da
biodiversidade _ alcan_ar uma efectiva salvaguarda do patrim6nio
natural. Importa, por isso, promover acq6es concretas, em todo o
territ6rio nacional, especificamente desenhadas para a conservaq_o e
gestgo de esp6cies e habitats, preferencialmente in situ e privilegiando
uma abordagem integrada, por ecossistema.

Naturalmente que a prioridade destas ac_Oes especfficas de conservaggo
deve dirigir-se gs esp6cies, ecossistemas e habitats de especial
significado, a comegar por aqueles que se encontrem mais gravemente
ameaqados. Contudo, essas ac_6es devergo ocorrer quer nas ,fireas que
foram classificadas em razfio da confirmagfio t6cnica e cientifica da
ocorr6ncia de tais esp6cies e habitats, como noutras zonas do territ6rio
nacional, sempre que tal se justifique. A concretizaggo de tais acg_es
devem ficar a cargo, ngo apenas dos organismos pfiblicos, mas tamb6m
de entidades terceiras, na base de parcerias a estabelecer cortforme

apropriado.

No estabelecimento das acg6es priorit,_rias deve atender-se
especificidade da realidade nacional e tamb6m _ts orientag6es
emergentes da Convenqgo sobre a Diversidade Biol6gica e da Estrat6gia
da Comunidade Europeia em mat6ria de Diversidade Biol6gica e, em
particular, as que resultem do respectivo Piano de Acggo para a
conservaggo dos recursos naturals ou as que constam das Directivas das
Aves e dos Habitats.

Por outro lado, importa assegurar a necess_tria coer_ncia entre a fixaqao
de tais prioridades e os dados t6cnico-cientificos que resultem dos
projectos ou programas de investigaqgo e de monitoriza_go,

desenvolvidos ao abrigo daquela que 6 outra das mais importantes
opq6es estrat_gicas aqui assumidas.
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Em rigor, as ac_6es de monitorizaq_o - que por comodidade de
exposi_fio foram referidas a prop6sito dos estudos e projectos de
investiga_fio mencionados na primeira opgfio estrat_gica, visto que sgo
essenciais para aprofundar e actualizar o conhecimento t6cnico e
cientifico sgo elas pr6prias, obviamente, acq6es especfficas de
conservaqgo, indissocifiveis da intervenqgo a desenvolver no terreno.

Uma firea de interven¢fio cada vez mais importante _ a que diz respeito
_s esp_cies invasoras, cuja introduggo no meio natural est_ hoje sujeita a
regulamentaqfio restritiva, que importa aplicar.

Do mesmo modo, a problemfitica relativa aos organismos vivos

geneticamente modificados (OGM), por via da biotecnologia - jfi atr_s
referida a prop6sito da investigaqgo neste dominio - motivou, tamb6m, a
produqfio de legislaq_o nacional e comunit_ria da major importfincia
para prevenir e controlar a sua produqfio, comercializaq_o, libertaqgo e
utilizaqgo, agora complementada pelo Protocolo da Bioseguranqa, no
fimbito da Convenqgo sobre a Diversidade Biol6gica.

Em conformidade, definem-se as seguintes directivas de ack,o:

a) Concluir nos pr6ximos tr_s anos a revisgo do Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal;

b) Elaborar Livros Vermelhos e Listas Vermelhas de grupos
taxon6micos especialmente ameaqados, nomeadamente da flora
vascular, dos cogumelos e dos invertebrados;

c) Elaborar ou rever, consolidando os processos em curso, os diversos
arias de distribuiq_o - prioritariamente para as aves, mamfferos,
peixes de figua doce e peixes migradores di,qdromos - e actualizar o
Arias dos R6pteis e Anfibios;

d) Prosseguir a aplicag_o da Estrat6gia de Actuag_o do ICN para a
Conservag_o de Zonas Hfimidas (1999-2003), concluir a inventariaggo
e caracterizag_o das zonas hfimidas, aprofundar a respectiva base de
dados e desenvolver, em articulaggo com as entidades com jurisdig_o

territorial, pianos de gestfio para assegurar a sua conservag_o,
recuperag_o e utiliza_o sustent_vel, bem como a divulgagfio dos
seus valores naturais;

e) Adoptar, at6 1 de Janeiro de 2002, um Piano de Acgfio Global do ICN,
que inclua uma programagfio dos Pianos de Acg_o a desenvolver de
conservag_o e gest_o de esp6cies prioritfirias da fauna e da flora;
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f) Adoptar em cada uma das Regi6es Aut6nomas, at_ 1 de Janeiro de
2002, um Plano de Ac_io Global que inclua a programaqfio dos
Planos de Acqfio a desenvolver de conservac/fio e gest_o de esp6cies

prioritfirias da fauna e da flora;

g) Adoptar medidas que salvaguardem o patrim6nio nacional de
recursos gen6ticos, regulamentando, quando tal se )ustifique, o

registo, o acesso e a utilizaqfio sustentfivel desses recursos, bem como
a partilha dos beneficios decorrentes da referida utilizagfio;

h) Promover acq6es de protecqfio e recuperaq_o de habitats,
nomeadamente galerias ripicolas, montados, sapais, habitats
cavernicolas e rupicolas, dunas, turfeiras, bosques mediterrfinicos,
atlfinticos e macaron6sicos e lameiros;

i) Elaborare implementar o plano nacional de controlo ou erradicaq_o
das esp6cies nfio indigenas classificadas de invasoras, previsto na lei,
e desenvolver desde j,5 acq6es de controlo e erradicaqfio das mesmas;

j) Desenvolver a Rede Nacional de Recolha e Recuperaqfio de Animais
Selvagens, integrando palos de recepgfio e centros de recupera_fio,
bem como a Rede Nacional para a Recepqfio de Mamiferos Marinhos;

1) Promover, no _tmbito da conservaq_o ex situ e tendo em vista os
objectivos prosseguidos pela presente Estrat6gia, a articulaq_o da
actividade dos jardins zool6gicos, dos jardins bot,_nicos, dos aqufirios
e viveiros, dos centros de recuperaq_o da fauna selvagem e dos
museus de hist6ria natural coma conservagfio in situ, nomeadamente

atrav6s da criaqfio de centros de reproduq_o em cativeiro e da

cooperaqfio com bancos de genes (germoplasma e tecidos);

m) Prosseguir, sob a coordenaq_o dos serviqos competentes do
Minist6rio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o
desenvolvimento de acq6es de conservaq_o in situ e ex situ dos

recursos gen6ticos agdcolas e aquicolas, nomeadamente das esp6cies
e variedades vegetais e das ra_as aut6ctones, bem como dos
ecossistemas em que os mesmos se tenham desenvolvido;

n) Assegurar o cumprimento da legislaqfio e a boa aplicaqfio de
programas em mat6ria de recuperaqfio de pedreiras, saibreiras, minas
e escombreiras, nomeadamente por via da reposigfio do coberto

vegetal com recurso a esp6cies aut6ctones;

o) Elaborar um piano de acqfio para o patrim6nio geol6gico,
geomorfol6gico e paleontol6gico, dinamizando para o efeito a
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comunidade cientffica, corn o obiectivo de inventariar, caracterizar e
avaliar os elementos notfiveis daquele patrim6nio, de modo a
permitir a criaqfio de uma rede de monumentos naturais e a

identificaqfio de medidas para a sua salvaguarda, divulga_o e
visitaqfio;

p) Adoptar medidas de apoio fi preservaqfio e valorizaq_o dos

elementos integrantes das paisagens de especial significado, em
articulaqfio corn os instrumentos de gest_o territorial e estrat_gias de
desenvolvimento rural que promovam as actividades econ6micas
tradicionais e a fixaqfio das populaq6es locals, combatendo a
desertificaq_o do meio rural, sobretudo do interior;

q) Implementar as medidas agro-ambientais previstas por forma a
salvaguardar a biodiversidade associada aos agro-sistemas
tradicionais presentes em fireas nUcleares de conservaqfio.

18 - Op¢c_o 6 - Promover a integracdo da pol£tica de
conserva¢do da natureza e do princ£pio da utiliza¢do
sustentc_vel dos recursos biol6gicos na polftica de
ordenamento do territ6rio e nas diferentes pol£ticas
sectoriais (remissdo)

A integraq_o dos objectivos, opqfies e orientaq6es da presente Estrat_gia
e da polftica de conservaqgo da natureza na polftica de ordenamento do
territ6rio e nas diferentes polfticas sectoriais relevantes _ condiqgo
fundamental para o sucesso na prossecuqfio das finalidades visadas.

Importa, na verdade, que, corn o contributo das polfticas sectoriais se
alcance uma mais efectiva preservaqfio do patrim6nio natural e uma
utilizaqfio sustentfivel desse recurso, como factor de desenvolvimento.

Essa integraqgo passa, desde logo, pela assumpqfio das diversas opq6es
estrat_gicas adoptadas neste documento no interior das diferentes
polfticas sectoriais, independentemente do departamento govemamental
ou dos serviqos e organismos a quem estejam cometidas as compet_ncias
relevantes.

Contudo, o tema da integraq_o de polfticas, incluindo no que se refere tis
polfticas de ordenamento do territ6rio e do urbanismo, pela sua especial
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relevfincia e por carecer de maior desenvolvimento especifico, sera
objecto de capitulo aut6nomo na presente Estrat_gia (Capitulo III).

19 - Opcdo 7 - Aperfeicoar a articulacdo e a coopera¢do
entre a administracdo central, regional e local

O desenvolvimento da presente Estrat_gia Nacional exige uma estreita
cooperagfio institucional entre a administraggo central, regional e local.

Desde logo, porque a pr6pria gestfio das areas protegidas, embora
correspondendo ao dever constitucionalmente cometido ao Estado de

salvaguardar e valorizar o patrim6nio natural, reclama uma articulagfio
com as autarquias locais em cujo territ6rio estgo inseridas.

Por outro lado, o regime juridico aplicfivel hs areas integradas no
processo da Rede Natura e a que nfio se sobreponham areas protegidas
remete, como atrfis se disse, para responsabilidades dos pr6prios

municipios na protecg_o dos valores naturais em causa, designadamente
por interm_dio da sua gestgo territorial.

De resto, naturalmente que a protec_go do ambiente _ uma atribui_fio

geral dos municipios, sendo que importa zelar para que a sua acg_o,
como a de qualquer outra entidade relevante, seja compatibilizada coma

salvaguarda e utilizagfio sustent_vel do patrim6nio natural.

Daqui resulta uma evidente necessidade de aperfeigoar a articulaqgo
entre a administraqgo central e local. Essa articulaggo passa, insiste-se,

pela disponibilizaq_o por parte da administraqio central dos dados e
informaq6es tOcnicas que permitam aos municipios desenvolver de

forma adequada a sua gestgo territorial, e a sua actividade corrente.

Por outro lado, a administragfio central pode, e deve, promover e apoiar,
em articulag_o coma Associaqfio Nacional dos Munidpios Portugueses,

acq6es de formag_o profissional dos t_cnicos ao serviqo das autarquias
locais afectos a ,Sreas relevantes para a politica de conserva_fio da
natureza.

A intensificaqfio da cooperaq_o institucional revela-se tamb_m necessfiria
entre o Governo da Rep_blica e os Governos das Regi6es Aut6nomas
dos A_ores e da Madeira, bern como entre os respectivos servigos
administrativos. Essa cooperaq_o, sempre respeitadora do principio da
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autonomia regional, deve incidir, desde logo, no intercgmbio de
informagao e no piano da colaboragao t_cnica.

Por outro lado, importa que os extraordinarios valores do patrim6nio

natural dos Aqores e da Madeira sejam mais intensamente divulgados
junto da popula_ao do continente, e vice-versa, assim se aprofundando a
consci6ncia do integral valor do patrim6nio natural portuguOs, que
contribui para a identidade e para a pr6pria coesao nacional.

Assim, cumpre desenvolver as seguintes directivas de ac_ao:

a) Estabelecer mecanismos de articulaqao, intercambio de informagao e
coopera_ao t6cnica entre a administragao central e local;

b) Disponibilizar a administra¢ao local, com recurso, sempre que
possfvel, aos sistemas de informa_ao geogrMica, os dados sobre o
patrim6nio natural de que a administragao central disponha;

c) Adoptar um Programa, a elaborar no prazo de seis meses, pelo ICN e
pelo organismo do Ministerio do Ambiente e do Ordenamento do
Territ6rio respons_ivel pela educa_ao ambiental, em articulaqgo com

a Associaq_o Nacional dos Municfpios Portugueses e o Centro de
Estudos e Formaqgo Aut,firquica, de formaqao profissional dos
funciongrios e t6cnicos das autarquias Iocais corn intervenqgo em
mat6ria de conservaqao da natureza e da biodiversidade;

d) Estabelecer mecanismos de articulaqao, interc,fimbio de informaqgo e
coopera_o t6cnica entre a administraq_o central e regional.

20 - Opqt_o 8 - Promover a educa¢_o e a forma¢_o em
matdria de conservaqt_oda natureza e da biodiversidade

A conservaqgo da natureza e da biodiversidade ngo 6 apenas um
problema das autoridades ptiblicas ou dos agentes econ6micos, 6 um
problema da sociedade portuguesa como um todo. Assim, a educaqao
ambiental e a formaq_o neste dorrffnio revestem-se de ineg,fivel
relev_ncia para um desenvolvimento verdadeiramente sustent_vel.

A educaqao ambiental deve ser entendida como um processo
continuado, presente aos nfveis da educaqao formal e n_o formal, cuja
finalidade 6, quanto ao que aqui nos interessa, promover uma mudanqa
de atitude e comportamentos, tendo em vista a concretizaqfio dos
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objectivos gerais definidos na presente Estrat6gia Nacional de
Conservaq`5o da Natureza e da Biodiversidade.

Para este efeito, importa obter a coopera_ao das escolas, das instituiq6es

do ensino superior, dos serviqos relevantes da administraq`5o pt_blica,
das associagOes profissionais, das empresas e das ONGA, alcancando

uma eficiente gestfio de recursos e adoptando metodologias e praticas
pedag6gicas adequadas.

A formaqao na ,5rea da conserva_ao da natureza e da biodiversidade -

em que 6 necessario empreender um grande esforqo - envolve,
genericamente, a qualifiea_ao profissional dos diversos agentes,
nomeadamente atrav6s da actualizagao de conhecimentos e da
aprendizagem e actualizaqao de conceitos e de novos m_todos, meios e
tecnologias relevantes para as areas de interven_ao em causa.

Assim, formulam-se as seguintes directivas de acqao:

a) Promover e apoiar projectos de educaqao ambiental em matOria de
conservaqao da natureza e da biodiversidade, ao nivel formal e nao
formal;

b) Aprofundar a articulaqao entre o organismo do Minist6rio do

Ambiente e do Ordenamento do Territ6rio responsavel pela
educaqao ambiental e os serviqos competentes do Minist6rio da
Educaqao;

c) Consolidar na reorganiza_ao curricular em curso e nas actividades

pedag6gicas das escolas a valoriza_ao dos temas da conserva_ao da
natureza e da biodiversidade;

d) Proporeionar meios e instrumentos de apoio para as acq6es de
educaqao e forma_ao;

e) Promover ou apoiar acq6es de forma_ao profissional continua dos
diversos agentes corn intervengao na area da conservacao da
natureza e da biodiversidade, incluindo os funcionfirios e tecnicos

das autarquias locais - por via da aplicaqao do Programa de
FormaCao jfi referido - e as autoridades policiais;

f) Sensibilizar as Universidades e o ensino superior nao universitfirio

para a introdugao nos programas curriculares e nos cursos de p6s-
graduaqao de temas relacionados corn a conservaqfio da natureza e
da biodiversidade;
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g) Envolver a comunidade cienfifica, o sector privado e as organiza_6es
n_o-governamentais no desenvolvimento e ac_6es de educaq_o e
formaqfio em mat_ria de conservaqfio da natureza e da
biodiversidade.

21 - Op¢do 9 - Assegurar a informact_o, sensibilizact_o e
participact_o do pt_blico, bern como mobilizar e incentivar a
sociedade civil

A participaqao do pf_blico na discuss_o da polffica de conservaqgo da
natureza e nas pr6prias acq6es que importa estimular e desenvolver
depende, em grande parte, do acesso _ informa_o, sero a qual ngo
possivel uma intervenqgo esclarecida.

Essa informaqgo respeita, desde logo, _ pr6pria importfincia do
patrim6nio natural como valor a proteger, sobretudo - mas ngo s6 -
daquele que apresenta mais significado, como o das fireas protegidas ou
classificadas. A informaqfio deve tamb_m reportar-se gs ameaqas que
pSem em causa a integridade desse patrim6nio.

Jfi quanto _s fireas protegidas se teve aqui oportunidade de referir as
acq_es que devem ser empreendidas, com destaque para o programa de
sinalizaqfio, o estabelecimento de percursos, o aperfeiqoamento do
modelo de atendimento, a implantaq_o e qualificaqao de centros de
interpretaq_o, ecotecas e ecomuseus e a ediqgo de material informativo,

que deve integrar-se num piano grfifico editorial mais vasto.

Para os objectivos visados pela presente opq_o estrat_gica, nfio podem

ignorar-se as novas tecnologias de informaqao, que permitem processos
expeditos e abertos de divulgaq_o de dados, com grande capacidade de
permanente actualizaqfio.

Do mesmo modo, _ de realqar o papel crucial dos meios de comunicaqgo
social como veiculo de informaqgo e formaqfio do p_blico, capaz de
promover, com grande eficficia, a sensibilizaq_o da comunidade para a
problemfitica da conservaqgo da natureza e da biodiversidade.

A sensibilizaqfio do pfiblico para as quest0es da conservaq_o da natureza
e da biodiversidade pode, e deve, suscitar atitudes individuals e
colectivas mais respeitadoras dos valores do patrim6nio natural

nacional ou de outros paises, sobretudo os que possuem estruturas mais
frfigeis de salvaguarda dos seus recursos, como os patses em
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