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desenvolvimento -, nomeadamente atrav_s de urea postura mais
exigente e rigorosa dos cidad_os enquanto consumidores. Para este
efeito, importa desenvolver mecanismos de i_fforma_ao aos

consumidores, designadamente atrav_s da certifica_ao de origem e da
rotulagem ecol6gica.

Por outro lado, _ necess_trio tirar partido dos mecanismos existentes de
participaqao do p_blico, seja no quadro da chamada participaqao
procedimental, atrav_s sobretudo dos processos de consulta e discussao
pfiblica, seja atrav_s dos mecanismos da chamada participa_ao orgfinica

ou instimcional, em 6rgaos constituidos para o efeito ao nivel das areas
protegidas ou dos departamentos governamentais, corn destaque para o
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentfivel.

Um papel especial cabe aqui hs Organizaq6es Nao Governamentais de
Ambiente, cuja participaqfio nos processos de decisfio pfiblica e
capacidade de sensibilizaqfio dos cidadaos se reveste de particular
significado.

Nestas condi_6es, definem-se as seguintes directivas de ac_ao:

a) Reforqar os meios informativos sobre a conservaqfio da natureza e da
biodiversidade, rtomeadamente atravds da produCao e actualiza_ao
de material didfictico, videos e publicaq6es, e recorrendo tamb6m as
novas tecnologias da informaqao, criando ou aperfeiqoando os sites
especializados na Internet;

b) Promover campanhas de informaq_o e de sensibiliza_o do pfiblico e
dos consumidores para as implicaqfes de certos actos de consumo no
patrimOnio natural;

c) Apoiar iniciativas das organizaq6es ngo-governamentais e da
sociedade civil destinadas a promover a informa_ao e a
sensibiliza¢go do pflblico na area da conservaCao da natureza e da
biodiversidade;

d) Desenvolver e aperfei¢oar a articula¢ao com os museus de hist6ria
natural, aqufirios, jardins botfinicos e jardins zool6gicos por forma a
valorizar o seu papel como veiculos de sensibilizaqao do pfiblico para
o valor do patrim6nio natural;

e) Completar e aperfeiqoar as bases de dados no ambito do Sisterna de
Informaqao do Patrim6nio Natural (SIPNAT), gerido a partir de um
Centro Nacional de Informa_o sobre o Patrim6nio Natural, a criar

no fimbito do ICN, mediante parcerias corn as entidades relevantes;
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f) Articular o SIPNAT corn o funcionamento do mecanismo de

intercgmbio (clearing-house mechanism), assegurado pelo ICN.

22 - Op¢co 10 - Intensificar a coopera¢do internacional

Os desafios em mat_ria de conserva_go da natureza e da biodiversidade
t_m hoje, como _ reconhecido, urea dimensfio internacional e at_
planetfiria.

Importa, pois, valorizar a participaqfio activa de Portugal nos processos
de cooperacgo internacional neste dominio, com destaque para a
Convenq_o sobre a Diversidade Biol6gica, para o processo de
cooperaggo Pan-Europeu e para o desenvolvimento das polfficas
comunitfirias relevantes.

Do mesmo modo, importante _ tamb_m manter o envolvimento activo
de Portugal no processo Rio+10, que culminarfi em 2002, coma Cimeira
do Desenvolvimento Sustentfivel, em Joanesburgo e que permitir_, entre
outros objectivos, fazer o ponto da situa¢go em mat_ria de

biodiversidade e definir as acq6es a empreender no futuro pr6ximo.

Nesta firea, n_o pode esquecer-se a particular importfincia da Convenqgo

sobre o Com_rcio Internacional das Esp_cies da Fauna e da Flora
Selvagens Ameaqadas de Extinqgo (CITES), um dos mais eficazes
instrumentos para a conservaqfio da biodiversidade e onde Portugal tern
jfi uma longa tradiqgo de participaqgo activa. A presente Estrat_gia
assume, alibis, a determina_o de reforqar os mecanismos de controlo do
cumprimento desta Convenq_o no territ6rio nacional.

Particular relev_ncia para a conservaqgo da natureza e da
biodiversidade t_m outros processos internacionais em curso, sobretudo
ao abrigo de convenq0es, das quais se destacam - sem carficter exaustivo
- a Convenqgo de Ramsar, a Convencgo de Berna, a Convenqfio de Bona,
a Convenqgo para a Regulaqfio da Actividade Baleeira, a Conven_io
sobre as Alteragfes Clim,_ticas, a Convenq_o de Combate

Desertificaqgo e a Convenq_o Europeia da Paisagem.

Por outro lado, de harmonia com as orientaq0es da politica externa do
pais, deve aprofundar-se, de modo particular, a cooperacfio com os
paises de lingua oficial portuguesa em mat_ria de conservaqgo da

natureza e da biodiversidade, quer no _mbito bilateral, quer no fimbito
da CPLP.
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Neste capftulo, a prioridade vai para a promoqfio de acq6es de formaqgo
profissional, capazes de promover a construq_o de capacidades locais.

1_ tamb_m de realqar a necessidade de aprofundar os processos de
cooperaq_o jfi em curso, designadamente corn a Guin_-Bissau a
prop6sito do Parque da Cufada ou corn Moqambique, na sequ_ncia do
Memorando de Entendimento recentemente acordado.

Do mesmo modo, deve valorizar-se a importfincia estrat_gica do

relacionamento de Portugal corn os parses de lfngua oficial portuguesa
no quadro dos processos de cooperaqfio fi escala da comunidade
intemacional em mat_ria de ambiente e, especialmente, no dominio da
conservaqfio da natureza e da biodiversidade.

A polftica de cooperaq_o portuguesa corn os parses em desenvolvimento,
contudo, estende-se hoje a outros mecanismos financeiros globais, corn
especial destaque para o GEF (Global Environment Facility), em cujo
financiamento e gest_o Portugal participa e que deve ser cada vez mais
valorizado como um instrumento adicional da nossa polftica de

cooperaqao na firea da conservaq_o da natureza e da biodiversidade.

Contudo, essa cooperaqgo corn os paises em desenvolvimento para

favorecer a salvaguarda e a utilizaq_o sustentfivel dos seus pr6prios
recursos biol6gicos prende-se, tamb_m, com o relacionamento
econ6mico e comercial com esses paises, sendo pot isso necessfirio, para
al6m do controlo das trocas comerciais nos termos da lei e das

convenqfes internacionais aplicfiveis, promover a sensibilizaqfio do
pttblico e dos consumidores - por via de campanhas de informaqao e da
promoq_o da certificaqao de origem ou r6tulo ecol6gico - para as
implicaq6es de certos actos de consumo no patrim6nio natural dos
parses em desenvolvimento.

Nesta linha, a preservaqfio das florestas tropicais, pot exemplo, carece,
entre outras medidas, do reforqo do controlo das importaq6es e da
implementaqfio, _ escala intemacional, de mecanismos de cerfificaq_o de
origem das madeiras comercializadas.

No plano das relaq6es bilaterais, naturalmente que as relaq6es luso-
espanholas se revestem, tambgm, de particular significado para a
conservaqgo da natureza e da biodiversidade, em razgo da nossa posiqfio

geogrfifica. Para al6m das quest6es que se prendem coma gest_o das
bacias hidrogr_ficas internacionais e das albufeiras, _ da maior
importfincia a cooperaqgo especifica na firea da conservaqfio da natureza,
protagonizada sobretudo pelas fireas protegidas de ambos os lados da
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fronteira. Essa cooperaqfio, que deve traduzir-se em projectos concretos,
pode, alias, obter apoio financeiro relevante por via do Programa
INTERREG III.

Ainda em mat_ria de relaq6es bilaterais, deve aqui mencionar-se as

perspectivas que se abrem coma recente assinatura de um Protocolo
entre Portugal e Marrocos, que permitirfi consolidar a cooperaqao jfi em
curso quanto as zonas hfimidas (no fimbito do Comit6 MedWet) e
desenvolver essa coopera_o em outros domfnio ambientais relevantes,
incluindo em mat6ria de conservaqao da natureza e da biodiversidade.

Finalmente, refira-se ainda a importfincia da coopera_ao cientifica,

t_cnica e tecnol6gica fi escala internacional, entre os diferentes tipos de
entidades relevantes e, nomeadamente, no quadro do funcionamento do
mecanismo de intercfimbio de informaqao (clearing-house mechanism),

previsto na Convenqao sobre a Diversidade Biol6gica.

Assim, cumpre formular as seguintes directivas de ac_ao:

a) Intensfficar o acompanhamento por Portugal dos processos de
cooperaqao internacional relevantes para a conserva_ao da natureza e
da biodiversidade e promover a aplica_ao das decis0es,
recomendaqfes e resolugfes adoptadas pelos 6rgaos instituidos no
fimbito das convenqfes internacionais;

b) Reforqar o sistema de aplicaqao e fiscaliza_ao do cumprimento da
Convenqfio CITES e das demais conven_6es relevantes;

c) Intensificar e valorizar a cooperaqao com os parses de lingua oficial
portuguesa, nos pianos bilateral e da CPLP;

d) Aprofundar as relaq6es luso-espanholas em mat6ria de conservaqao
da natureza e da biodiversidade, incluindo no dominio da prevenqao

de riscos, especialmente no que se refere as zonas costeiras, as bacias
hidrogrfificas internacionais e albufeiras, as areas protegidas, aos
ecossistemas e corredores ecol6gicos contiguos;

e) Aprofundar as relaq6es luso-marroquinas em mat6ria de conservaqao
da natureza e da biodiversidade, dando seguimento ao Protocolo
celebrado em 2001;

f) Valorizar a participa_ao de Portugal no financiamento e gestfio do
Global Environmental Facility (GEF) como instrumento da politica

de cooperaqao nesta area com os paises em desenvolvimento,
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nomeadamente atraves do apoio/_ elaboraqao de projectos t6cnica e
financeiramente fundamentados;

g) Promover campanhas de informa_ao e sensibiliza_ao do pCtblico e

dos consumidores para as implica¢_es de certos actos de consumo no
patrim6nio natural de outros parses, sobretudo dos parses em
desenvolvimento.
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CAPITULO III

Integra_fio de pol/ticas

23 - A importdncia da integra¢_o de polfticas

A presente Estrat_gia assume como urea das suas op_0es estrat6gicas
fundamentals - a op_ao n ° 6 - a integra_ao da polftica de conserva_ao
da natureza e do princfpio da utilizacao sustent_vel dos recursos
biol6gicos na polftica de ordenamento do territ6rio e nas diferentes
polfticas sectoriais relevantes.

Promover essa integraCao de polfticas 6, pois, uma opCao estrat_gica
central do presente documento, em sintonia, alias, corn a Estrat6gia da
Comunidade Europeia em mat_ria de Diversidade Biol6gica e como
disposto na Convencao sobre a Diversidade Biol6gica.

Por6m, e como ja se fez notar, as demais op_6es constantes desta
Estrat_gia comprometem, tamb_m elas, as polfticas sectoriais e os

servi¢os e organisrnos incumbidos da sua execu_ao.

Contudo, justifica-se um desenvolvimento especffico a prop6sito de

algumas da polfticas sectoriais consideradas decisivas para a
prossecu_ao dos objectivos da presente Estrat_gia.

Na verdade, s6 por via da corrsidera_ao das quest0es da conserva_o da
natureza e da biodiversidade nas polfticas prosseguidas nos diferentes
sectores de actividade sera possivel alcan_ar uma protec¢ao mais
efectiva do patrirn6nio natural e uma utiliza_ao mais sustentavel dos
recursos biol6gicos.

24 - Instrumentos da integra¢_o de politicas

A Estrat_gia Nacional que aqui se apresenta constitui, por defini_ao, o
instrumento fundamental para urea efectiva integra_ao de polfticas.
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Deste ponto de vista, os mecanismos de acompanhamento e avaliaq_o
da execuq_o desta EstratOgia - e de que a seguir se dar_ conta - est_o,
tamb_m eles, ao servigo do aperfei¢oamento dessa integra¢_o.

Assim, particular imporffmcia dever_ assumir neste dominio o

funcionamento da Comiss_o de Coordena¢_o Interministerial para a
biodiversidade, criada pela Resoluq_o do Conselho de Ministros n °
41/99, de 17 de Maio.

Outros instrumentos devem, no entanto, ser referidos como nucleares

para o _xito de um processo consistente de integracgo de politicas.

Em primeiro lugar, os instrumentos de ordenamento do territ6rio, por
meio dos quais se deve alcancar uma gestfio territorial equilibrada e

respeitadora da natureza, da biodiversidade e da paisagem, traduzindo
de forma harmoniosa na gest_o do espa_o as op¢0es das diferentes
polfficas sectoriais corn implica_0es territoriais relevantes.

Em segundo lugar, o pr6prio processo de avalia¢_o de impacte
ambiental - que se deve estender cada vez mais a uma verdadeira
avalia_o estrat_gica de impacte ambiental ~,por via do qual _ possfvel
considerar as implicaq0es no patrim6nio natural de numerosos
projectos ptiblicos e privados dos mais diversos sectores de actividade.

Em terceiro lugar, a gest_o dos fundos comunit,Srios, e em especial a
gest_o dos fundos associados h polffica de desenvolvimento regional,
que pode constituir um poderoso instrumento para assegurar a
consideraqgo do valor do patrim6nio natural na programa¢_o das
ac_6es no quadro das diferentes polfticas sectoriais e na intervencgo das
pr6prias autarquias locais.

A integra_fio de politicas, em todo o caso, deve ser promovida atrav_s
dos pr6prios instrumentos de planeamento estrat_gico cuja funq_o seja
orientar as diferentes polfticas sectoriais relevantes, planeamento esse
que, sempre que necess,Srio, deve ser complementado por pianos de
ac¢_o sectoriais ou intersectoriais, a elaborar pelos departamentos

governamentais responsgveis por cada uma das polfficas sectoriais.

Para este efeito, a contribui¢_o dos diferentes minist_rios para o

processo de avalia_fio da execu_go da presente Estrat_gia - adiante
referido - deve pronunciar-se expressamente sobre a adequaqgo ou
necessidade de revisgo dos instrumentos de planeamento estrat_gico
sectorial existentes, bern como sobre a pertinOncia de elaborar planos de
ac_o adicionais.

50



Cap[tulo III Integracdo de politicas

Os pianos de acqgo sectoriais devem fundar-se numa avaliaqgo da
situaqao, em particular da relaqao entre o sector em causa e o
patrim6nio natural, e definir objectivos, medidas, tarefas, instrumentos

e meios afectos h sua execu ao, bem como, sempre que possivel,
mecanismos de avaliaqao e indicadores - nomeadamente de ordem
biol6gica e econ6mica - que permitam apoiar a monitorizagao da sua
execuqao.

Por outro lado, deve estimular-se nesses planos de ac_ao sectoriais a
promoqao de parcerias envolvendo instituig6es pflblicas e privadas e
promovendo a mobilizagao da sociedade civil particularmente os
agentes econ6micos e suas associaq6es representativas, bern como as
organizaq_es nao-governamentais de ambiente.

Nao obstante, a presente Estrat6gia assume desde j_t o principio da
integra_ao de politicas, formulando orientag6es em mat6ria de
conservagao da natureza e da biodiversidade para diferentes politicas
sectoriais.

As polfticas de investigacrb e educactb j_i aqui foram amplamente referidas
a prop6sito, justamente, das opq_)es de aprofundar o conhecimento e a
investigaqao (opqao 1) e de promover a educaqao e a formaqao (opqao 8)
nas areas a que respeita o presente documento.

As grandes quest6es que se pOem h interligaqao entre a politica de
conserva_ao da natureza e a polftica de sagde mereceram, tamb_m,

refer_ncia, designadamente a prop6sito do aprofundamento do
conhecimento sobre os organismos vivos geneticamente modificados e
suas implicaq6es na biodiversidade, na seguran_a alimentar e na sa_de
pfiblica (op_ao 1), bern como a propOsito da legisla_ao em vigor nesta
mat_ria e que importa fazer cumprir (op_ao 5).

Por outro lado, j,5 foram igualmente assinalados os contributos das
politicas de defesa e de seguranca para os objectivos visados pela presente
Estratagia (sobretudo nas opq6es 3 e 4), designadamente no que se
refere h flscaliza¢ao da area maritima e zhinterven¢ao das autoridades
policiais na fiscalizaqao em meio terrestre, em todo o territ6rio nacional,
mas tamb6m no domfnio da prevengao e combate aos fogos florestais.
Ali,Ss, os recursos humanos afectos ao desenvolvimento das politicas de

defesa e seguranqa contribuem de modo muito relevante para o refor_o
dos meios humanos ao serviqo da execu_ao da presente EstratOgia,
como se adiante se dara conta, no Capftulo IV.

Todavia, cumpre aqui fazer refer6ncias adicionais a prop6sito das
politicas de ordenamento do territ6rio e urbanismo, cidades, litoral e
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ecossistemas marinhos, recursos hidricos, desenvolvimento regional,
agricultura, florestas, caqa, pescas e aquicultura, turismo, indf_stria,
energia, alteraq6es climfiticas e transportes.

25 - Polftica de ordenamento do territ6rio e urbanismo e

polftica para as cidades

O ordenamento do territ6rio 6 hoje, reconhecidamente, um instrumento
fundamental para a conservaqao da natureza e da biodiversidade, na

medida em que a disciplina da ocupaqgo do espaqo deve atender
distribuiqgo geogr,Sfica dos valores naturals e compatibilizar a sua
salvaguarda, bem como a protecqgo da paisagem, corn as propostas de
utilizaqgo do solo.

Por outro lado, um correcto ordenamento do territ6rio pode contribuir
decisivamente para soluqSes urbarffsticas tamb6m elas mais

respeitadoras do patrim6nio natural e aptas a proporcionar niveis mais
satisfat6rios de qualidade de vida.

Convergentemente, contribuir_5, em muito, para os objectivos da
presente Estrat_gia a consolidaqfio da actual polffica para as cidades,
como objectivo de melhorar o ambiente urbano e os indicadores

ambientais das cidades, promovendo operaqSes integradas de
requalificaqgo urbana, recuperando greas urbanas degradadas, centros
hist6ricos e o patrim6nio cultural e ambiental das cidades, promovendo
a salvaguarda da estrutura ecol6gica urbana, o aumento dos espaqos
verdes, a qualificaqgo dos espaqos p_iblicos, a reduq_o do consumo de
energia, a gestio ambiental dos residuos e enfrentando os problemas
associados ao tr,_fego autom6vel, valorizando o transporte pttblico e
alternativo - incluindo atrav6s de iniciativas como o "dia sem carros'.

A recente junqio num mesmo Minist6rio das politicas de ambiente e de
ordenamento do territ6rio potencia, naturalmente, uma mais eficaz
integraqio entre estas mesmas polfficas, que importa ainda intensificar,
designadamente na elaboraqgo de instrumentos de gestgo territorial e
no acompanhamento e controlo da legalidade dos pianos municipais de
ordenamento do territ6rio.

Entre os instrumentos que devem ser utilizados no contexto de uma tal
polffica de ordenamento do territ6rio contain-se o Programa Nacional
da Polffica de Ordenamento do Territ6rio e os pianos regionais de
ordenamento do territ6rio.
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Complementarmente, a elaboraqao de pianos especiais de ordenamento
do territ6rio - nas areas protegidas, _4aorla costeira e na envolvente de

albufeiras - permite ao Estado assumir plenamente as responsabilidades
que a Constituiqao lhe confia na defesa de valores como o patrim6nio
natural.

Por outro lado, a Reserva Ecol6gica Nacional (REN) constitui, tamb6m,
um instrumento da maior importgncia para a politica de ambiente e de
ordenamento do territ6rio, por meio do qual se pode alcan_ar uma
eficaz protecgao de ecossistemas, como zonas h6midas, e outros valores
naturais.

Do mesmo modo, a Reserva Agricola Nacional (RAN) constitui um
instrumento ao servi_o de uma gestao do territ6rio que deve garantir a
salvaguarda do recurso natural que sao os solos com especial aptidao
agricola.

Contudo, e de uma forma geral, _ atrav6s dos pianos municipais de
ordenamento do territ6rio que o desiderato de uma gestao territorial
respeitadora dos valores ambientais se devera alcan_ar. E, como ja se
disse, a prossecu_ao dos objectivos da Rede Natura reclama, tamb_m,
das autarquias locais uma cuidada utiliza_ao dos seus instrumentos

pr6prios de gestao territorial.

Nesta linha, a identifica_ao e protec_ao da estrutura ecol6gica, dos
recursos e valores naturais e dos sistemas indispens,_veis a protec_ao e

valoriza_ao ambiental dos espa¢os rurais e urbanos ou a ufiliza_ao
sustentavel do territ6rio, bem como a previsao de espa_os verdes, sao
exig6ncias incontornaveis dos instrumentos de gestao territorial, em

especial dos pianos municipais de ordenamento do territ6rio, que assim
devem contribuir para a melhoria do ambiente urbano e para os
objectivos da presente Estrat&gia Nacional de Conserva_ao da Natureza
e da Biodiversidade.

26 - Polftica para o litoral e para os ecossistemas marinhos

A polffica para o litoral, nas suas vertentes terrestre e marinha, reveste-
se de crucial importancia para a prossecu_ao dos objectivos da presente
Estrat_gia.
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Tamb_m aqui os pianos de gestao territorial, sobretudo os pianos de
ordenamento da orla costeira (POOC), constituem um poderoso
instrumento de intervenqao.

Por via deles, nao s6 se estabelece uma gestao do espaqo, como se
promovem ac_6es de defesa da costa e requalifica¢ao ambiental do
litoral.

A recuperaqfio das arribas litorais e dos ecossistemas dunares, o
combate a erosao, a recarga e valorizaqao das praias, a salvaguarda e
requalffica_fio de zonas estuarinas e lagunares sao algumas das acq6es,
da maior importancia, que tgm vindo a ser desenvolvidas no ambito da
polftica para o litoral e que importa prosseguir e intensificar.

Por outro lado, reveste-se de particular import&ncia a consideraqfio
rigorosa dos valores ambientais no desenvolvimento da polftica de
extrac¢ao de inertes, mediante a exigancia de estudos pr6vios,
elaboraqio de pianos de dragagens, avaliaqao de impacte ambiental nos
termos da lei e parecer do Minist6rio do Ambiente e do Ordenamento
do Territ6rio.

A conclusao e plena implementaqao dos pianos de ordenamento da orla
costeira, a avaliaqao da capacidade de carga das zonas litorais, a
consideragao da Carta de Risco do Litoral, a inventariaqao das areas

criticas em termos do patrim6nio geol6gico e paleontol6gico e da
biodiversidade, o controlo e erradicagao da flora ex6tica invasora dos
cordSes dunares e arribas e o reforgo da fiscalizaqao silo medidas a
desenvolver neste dominio.

Refira-se, ainda, que tamb_m no caso das actividades e obras portufirias
se deve procurar a compatibilizaqio corn a protecqao do ambiente e a
salvaguarda dos valores naturais, a luz dos objectivos preeonizados
pela presente Estrat6gia e tendo em conta as conclus6es do "Livro
Branco sobre Politica Marftimo-Portufiria rumo ao S_culo XXI'.

A boa articulaqfio entre os organismos respons,_veis pela administraqfio
portufiria e os serviqos do Ministgrio do Ambiente e do Ordenamento
do Territ6rio, bem como entre todas as entidades com intervenqao sobre

o litoral, _ essencial para permitir uma gestao integrada das zonas
costeiras.

A recente integraqfio num mesmo Minist6rio dos serviqos competentes
em mat6ria de ambiente e de ordenamento do territ6rio contribuiu jfi

para reduzir o mimero de entidades com intervenqao nas zonas
costeiras. Todavia, a reforma do sistema institucional de gestao dos
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recursos hidricos, em prepara_ao, devera contribuir, tambOm, para

simplificar e racionalizar a distribui_ao de compet_ncias referentes ao
litoral.

Indissociavel da gestao do territ6rio terrestre na orla costeira 6 a gestao
dos ecossistemas marinhos. A importancia de tais ecossistemas para os

objectivos da presente Estrat6gia teve ja expressao no que acima se
referiu em mat_ria de investigaOo (opOo 1) e de valoriza_ao e
conservaqao de areas protegidas, em especial reservas e parques
marinhos (op ao 3). Mais adiante se regressara ao tema, a prop6sito da

politica de pescas e dos meios de execuOo da presente Estrat6gia
(Capimlo IV).

Na verdade, aprofundar o conhecimento sobre os ecossistemas
marinhos, promover a utiliza_ao sustentavel dos seus recursos e
assegurar a sua salvaguarda, mediante o estabelecimento e
ordenamento de parques e reservas marinhas e a aplicagao das
necessarias medidas de fiscaliza_ao, sao objectivos assumidos pela

presente Estrat_gia.

A promoOo da seguran_a e o controlo do trafego maritimo e das
demais actividades econ6micas no mar territorial e na zona econ6mica

exclusiva, bern como o aperfei_oamento dos planos de conting6ncia ou
de emerg0ncia em caso de acidente, em especial no caso de polui_ao por
hidrocarbonetos, sao medidas indispensaveis para a preserva_ao dos
ecossistemas marinhos e dos seus recursos.

Tais medidas, que em parte consideravel integram as preocupaqOes
ambientais das politicas de defesa e seguranqa, reclamam o
aprofundamento da cooperacao entre as diferentes entidades
competentes, bern como o refor_o dos meios disponiveis, e exigem a
optimiza_ao dos mecanismos de coopera_ao internacional neste
dominio.

De igual modo, a salvaguarda dos oceanos, a partilha mais equitativa
dos beneficios resultantes da exploraqao dos seus recursos, a criaqao de

capacidades nos paises costeiros menos desenvolvidos, a avaliaCao
pr6via do impacte ambiental das tecnologias de explora¢ao dos
recursos marinhos e a efectiva responsabilizaqao dos utilizadores e dos

poluidores desses recursos, exigem, sem dtivida, uma mais intensa
cooperaqao internacional e o empenhamento de todos os Estados,
incluindo Portugal, no aperfeiqoamento e boa aplicaCao das conven¢Oes
internacionais e no bom funcionamento dos mecanismos de gestao e de
interct_mbio de informaqao sobre o mar.
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27 - Pol£tica de recursos hfdricos

O planeamento dos recursos tgdricos em Portugal comporta o Piano
Nacional da ._gua e os Pianos de Bacia Hidrogrfifica, instrumentos que
contribuem, de modo muito relevante, para alcan_ar os objectivos da
presente Estrat6gia.

Tais pianos, pela sua pr6pria natureza, constituem plataformas para o
desenvolvimento de estrat6gias destinadas a integragao de diferentes
politicas e enquadram uma interven_ao directa em mat6ria de recursos
lgdricos, tendo em vista a valorizagao, a protec_ao e a gestao
equilibrada da figua. O planeamento da gestao dos recursos hidricos
nacionais permitirfi, nomeadamente, promover a qualidade da figua e a
racionalizagao dos seus usos, bem como definir regimes de caudais
ecol6gicos, por forma a satisfazer as necessidades dos ecossistemas
aqufiticos e ribeirinhos.

O Piano Nacional da ]_gua define a polffica nacional de gestao dos
recursos hidricos e visa promover a sustentabilidade das utilizag6es da

figua, assegurar a gestao integrada do dominio hidrico e promover a
gestao sustentavel da procura, bem como a racionaliza_ao e eficficia do
quadro institucional e normativo em mat6ria de recursos hidricos e,
ainda, promover a informagao e a participa¢ao das populaq6es nos
processos de planeamento e gestao desses recursos e estimular o estudo
e a investigagao sobre os sistemas hidricos. O Piano Nacional da ]_gua
deverfi orientar a posi_ao de Portugal nesta mat6ria, no contexto
europeu e intemacional, tendo em conta, sobretudo, a Conven_ao sobre
Coopera_ao para a Protecgao e o Aproveitamento Sustentfivel das
,_guas das Bacias Hidrogrfificas Luso-Espanholas e a Directiva-Quadro
da Agua, aprovada durante a Presid_ncia portuguesa da Uniao
Europeia.

Por seu turno, os Pianos de Bacia Hidrografica constituem instrumentos
de gestao dos recursos hidricos, superficiais e subterrfineos, tendo como
objectivos a qualidade do meio hidrico, a gestao racional da procura, a
protec_ao dos meios aqufiticos e ribeirinhos e das areas do dominio
hidrico, a minimiza_ao dos efeitos das secas, das cheias e dos riscos de

acidentes de polui_ao, a valorizagao social e econ6mica da utiliza_ao
sustentfivel dos recursos, a promogao da participa_ao das popula_6es

na salvaguarda e utilizagao racional do meio hidrico e o conhecimento
sobre estes recursos ao nfvel de cada bacia.

56



Cap[tulo III lntegract_o de pollticas

Todavia, os planos de bacia assumem-se, tambOm, como verdadeiros

pianos operacionais que prev&em um conjunto de medidas em mat6ria
de abastecimento de _gua; drenagem e tratamento de efluentes,

garantia de ggua para a agricultura de regadio; protecggo dos
ecossistemas aqu_ticos e ribeirinhos; recuperag_o de albufeiras em
estado de eutrofizaqgo; recuperaggo e gestao da vegetaggo ripicola;
salvaguarda de caudais ambientais; recuperaggo, protecggo e gestgo das
populag6es piscicolas; ordenamento do dominio hidrico e
licenciamento dos respectivos usos e actividades.

Registe-se, ainda, que aos pianos de bacia hidrogTgfica cabe tamb_m a
formulaq_o de orientag6es para a gestgo territorial envolvente dos

cursos de ggua, tendo em vista a salvaguarda dos recursos hidricos,

bem como a protecgao do patrim6nio natural ou cultural e da paisagem.
Tais orientaq6es devem ter seguimento nos demais instrumentos de
gestgo territorial, em particular nos planos de ordenamento das
albufeiras. Estes planos, como pianos especiais de ordenamento do
territ6rio, s_o instrumentos privilegiados de salvaguarda dos recursos
l'ffdricos e da gestgo territorial envolvente.

Uma refer_ncia especial deve ser feita ao Plano Estrat_gico de
Abastecimento e de Saneamento de Aguas Residuais, 2000-2006. Este
Piano, que tem vindo a ser executado, permite mobilizar os fundos

comunitgrios disponibilizados pelo Fundo de Coesao para elevar,
finalmente, os rffveis de atendimento das populag6es e a qualidade da
ggua, com 6bvias vantagens para o cornbate h poluiggo e para a
preservaggo dos habitats, dos ecossistemas e das esp6cies, incluindo nas
zonas marinhas costeiras. Trata-se, seguramente, de uma das mais
relevantes acg6es especificas de conservaggo cia natureza em curso no

pais, enfrentando o problema da poluigao que 6, reconhecidamente, um

dos factores que mais gravemente contribui para a reduggo e perda da
biodiversidade.

Por outro lado, deve recordar-se aqui a importgncia dos procedimentos

de avaliaggo do impacte ambiental (AIA) no que diz respeito _ amSlise
previa dos impactes das obras e infraestruturas hidrgulicas,
nomeadamente na dintimica sedimentar fluvial e marinha, ou nos

ecossistemas estuarinos, lagunares e dulgaqufcolas.

Importa, tamb6m, zelar pelo cumprimento das medidas de

minimizag_o ambiental fixadas nos processos de AIA e acompanhar e
monitorizar o desenvolvimento da execuggo dos trabalhos, sobretudo

no caso das grandes obras e opera_Oes hidr_Sulicas, como s_o os
transvases ou a barragem do Alqueva.
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Tamb_m no que se refere h polffica de recursos hidricos o procedimento
de avaliag_o de impacte ambiental _ um poderoso instrumento ao
servi_o da integra_o de polfficas. Importa, todavia, que seja

complementado por medidas que, no interior de cada uma das politicas
sectoriais, concorram para uma verdadeira integra_go das
preocupaq6es ambientais. Por exemplo, alguns dos objectivos da
presente Estrat_gia em mataria de qualidade da _Sgua e de preserva_ao
dos ecossistemas aqugticos e marinhos exigem, sem dfivida, a
intensificaqao das medidas de politica agricola adequadas ao
cumprimento da legislagao comunitgria sobre poluigao causada por
nitratos.

28 - Polftica de desenvolvimento regional

A politica de desenvolvimento regional estrumra-se em conformidade
como Piano Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social (PNDES,

2000-2006), que aponta a sustentabilidade como um pilar da estrat6gia
de desenvolvimento do pais, e projecta-se nos Pianos de
Desenvolvimento Regional, que constituem uma pe_a essencial da
programa_o de m_dio prazo do Governo, e no Quadro Comunit,Srio de
Apoio (QCA), que confere uma relev_ncia estrat_gica _ts quest6es
ambientais - e, dentro delas, h conserva_go da natureza e da

biodiversidade - condicionando as op_6es e integrando os processos de
decis_o. Ali,Ss, a adop_go de uma estrat_gia nacional de conservaqgo da
natureza e da biodiversidade constitui mesmo um dos quatro objectivos
estrat_gicos definidos para a interven_go dos Fundos Estruturais
Comunit_Srios do actual QCA.

A importgncia da grea ambiental no QCA III, que orientar& as polfficas
de atribui_o de fundos estruturais no perfodo 2000-2006, manifesta-se
tamb_m, concretamente, atramSs da consagra_o de um Programa
especffico de Ambiente e da inserg_o de vectores de protec_o ambiental
em wSrios programas sectoriais, bern como pela participaq_o do MAOT
em todo o processo de negocia_o, gest_o, acompanhamento e avalia_go
do QCA, estabelecendo um di_ilogo permanente, por forma a assegurar
uma cada vez maior efic,Scia na integra_go das quest6es ambientais na
polffica de desenvolvimento regional

A politica regional, tendo presente a sua vertente ambiental de
promoqgo da conserva_fio e utilizaqgo sustent,Svel das componentes da
diversidade biol6gica, dever,5 criar condiq0es para:
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a) Promover uma maior eficficia na articulaq_o entre as interven_Ses da
Administragao Central e Local, e entre os diversos sectores, corn
vantagens acrescidas na implernentaqao da politica de ambiente,
dada a sua transversalidade e a necessidade de uma estreita

articulaggo entre aqueles dois n/veis da Administraqao. A estrutura
dos actuais Programas Operacionais Regionais 2000-2006 e os
significativos acr_scimos financeiros que lhe foram atribuidos,
comparativamente como anterior quadro comunit_rio, v_m criar as
condiqOes para servir este desiderato;

b) Assegurar que as intervenqOes no fimbito do desenvolvimento

regional, co-financiadas por fundos comunit_rios ou outros, d_em
cabal cumprimento hs disposiq6es legais nacionais ou comunitfirias,
como condigfio previa g aprovaq_o dos apoios financeiros, conforme
se exige jfi no fimbito do actual QCA;

c) Promover um maior rigor na articula_go entre os projectos na firea de
ambiente apoiados pot fontes diversas de financiamento (caso dos
projectos financiados pelo Fundo de Coesgo, Programa Operacional
de Ambiente e Programas Operacionais Regionais), tendo em vista
urea melhoria da efic,Scia;

d) Incentivar, nomeadamente ao abrigo da iniciativa comunitfiria
INTERREG, acq6es de cooperaq_o, com regifies fronteirigas ou
outras, no desenvolvimento de programas comuns, nomeadamente
na firea do ambiente e ordenamento do territ6rio, visando o

desenvolvimento sustent6vel atrav_s da preservaqfio e valoriza_o do
potencial ambiental das regifies;

e) Apoiar programas ou acqfies especificas que, de forma directa ou
indirecta, contribuam para a criaqfio de condiq6es para promover a
conservaqfio da natureza e da biodiversidade, bem como a sua

utilizaqgo sustentgvel, de acordo corn as especificidades de cada
regigo.

Recorde-se que os actuais Programas Operacionais Regionais (POR), e
em especial as Acq6es Integradas de Base Territorial (AIBT, Eixo 2 -
componente territorial), proporcionam o apoio a acqfies, nomeadamente
na firea das infraestruturas de saneamento b,Ssico, da valorizaq_o dos
recursos naturais e da conservaqfio da natureza, do ordenamento do

territ6rio, em particular de algumas ,Sreas protegidas, da promoq_o da
utilizaqgo sustentfivel do patrim6nio natural, bern como da
sensibilizaqfio, informaqfio e formaqfio na firea ambiental. As AIBT, alifis,
foram constituidas como focalizaqfies em determinadas fireas do

territ6rio que incidem em fireas de grande riqueza ambiental e
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paisagfstica, abrangendo, na sua maioria, _reas protegidas ou
classificadas.

Outra das preocupa_6es de fundo dos POR _ a promoqao da coesao
territorial e a atenuaqao dos desequilfbrios de desenvolvimento ainda

persistentes, entre o litoral e o interior, o que permite favoreeer o

desenvolvimento rural sustent_vel, promover a protec_ao da paisagem e
combater a desertificagao, com beneffcios evidentes para a polftica de
conserva_ao da natureza.

O _xito deste processo depende, no entanto, em grande medida, da
concentraqao de esforqos e do desenvolvimento de parcerias e integra_ao
de projeetos, envolvendo os agentes loeais determinantes neste processo,
bem como os nfveis local e central da Administraqao Ptibliea.

Este _ um modelo de desenvolvimento regional definido para o perfodo
2000-2006 e actualmente em fase de implementaqao, modelo esse que
proeura compatibilizar o desenvolvimento socio-econ6mico e a
conservaqao da natureza, garantindo, simultaneamente, o bem-estar das

popula_6es, sem comprometer as necessidades das gera¢6es futuras.

29 - Pol£tica agrfcola

A ocupagao pela agricultura, ao longo dos saculos, de uma vasta area do

territ6rio nacional conduziu, nas condi_6es ecol6gicas caracterfsticas da
regiao mediterranica, gt cria_ao de um conjunto de ecossistemas que
progressivamente substitufram os ecossistemas naturais, gerando, desta
forma, novos equilfbrios e moldando uma paisagem rural fortemente
humanizada.

Estes novos equilibrios estao patentes em numerosos agro-sistemas
tradicionais, aos quais estg associado um importante patrim6nio de
esp6cies dom_sticas e selvagens, muitas delas amea_adas de extinqao e
que importa preservar.

A manutenqao da actividade agrfcola e, em especial, dos sistemas
tradicionais, de elevada fragilidade econ6mica, constitui por isso um
dos objectivos que norteiam a formulaqao dos programas sectoriais de

apoio ao desenvolvimento sustent,fvel das zonas rurais, os quais
contribuem para a prossecu_ao dos objectivos da presente Estrat6gia.

Por outro lado, a inter-relaqao complexa que se estabelece no territ6rio
entre a actividade agrfcola e o meio em que se desenvolve 6
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determinante para a preserva_ao dos recursos naturais, nomeadamente
do solo e da agua, pelo que importa promover a adop_ao de sistemas
de produc;ao que contrariem os processos erosivos e previnam a

degrada_ao dos recursos.

A preservaqao do valioso patrim6nio gen6tico de ra_as aut6ctones e de
variedade vegetais tradicionais existente no pals configura, tamb6m,
uma das areas de actuacao prioritarias da polftica agrfcola.

Neste contexto, a integra_ao na polftica sectorial das orienta_6es desta
Estrat6gia deve assumir, em primeiro lugar, o objectivo de promover a
conserva_ao e utiliza_ao sustentavel dos recursos genaticos. Para isso
importa:

promover, incentivar e valorizar a utiliza_ao sustentavel dos
recursos gen_ticos agrfcolas, nomeadamente das ra_as aut6ctones
e das variedades vegetais tradicionais;

promover medidas de conserva_ao in situ e ex situ que garantam a
manutenCao da diversidade gen_tica de potencial interesse
agricola;

incentivar a adesao aos apoios _ protec_ao da diversidade
gen_tica previstos nas medidas agro-ambientais;

promover o repatriamento de germoplasma de raqas e de
variedades aut6ctones actualmente nao existentes em Portugal;

estabelecer o quadro normativo que regulamente o acesso aos
recursos gen_ticos nacionais de potencial interesse agrfcola, _ luz
dos princfpios constantes nos acordos internacionais pertinentes
de que Portugal seja signatgrio;

assegurar a avalia_ao dos riscos para a conserva_ao da

diversidade biol6gica no quadro de uma polftica integrada de
actua_ao em mat6ria de organismos vivos geneticamente
motificados (OGM).

Em segundo lugar, deve-se promover a manuten_ao dos ecossistemas
agrfcolas de elevado interesse para a biodiversidade. Para esse efeito,
necess_rio:

promover o desenvolvimento rural sustentavel e a valoriza_ao
dos agro-sistemas e das paisagens rurais, aplicando os
instrumentos de polftica sectorial aprovados no ambito da
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Agenda 2000 (Programas AGRO, AGRIS e RURIS) e adoptando
os pianos zonais necess,frios;

promover a adesao aos incentivos de apoio aos agro-sistemas de
elevado interesse para a biodiversidade, previstos nas medidas
agro-ambientais.

Em terceiro lugar, importa promover a conservagao dos recursos
naturais, atravas de:

adopgao de medidas que orientem a actividade agricola no
sentido da instalagao de sistemas de produqao que previnam a
degradaqao do solo e da _igua, racionalizando as praticas de
fertilizagao, rega e protecgao fitossanitaria;

divulgagao do "Manual B_isico de Pr_iticas Agrtcolas:
Conservaqao do Solo e da ]kgua' e do "C6digo das Boas Praticas

Agrtcolas para Protecgao da ,_gua contra a poluigao com nitratos
de origem agrtcola', bern como intensificaqao das medidas de
poltfica agricola adequadas ao cumprimento da legislagao
comunit_iria sobre poluigao causada por nitratos;

assegurar a protecqao dos solos que integram a RAN, no quadro
dos instrumentos de ordenamento do territ6rio e da legislagao

especial aplic_ivel;

incentivar a adesao aos incentivos de apoio previstos nas medidas
agro-ambientais para promoqao da protecqao da melhoria do
ambiente, dos solos e da agua;

minimizar os impactes das actividades agro-industriais, incluindo

a pecu_iria sem terra, promovendo a sua adaptaqao ambiental
atravas dos instrumentos de apoio criados para o efeito;

sensibilizar os propriet_irios rurais, no dominio das suas
actividades, para as praticas que favoreqam a prossecu_ao dos
objectivos da presente Estrat6gia.

30 - Polfticafiorestal

A Lei de Bases da Poi/fica Florestal (Lei n° 33/96, 17 de Agosto) e o
Piano de Desenvolvimento Sustent_ivel da Floresta Portuguesa

(Resoluqao Conselho de Ministros n° 27/99, de 18 de Mar_o), bem como
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os instrumentos complementares adoptados, apontam para um modelo
de gestho da floresta que se quer consentaneo com as preocupaq6es que
norteiam esta Estrat_gia e de harmonia corn as orientaqSes emergentes

das Confer_ncias Ministeriais para a Protecq_o das Florestas na Europa e

dos v_trios pain,is intergovernamentais para a floresta.

O sucesso na implementag_o desse modelo _ de extraordinfiria
importancia para a polffica de conservaq_o da natureza, em razfio da
vastSssima Jrea que os povoamentos florestais ocupam no territ6rio
nacional e da elevada variedade de formas de vida que neles ocorrem e

que deles dependem.

Importa, ainda, desenvolver para os espaqos florestais e recursos
associados, designadamente no _tmbito do processo de elaboraq_o dos

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e dos planos de
gest_o florestal, os modelos de organiza_fio territorial e de silvicultura
adequados a cada tipo de habitat ou de esp_cie protegida.

Os PROF revestem-se, aliJs, de imporffmcia estrat_gica neste dominio,
devendo atrav_s deles alcan_ar-se os seguintes objectivos:

Conserva_o dos valores fundamentais solo e Jgua e

regularizaqfio do regime hidrol6gico, nomeadamente atrav_s da
identificaqfio das zonas mais suscepfiveis h erosfio; do
desenvolvimento de modelos de organiza_o territorial; dos
modelos de silvicultura e de silvo-pastoricia adaptados as regi6es
corn risco de eros_o, ds formaqSes dunares e _ts formaq6es

ripicolas existentes ou a instalar;

Proteeqfio da diversidade biol6gica e da paisagem,
nomeadamente atrav_s da implementa_fio de regras especiais de

gest_o para zonas que integrem habitats com interesse para a
conservaqfio; do desenvolvimento de modelos de organizaq_o
territorial e de silvicultura adequados a cada tipo de habitat ou de

esp_cie protegida; e do desenvolvimento de modelos de
organizaq_o territorial e de silvicultura especificos para as
florestas com fun_o predominantemente produtiva inseridas em

,Sreas protegidas ou classificadas;

Por outro lado, _ tamb_m necessJrio: divulgar os modelos de gest_o
florestal sustentJvel, atrav_s da criaqfio de c6digos de boas pr_ticas

florestais; melhorar a qualidade gen_tica dos povoamentos, garantindo a
utilizaqfio de sementes certificadas e outros materiais de reproduqJo

melhorados; implementar sistemas de gestfio florestal sustent_ivel,
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atrav6s da aplica_'ao de crit6rios e de indicadores adaptados as condiq6es
nacionais.

Especial relevo deverfi continuar a ter, tamb6m, a conservagao dos
montados, nos termos da lei, e a promogao de prfiticas agricolas e
modelos de gestao adequados, especialmente para as areas incluidas no
processo da Rede Natura.

Finalmente, nao pode deixar de se referir aqui - embora nao caiba a este
documento promover a organiza_ao de ac_6es especificas neste
dominio - as medidas, que importa continuamente aperfeiqoar e
refor_ar, em mat6ria de preven_ao e combate aos fogos fiorestais, bem
como de recupera_ao das areas ardidas.

31 - Polftica cinegdtica

A Lei Geral de Bases da Caqa (Lei n ° 173/99, de 21 de Setembro) e os
seus diplomas regulamentares, bem como as directivas comunitarias e
as convenq6es internacionais que Portugal ratificou fornecem o quadro
estrat_gico de refer_ncia da politica cineg6tica, quadro esse que visa um
modelo de gestao consentfineo com as preocupaq6es que norteiam esta
Estrat_gia.

Para a boa prossecuqao dos objectivos assumidos neste documento
necessario aperfeiqoar a compatibilizagao da actividade cinegatica corn
a conserva_ao da diversidade biol6gica, nomeadamente atravas da
promoqao do ordenamento cineg_tico de todo o territ6rio nacional e,
muito em especial, das areas classificadas, instituindo, sempre que
necessfirio, zonas de interdiqao a caca e areas de refiigio, e assegurando
urea gestao sustentavel de todos os terrenos de caqa.

Importa, tamb_m, assegurar a perenidade das populaq6es cinegaticas
atravgs da sua utilizaqao sustentavel, nao perturbadora do equilibrio
ecol6gico.

No caso particular das esp_cies migradoras, _ muito importante
recorrer h coopera_ao internacional, estabelecendo regras apropriadas h

sua gestao transfronteiri_a e elaborando pianos especfficos de gestao
para as areas onde se verifiquem importantes concentra¢6es ou
relevantes areas de passagem.

Paralelamente, importa reforqar os programas de monitorizaqfio das
populaq6es cineg6ticas, do esforqo de caqa sobre elas exercido e do seu
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