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OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO 

 

Porquê um novo documento sobre a rede Natura 2000 e as florestas?  
 
O presente documento foi elaborado em resposta a preocupações suscitadas tanto pelos 
proprietários e gestores florestais como pelos ambientalistas, no que se refere à gestão das 
florestas nos sítios Natura 2000 e para tomar em consideração as novas ameaças e 
oportunidades detetadas desde a publicação do último documento de orientação1. Para 
atender a estas preocupações, os serviços da Comissão da DG Ambiente e da DG 
Agricultura criaram um grupo de trabalho ad hoc em 2012 com vista a reunir diferentes 
intervenientes e a possibilitar um debate profundo e franco sobre os objetivos da rede 
Natura 2000 e as suas repercussões para os proprietários e os gestores cujas florestas 
pertençam à rede Natura 2000.  
 
O que precede conduziu à elaboração do presente documento. Este visa descrever, de 
modo facilmente compreensível, as principais disposições da rede Natura 2000 no contexto 
de outras iniciativas e políticas relevantes da UE em matéria de florestas (nomeadamente a 
nova estratégia da UE para as florestas e a política agrícola comum com o seu novo 
regulamento relativo ao desenvolvimento rural para 2014-2020); e responder a várias 
questões e preocupações frequentemente manifestadas pelas partes interessadas no que se 
refere à gestão das florestas na rede Natura 2000. O documento visa ainda a promoção da 
integração dos objetivos de conservação da rede Natura 2000 na gestão das florestas 
Natura 2000, insistindo simultaneamente na importância da informação, compreensão e 
cooperação mútuas entre todas as partes afetadas pela gestão das florestas da Rede 
Natura 2000 ou que participam na mesma. 
 
Assim, o documento deve contribuir para otimizar a gestão das florestas Natura 2000 com 
vista à consecução do objetivo de um estado de conservação favorável dos habitats e 
espécies florestais abrangidos pela rede Natura 2000, o que representará um contributo 
crucial para cumprir as metas da Estratégia Europa 2020 em matéria de travar e inverter o 
declínio da biodiversidade na UE.  
 
Nunca é demais referir a importância dos diversos ecossistemas florestais da Europa para a 
conservação da biodiversidade rica, mas cada vez mais ameaçada da UE. Isto reflete-se 
igualmente no facto de as florestas constituírem cerca de metade da rede Natura 2000 e se 
encontrarem, em geral, em melhor estado de conservação relativamente a outros grupos de 
habitats fundamentais como prados e zonas húmidas. 
 
Verificaram-se, e continuam a verificar-se, muitos mal-entendidos no que diz respeito ao 
caráter e ao propósito da rede Natura 2000 quanto à motivação, às ambições e aos objetivos 
dos diferentes intervenientes. Este facto conduziu a várias perceções erradas e a «mitos» 
que tendem a ocultar algumas preocupações muito legítimas de várias partes. 
Consequentemente, muitas destas preocupações continuam sem resposta devido à 
ausência de um diálogo adequado entre os diferentes grupos de interesses.  
 
O grupo de trabalho ad hoc sobre as florestas e a rede Natura 2000 proporcionou uma 
oportunidade para a manifestação destas perspetivas diferentes e o esclarecimento de 
determinadas interpretações erradas, de modo equilibrado e pragmático. Graças a estes 
esforços, espera-se que o presente documento conduza a um melhor entendimento do que 
a rede Natura 2000 ambiciona atingir com a cooperação de todos os intervenientes. O 
presente documento reflete grande parte do debate do grupo de trabalho e salienta as 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_pt.pdf 
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oportunidades de criação, por parte de todos os intervenientes, de novas sinergias através 
do desenvolvimento de confiança, de cooperação e compreensão mútuas. Continuarão a 
verificar-se intercâmbios de pontos de vista no que se refere ao melhor modo de 
implementação da rede Natura 2000 nas florestas no contexto do grupo de trabalho ad hoc 
e, consequentemente, o presente documento pode ser revisto no futuro em função de novas 
descobertas e da experiência adquirida.  
 
A essência da rede Natura 2000 é a natureza com as pessoas, não a natureza sem pessoas.  
Apenas através do trabalho conjunto será possível beneficiar plenamente dos múltiplos 
serviços e funções que as florestas da rede Natura 2000 podem oferecer à sociedade e 
garantir a proteção – e, sempre que necessário, a recuperação – da biodiversidade rica e do 
património natural único da Europa. 
 
Os autores gostariam de agradecer a todos os que participaram na elaboração do presente 

documento pelos seus pontos de vista e contributos valiosos.  

 
Por que motivo é necessário um diálogo construtivo?  
 
Para que seja possível alcançar plenamente os objetivos da rede Natura 2000 é necessário 
um maior desenvolvimento de parcerias e sinergias entre os diferentes grupos de interesses, 
tais como, por exemplo, as comunidades silvícola e de conservação da natureza. Existe uma 
grande variedade de diferentes intervenientes que podem unir esforços para otimizar o 
contributo de florestas na rede Natura 2000 com vista à consecução dos objetivos de 
recuperação e conservação da biodiversidade da UE. 
A maioria das florestas Natura 2000 é utilizada há muito pelos seus proprietários para a 
obtenção de vários benefícios também para a sociedade em geral. O facto de estas florestas 
terem sido incluídas na rede Natura 2000 como zonas com elevado valor em termos de 
biodiversidade ou, pelo menos, potencial demonstra que, na maioria dos casos, a silvicultura 
tradicional não só é compatível com a conservação da biodiversidade, como também pode 
contribuir ativamente para este objetivo. Por outro lado, a comunidade de conservação da 
natureza desenvolveu conhecimentos significativos sobre o estado de conservação das 
espécies e dos habitats e sobre as formas de manter ou restabelecer um estado de 
conservação favorável.  
 
O proprietário florestal típico ou ambientalista típico propriamente ditos não existem. Ambas 
as comunidades apresentam uma grande variedade de membros e interesses. Em toda a 
UE, a propriedade florestal varia de florestas privadas fragmentadas e de dimensão muito 
reduzida a florestas públicas de grande escala, e de explorações familiares de pequena 
dimensão a grandes explorações detidas por empresas privadas. Uma investigação recente 
levada a cabo em 10 Estados-Membros da UE teve como objetivo caracterizar melhor os 
proprietários e gestores florestais na UE. Consequentemente, foi possível identificar 
diferentes tipos de proprietários florestais e gestores florestais com características 
socioeconómicas e objetivos distintos na Europa. Por exemplo, alguns proprietários florestais 
estão principalmente interessados nos aspetos económicos da silvicultura, preferindo uma 
gestão florestal mais intensa orientada para a produção da madeira, ao passo que outros 
praticam uma gestão florestal ecológica «próxima da natureza». Outros proprietários 
florestais e gestores florestais destacam aspetos relacionados com o lazer. Igualmente, a 
comunidade de conservação da natureza em sentido lato é constituída por membros com 
diferentes tipos de interesses, conhecimentos, graus de organização e objetivos (Sotirov et 
al. 20142). 

                                                 
2
 . Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 

Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Relatório de síntese sobre os entraves e os motores da gestão florestal integrada na Europa. 
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A aplicação de medidas de conservação e recuperação nas florestas Natura 2000 só será 
bem sucedida se os diferentes intervenientes reunirem os respetivos conhecimentos, saber-
fazer e experiência ao fazerem face aos ecossistemas complexos que são as florestas. Para 
tal, é necessário que todos os intervenientes continuem a aprofundar a compreensão mútua 
das respetivas mentalidades e prioridades. O que precede só será possível mediante um 
diálogo construtivo e contínuo. 
 
Para ilustrar as diferentes perspetivas e compreender de melhor modo as preocupações das 
diferentes partes, foi solicitado a alguns peritos entre esses intervenientes, todos membros 
do grupo de trabalho ad hoc, que expressassem as suas expectativas relativamente ao 
presente documento. 
  

                                                                                                                                                         
Relatório apresentado à DG Investigação, Comissão Europeia, em 30 de abril de 2014. Friburgo: 
Universidade de Friburgo. www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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     Expectativas e perspetivas de alguns peritos sobre o presente documento 
 
 
«A elaboração deste documento constituiu um exercício de diálogo maduro entre as partes interessadas, que 
concluíram que existem muitas verdades convergentes. O objetivo de explicar e promover de melhor modo as 
sinergias entre a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável das florestas foi alcançado de forma muito 
equilibrada, o que proporciona um instrumento muito útil para os responsáveis pelo ordenamento das florestas, os 
gestores e os proprietários florestais nos sítios Natura 2000.» 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, Presidente do Grupo de Trabalho da Copa-Cogeca sobre Florestas, Bruxelas, 
Bélgica 
 
«As nossas expectativas relativamente a esta publicação eram que contribuísse para melhorar a compreensão dos 
requisitos da diretiva e a necessidade de esforços de conservação reforçados e a consideração da biodiversidade 
nas zonas florestais da rede Natura 2000 com vista a que contribuam para estados de conservação favoráveis. 
Tínhamos ainda a expectativa de que salientasse a necessidade de níveis mais elevados de estruturas e funções 
fundamentais para o anexo II ou as espécies florestais constantes da lista vermelha, como as florestas antigas, a 
madeira morta e árvores velhas.» 
 
Anna Lindhagen e Erik Hellberg, Agência Sueca de Proteção do Ambiente, Estocolmo, Suécia 
 

«Encaro as florestas como uma realidade dinâmica a longo prazo, na qual as questões relativas à gestão e à 
conservação constituem, com efeito, dois lados da mesma moeda. Por conseguinte, esperava que este documento 
adotasse uma abordagem flexível e prudente, o que me parece ter sido atingido. O diálogo entre os diferentes grupos 
de interesses envolvidos foi melhorado e é necessário que continue. Este documento constitui um bom 
enquadramento para o mesmo.» 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Serviço de Gestão Florestal, Junta de Castilla y León, Valladolid, Espanha 
 
«A Confederação Europeia dos Proprietários Florestais (CEPF) acolhe com agrado este processo de elaboração de 
um novo documento sobre a rede Natura 2000 e as florestas. O contexto complexo e – em alguns casos - 
controverso proporcionou uma tarefa desafiante para o Grupo de Trabalho. Ao tornarem a rede Natura 2000 um 
sucesso, os proprietários florestais da Europa continuam a ser parceiros fundamentais na gestão das florestas 
Natura 2000.» 
 
Clemens v. Doderer, Confederação Europeia dos Proprietários Florestais, Bruxelas, Bélgica 
 
«Graças ao processo interativo e bem gerido de elaboração de um novo documento sobre a rede Natura 2000 e as 
florestas, foi-nos possível aprender com outros grupos de interesses e contribuir com os resultados da nossa própria 
análise não apenas para descrever – pela primeiríssima vez – necessidades e problemas muitos específicos relativos 
à gestão florestal e à rede Natura 2000, mas também para apresentar possíveis soluções. Esperamos que este 
processo incentive comunicações adicionais entre todos os grupos interessados para a gestão e proteção dos nossos 
recursos florestais como base para um ambiente com biodiversidade e uma economia verde viável.» 
 
Roland Kautz, European State Forest Association, Bruxelas, Bélgica 
 

«Uma nota de orientação sobre os sítios Natura 2000 e as florestas da Comissão Europeia é oportuna.  Os gestores 
e proprietários florestais desempenham um papel crucial na aplicação prática dos objetivos de conservação da 
natureza nos sítios florestais Natura 2000 e a apresentação de informações sobre a partilha de boas práticas é 
acolhida com agrado.  Nos casos em que a gestão para a consecução dos objetivos da rede Natura 2000 implique 
abordagens especiais ou outras condições, os proprietários e gestores florestais devem ser reconhecidos e 
recompensados sempre que possível pela prestação destes serviços ecossistémicos importantes.» 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irlanda 
 
«As florestas acolhem uma parte grande e essencial da nossa biodiversidade, com muitas espécies raras, 
especializadas e ameaçadas e constituem, ao mesmo tempo, um recurso para utilização sustentável, proporcionando 
benefícios como a madeira e muitos serviços ecossistémicos importantes. As perspetivas e a terminologia na 
silvicultura e na conservação da natureza são distintas e o atual processo e intercâmbio aberto com todas as partes 
interessadas resultou numa diretriz para um melhor entendimento conjunto e uma melhor gestão futura das florestas 
da rede Natura 2000, sustentáveis tanto em termos de produtos como de biodiversidade.» 
 
 Axel Ssymank, Organismo Federal para a Conservação da Natureza, Bona, Alemanha 
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Qual é o objetivo do presente documento? A quem se destina?  
 
O presente documento deve ajudar as autoridades competentes e os principais 
intervenientes responsáveis pela gestão florestal e os grupos de conservação da natureza 
no desenvolvimento e na promoção de práticas e sistemas de gestão - especialmente nas 
zonas Natura 2000 – tendo em vista manter, ou, sempre que adequado, recuperar habitats e 
espécies de importância para UE até alcançarem um estado de conservação favorável em 
toda a União Europeia. O documento também pode oferecer apoio aos Estados-Membros e 
às regiões na elaboração das medidas orientadas para a rede Natura 2000 no âmbito da 
política agrícola comum e do Programa LIFE durante o novo período de programação 2014-
2020. 
 
Em especial, o documento visa: 

 Facilitar a aplicação prática das diretivas relativas à proteção da natureza através da 
resposta a um conjunto de perguntas frequentes em matéria de gestão e conservação 
das florestas da rede Natura 2000; 

 Promover a integração dos objetivos de conservação da rede Natura 2000 nas 
práticas e políticas mais amplas em matéria de florestas/silvicultura; 

 Salientar a importância da cooperação, compreensão e informação mútuas e da 
partilha de boas práticas entre todas as partes afetadas pela determinação e aplicação 
das medidas de conservação na rede Natura 2000, bem como entre as partes envolvidas 
nas mesmas, especialmente entre diferentes autoridades competentes, proprietários e 
gestores e a comunidade de conservação da natureza;  

 Enfatizar os múltiplos benefícios que as florestas, especialmente as da rede 
Natura 2000, podem proporcionar à sociedade. 

 
As Diretivas Aves e Habitats encontram-se submetidas ao princípio da subsidiariedade e 
cabe aos Estados-Membros determinar as medidas a tomar para a gestão dos seus sítios 
Natura 2000 de acordo com as referidas diretivas. O presente documento proporciona uma 
síntese de como as diretivas relativas à natureza podem ser aplicadas do melhor modo nas 
florestas e apresenta um conjunto de ideias e exemplos práticos com base em experiências 
de boas práticas provenientes de toda a UE. O documento incide principalmente na rede 
Natura 2000 e nas florestas e disposições conexas das Diretivas Aves e Habitats. 
 
O presente documento é meramente informativo e não é juridicamente vinculativo. Foi 
elaborado por meio de um diálogo ativo com intervenientes essenciais (autoridades florestais 
e ambientais, associações de proprietários florestais, organizações de gestão florestal, ONG 
ambientais, cientistas, etc.), a fim de garantir a sua facilidade de utilização e adequação ao 
objetivo e reforçar a abordagem de parceria. O presente documento não é prescritivo na sua 
intenção, visando, pelo contrário, oferecer uma fonte de informação e aconselhamento útil 
para ajudar as autoridades, os gestores dos sítios e a sociedade civil a aplicarem melhor as 
disposições das Diretivas Habitats e Aves. Pode ser atualizado no futuro tomando em 
consideração novas experiências e boas práticas.  
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O que contém este documento? 
 
O documento é apresentado em três partes.  
 

 A parte I (capítulos 1, 2, 3) apresenta uma síntese da rede Natura 2000 no contexto das 
florestas. Explica em que consiste a rede Natura 2000, como são selecionadas as zonas 
para designação como sítios Natura 2000 e como estes sítios devem ser geridos, em 
conformidade com a legislação da UE em matéria de natureza.  Além disso, descreve os 
objetivos da nova estratégia da UE para as florestas e os fundos da UE disponíveis para 
as florestas, tais como LIFE+, e o novo regulamento relativo ao desenvolvimento rural 
(2014-2020).  

 

 A parte II (capítulo 4) constitui o núcleo do documento, oferece explicações mais 
orientadas para algumas das perguntas mais frequentes sobre as florestas da rede 
Natura 2000. Por exemplo, visa explicar o que significam na prática as disposições 
jurídicas relativas à rede Natura 2000 para os proprietários e gestores florestais e como 
estes podem solicitar o apoio de outros intervenientes e partes interessadas – quer 
sejam autoridades, ONG ou o público em geral – para o seu trabalho na gestão das 
florestas para benefício, entre outros, da rede Natura 2000. 

 

 A parte III é apresentada num documento de acompanhamento distinto que indica vários 
exemplos de boas práticas e experiências de diferentes Estados-Membros na gestão das 
florestas da rede Natura 2000 em toda a UE.  

 
O documento é ainda complementado por um conjunto de anexos: 
 

 Anexo 1: Glossário dos principais termos e acrónimos. 
 

 Anexo 2: apresenta uma lista dos tipos de habitats e espécies florestais de importância 
para a UE que exigem a designação de sítios Natura 2000 e/ou que exigem uma 
proteção rigorosa nos termos das Diretivas Habitats e Aves. 
 

 Anexo 3: descreve as principais ameaças e pressões exercidas sobre as florestas da UE. 
 
 
Recomenda-se que o leitor que não esteja familiarizado com a rede Natura 2000, com a 
nova estratégia da UE para as florestas ou com os instrumentos de financiamento da 
UE leia em primeiro lugar a parte I para obter uma síntese dos principais requisitos e 
oportunidades para as florestas na rede Natura 2000. Contudo, as pessoas que já 
estejam familiarizadas com estas questões podem optar por consultar diretamente as 
perguntas frequentes constantes da parte II.  
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Introdução à rede Natura 2000, à política florestal da UE 
e às oportunidades de financiamento para as florestas na rede 

Natura 2000 
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1. AS FLORESTAS E O CONTEXTO POLÍTICO DA UE  

 
 
1.1 Estado das florestas da UE3 
 
Atualmente, as florestas e outras terras arborizadas na UE-28 cobrem 176 milhões de 
hectares, o que representa cerca de 42 % da superfície terrestre da UE. O coberto florestal 
varia significativamente na Europa. Os Estados-Membros com as maiores proporções de 
superfície arborizada são a Finlândia e a Suécia, onde aproximadamente três quartos da 
superfície terrestre se encontram cobertos com florestas ou outras terras arborizadas. Os 
Estados-Membros menos densamente arborizados são Malta, os Países Baixos, a Irlanda e 
o Reino Unido. 
 
A superfície florestal na Europa aumentou de forma regular desde 1990, em consequência 
de programas de florestação e da sucessão natural da vegetação após o abandono da 
agricultura ou da pastorícia. O valor das florestas da UE em termos de biodiversidade varia 
muito em função da sua gestão, história, idade, estrutura, composição, etc.  
 

 
Figura 1. Mapa das florestas europeias, 2006: CCI – EFDAC. 
Disponível em: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 

                                                 
3
 Fonte: Documento de trabalho dos serviços da Comissão: Uma nova estratégia da UE para as 

florestas e o setor florestal SWD (2013) 342 final de 20.9.2013. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Contexto ecológico para os habitats florestais na Europa 
 
Em condições naturais, as florestas seriam, com algumas exceções regionais, o tipo de 
coberto vegetal prevalecente na Europa. Muitos ecossistemas florestais europeus não 
dependem de gestão e progridem apenas através de dinâmicas naturais, nomeadamente 
fases de desenvolvimento e regeneração natural, bem como por perturbações naturais em 
grande escala provocadas por incêndios, tempestades ou surtos de insetos. Por outro lado, 
muitos tipos de habitats florestais foram criados por gestão anterior e ainda dependem da 
gestão (por exemplo, o montado mediterrânico e as pastagens arborizadas fenoscandianas). 
 
As florestas naturais originais da Europa caracterizavam-se por diferentes padrões de 
dinâmicas naturais. As dinâmicas com intervalos de pequena escala e o mosaico de média 
escala de diferentes fases de desenvolvimento eram típicos da maioria das florestas de 
caducifólias, ao passo que as perturbações naturais em larga escala eram provavelmente 
típicas das florestas de coníferas. Em geral, os processos dinâmicos naturais davam forma à 
floresta como um mosaico de diferentes micro-habitats, apoiando a rica biodiversidade das 
florestas. 
 

1.1.2 Silvicultura multifuncional - um princípio fundamental nas florestas da UE 
 
Durante muito tempo, as florestas na Europa foram utilizadas pelas suas múltiplas funções, 
proporcionando vários benefícios económicos, ambientais e culturais. Fornecem matérias-
primas renováveis e respeitadoras do ambiente e desempenham um papel importante no 
desenvolvimento económico, no emprego e na prosperidade da Europa, em especial nas 
zonas rurais. Têm um elevado valor em termos de biodiversidade ou, quando é necessário 
atender a pressões existentes, pelo menos um elevado potencial de recuperação da 
biodiversidade (ver o capítulo 2). 
 
As florestas também contribuem para uma melhor qualidade de vida, pois proporcionam um 
ambiente agradável, oferecem possibilidades de lazer e benefícios para a saúde, ao mesmo 
tempo que mantêm e melhoram os recursos ambientais e os valores ecológicos. Além disso, 
as florestas conservam grande parte do património cultural e espiritual que define a Europa. 
 
A gestão sustentável das florestas contribui simultaneamente para atingir objetivos 
económicos, ambientais e sociais. As florestas geridas de modo sustentável podem ser 
utilizadas para a produção de madeira e de outros produtos não lenhosos, lazer, caça, etc., 
oferecendo ao mesmo tempo o caráter de utilidade pública das florestas ou alcançando 
objetivos ambientais como a melhoria da sanidade florestal, da biodiversidade, da resistência 
às alterações climáticas e da proteção da água e do solo. 
 
Em termos de produção de madeira, a produtividade florestal varia significativamente entre 
os Estados-Membros. Em média, 60 % a 70 % do acréscimo anual é abatido, o que significa 
que o volume em pé continua a aumentar. Todavia, o acréscimo anual líquido é apenas um 
indicador da produtividade florestal. Ao estimar a futura disponibilidade da madeira é 
necessário tomar igualmente em consideração outros fatores como a distribuição de classes 
etárias ou a acessibilidade das florestas. 
 
As florestas da Europa, especialmente na região do Mediterrâneo, também constituem uma 
fonte importante de produtos não lenhosos, como a cortiça. São, ainda, uma fonte 
predominante de biomassa para aquecimento doméstico e produção de eletricidade. 
Segundo estimativas recentes prevê-se que a sua quota global da biomassa total disponível 
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como fonte de energia renovável aumente até 66 % em 2020. Isto reflete-se também na 
proporção significativa (42 % - ver gráfico) dos recursos lenhosos utilizados para energia.  
 

 
Figura 2. Recursos madeireiros na UE27 em 2010. Fonte EUwood, 2010 
 

1.1.3 Serviços ecossistémicos prestados pelas florestas da UE à sociedade 
 
Para além de constituírem uma fonte de receita direta a partir da madeira e de outros 
produtos (alimentos, combustível, caça, resina, cortiça, etc.), e de acolherem uma proporção 
significativa da rica biodiversidade da Europa, as florestas fornecem muitos outros benefícios 
importantes para a sociedade e a economia por meio da prestação de serviços 
ecossistémicos.  
 
Por exemplo, protegem os solos da erosão e regulam as bacias hidrográficas e os sistemas 
hidrológicos locais mediante a manutenção dos fluxos hídricos. Regulam o clima local, 
regional e global, armazenam carbono, protegem polinizadores valiosos, purificam o ar e a 
água doce e, em geral, protegem-nos contra catástrofes naturais como avalanches, 
deslizamentos de terras, secas e inundações. Também apoiam o lazer, o turismo e a 
educação.  
 
Enquanto alguns bens, serviços e funções florestais têm um valor monetário direto (por 
exemplo, a madeira), existem outros serviços ecossistémicos que ainda não foram 
adequadamente «avaliados» e por vezes pagos (por exemplo, lazer, património cultural, 
qualidade e quantidade de água e solo). Encontram-se em curso vários estudos económicos 
para estimar os valores dos serviços ecossistémicos.  
 
Uma proporção significativa dos ecossistemas saudáveis da Europa encontra-se na rede 
Natura 2000. Segundo estudos recentes da Comissão, estima-se que os benefícios 
provenientes especificamente de zonas na rede Natura 2000 rondem os 200 a 300 mil 
milhões de euros por ano. O valor total do carbono de todos os habitats Natura 2000 por si 
só é significativamente superior, contendo os habitats florestais da rede Natura 2000 os 
valores de carbono mais elevados, situando-se entre 318,3 e 610,1 mil milhões de euros em 
2010 (Fonte IEEP)4.  

                                                 
4
 Ficha informativa sobre a rede Natura 2000: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4 Propriedade florestal 
 
Cerca de 40 % da superfície florestal da UE é propriedade pública. A propriedade pública 
(Comuna, Região/Província, Estado, etc.) é predominante na maioria dos Estados-Membros 
do leste e do sudeste da UE. A dimensão média das explorações florestais públicas na UE é 
superior a 1000 ha, com variações consideráveis entre países. 
 
Cerca de 60 % das florestas da UE são propriedade privada, com cerca de 16 milhões de 
proprietários florestais privados. As explorações florestais privadas têm uma superfície 
média de 13 ha, mas na maior parte dos casos essas explorações privadas são inferiores a 
5 ha5. A dimensão média das florestas privadas varia consideravelmente entre Estados-
Membros, entre 0,7 ha por exploração na Bulgária e 130 ha por exploração na Eslováquia6. 
 
É importante conhecer estas grandes variações tanto na produtividade como na propriedade 
das florestas da UE, já que também se refletem nas florestas designadas no âmbito da rede 
Natura 2000 e podem, portanto, ter uma influência significativa no modo como estas 
«florestas Natura 2000» são geridas na prática.  
 

1.1.5 Principais ameaças e pressões  
 
As florestas são objeto de várias pressões naturais e induzidas pela atividade humana e 
sofrem danos causados por fontes bióticas e abióticas.  
As principais ameaças e pressões exercidas sobre as florestas na UE variam 
significativamente entre regiões e em função da perspetiva adotada (atividades florestais ou 
ecologia florestal e conservação da natureza), mas normalmente podem incluir uma ou mais 
das seguintes: incêndios florestais, vendavais, poluição atmosférica ou hídrica, seca, 
espécies exóticas invasoras, pragas, doença, fragmentação do habitat, outra utilização dos 
solos, ausência de diversidade estrutural e específica, gestão insustentável, ausência de 
gestão, etc. Encontram-se disponíveis informações adicionais em matéria de ameaças e 
pressões exercidas sobre as florestas da UE no anexo 3. 
 
Em muitos casos, estas ameaças afetam a biodiversidade da floresta. Segundo os 
conhecimentos atuais, a UICN estima que 27 % dos mamíferos, 27 % dos coleópteros 
saproxílicos, 10 % dos répteis e 8 % dos anfíbios relacionados com as florestas estão 
ameaçados de extinção na UE (CTE/BD, 2010, com base na UICN, 2009). 
 
Todavia, estima-se que a biodiversidade nos habitats florestais ainda se encontre 
geralmente em melhor estado do que noutros grandes grupos de habitats como os prados e 
as zonas húmidas na Europa, tal como constatado pela tendência nas aves comuns na 
Europa (ver a figura 3). 
 
O impacto das alterações climáticas, que terá um efeito latitudinal evidente mediante o 
aumento das temperaturas e da seca na Europa Meridional, já é percetível no gradiente 
altitudinal. As espécies que se encontram nas altitudes inferiores das montanhas da Europa 
já sofrem devido à diminuição da precipitação e ao aumento da temperatura7. 
 
Estas alterações podem reduzir a resistência e a saúde dos ecossistemas florestais e 
conduzir ao aumento das perturbações bióticas decorrentes, por exemplo, de pragas ou 
espécies exóticas invasoras. As florestas também se podem tornar mais vulneráveis face às 

                                                 
5
 Fonte: Plano de ação da UE para as florestas 2007-2011. 

6
 Estado das Florestas da Europa 2011. Disponível em: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

7
 Fonte: Projetos MOTIVE e Trees4Future para o 7PQ. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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perturbações abióticas causadas por vendavais, secas e incêndios florestais mais 
frequentes. 
 
 

 
Figura 3. Aves comuns na Europa – índice populacional (1980 = 100) 

Fonte: AEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-
2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Gestão sustentável das florestas (GSF) na Europa 
 
Atualmente, cerca de 87 % das florestas da Europa são objeto de um determinado nível de 
intervenção humana (AEA, 2008). A maior parte das florestas é gerida de acordo com 
princípios da gestão sustentável das florestas (GSF), tal como definida e desenvolvida pelo 
processo da «Forest Europe» (antiga Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas 
na Europa - CMPFE), que, na maioria dos casos, são complementados por programas ou 
políticas florestais nacionais ou regionais. 
 
A gestão florestal sustentável consiste na administração e no uso das florestas e das terras 
florestais de um modo e a uma taxa que mantenham a sua biodiversidade, produtividade, 
capacidade de regeneração, vitalidade e potencial para desempenhar, atualmente e no 
futuro, funções ecológicas, económicas e sociais relevantes, aos níveis local, nacional e 
mundial, sem prejudicar outros ecossistemas8. 
 
Existem várias iniciativas em toda a UE para a promoção e avaliação da gestão sustentável 
das florestas. Além disso, a «Forest Europe» desenvolveu critérios e indicadores para que a 
região pan-europeia informe sobre a aplicação da gestão sustentável das florestas pelos 
países.  

                                                 
8
 Fonte: Segunda Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa, 16 e 17 de junho 

de 1993, «Resolução H1 - Orientações gerais para a gestão sustentável das florestas na Europa». 

 

 Todas as aves comuns (136) 

        Aves comuns das terras agrícolas (36) 

  ----  Aves comuns das florestas (29) 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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Os seis critérios pan-europeus para a elaboração de relatórios sobre a GSF são os 
seguintes: 

 Manutenção e melhoria adequada dos recursos florestais e do seu contributo para os 
ciclos globais do carbono; 

 Conservação da saúde e da vitalidade dos ecossistemas florestais; 

 Manutenção e fomento da capacidade produtiva das florestas (madeira e outros produtos 
florestais); 

 Manutenção, conservação e melhoria adequada da diversidade biológica nos 
ecossistemas florestais; 

 Manutenção, conservação e melhoria adequada das funções protetoras na gestão 
florestal (nomeadamente no que se refere ao solo e à água); e 

 Manutenção de outras funções e condições socioeconómicas. 
 
Em geral, os programas ou as políticas de gestão das florestas incidem na redução das 
ameaças, nas medidas de proteção e recuperação, na promoção da utilização sustentável, 
bem como na gestão dos recursos genéticos. A este respeito, os planos de gestão florestal 
(PGF) ou instrumentos equivalentes constituem um instrumento importante para a 
aplicação da GSF a nível operacional. Os PGF contêm informações (texto, mapas, quadros 
e gráficos, etc.) recolhidas durante inventários florestais periódicos a nível das unidades 
florestais operacionais (povoamentos e secções) e operações previstas para povoamentos 
ou secções individuais com vista à consecução dos objetivos de gestão. Por conseguinte, os 
planos de gestão florestal a nível das explorações constituem instrumentos estratégicos e 
operacionais para os proprietários e gestores florestais. 
 
A certificação das florestas também representa um dos instrumentos de documentação da 
sustentabilidade da gestão florestal. Baseia-se em compromissos voluntários de observação 
da aplicação dos princípios de GSF em certas zonas. Tomando em consideração o número 
de hectares certificados e de produtos com logótipo de certificação, é evidente que, ano 
após ano, a certificação adquiriu importância. Na UE, cerca de 50 % das florestas e outras 
terras arborizadas são certificados pelo FSC9 ou o PEFC10, embora existam grandes 
diferenças entre países. 
 
 
1.2 Contexto político da UE para as florestas 

1.2.1 A nova estratégia da UE para as florestas 
 
Apesar da ausência de uma política florestal comum, outras políticas da UE, como, por 
exemplo, as políticas em matéria de desenvolvimento rural, emprego, alterações climáticas, 
energia, água e biodiversidade, influenciam as decisões dos Estados-Membros sobre as 
florestas. Por este motivo, foi adotada uma estratégia florestal da UE11 em 1998. Baseando-
se no princípio da subsidiariedade e no conceito de responsabilidade partilhada, estabeleceu 
um quadro de ações relativas às florestas em apoio da GSF. O plano de ação para as 
florestas12 que englobou o período entre 2007 e 2011 constituiu o principal instrumento da 
sua aplicação. 
 
Desde a sua adoção há 15 anos, as florestas têm sido afetadas por alterações políticas e 
sociais significativas, bem como por um número cada vez mais elevado de políticas relativas 

                                                 
9
 Forest Stewardship Council (Conselho de Gestão Florestal): https://ic.fsc.org/. 

10
 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Programa para o 

Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal): http://www.pefc.org/. 
11

 Resolução do Conselho, de 15 de dezembro de 1998, relativa a uma estratégia florestal para a UE  
13 

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf. 



14 Natura 2000 e Florestas  

 

às florestas que, em conjunto, contribuíram para criar um ambiente político mais complexo 
em matéria de florestas.  Para fazer face a estes novos desafios, a Comissão Europeia 
adotou uma nova estratégia da UE para as florestas13 em 20 de setembro de 2013.  
 
A estratégia da UE para as florestas contém os seguintes domínios prioritários:  
 
A gestão florestal sustentável contribui para os objetivos essenciais da sociedade. 
1. Apoio às nossas comunidades rurais e urbanas. 
2. Incentivo da competitividade e da sustentabilidade das indústrias florestais, da bioenergia 

e da economia verde da UE. 
3. As florestas num clima em mudança. 
4. Proteção das florestas e reforço dos serviços ecossistémicos. 
 
Reforçar a base de conhecimentos 
5. Que florestas temos e como estão a evoluir? 
6. Produtos florestais e produtos com valor acrescentado novos e inovadores. 
 
Favorecer a coordenação e a comunicação  
7. Trabalhar em conjunto para gerir coerentemente e compreender melhor as nossas 

florestas. 
8. As florestas numa perspetiva mundial. 
 
O domínio prioritário 4 «proteção das florestas e reforço dos serviços ecossistémicos» diz 
respeito ao facto de a rede Natura 2000 salientar que os Estados-Membros deverão obter 
melhorias mensuráveis e significativas no estado de conservação dos habitats e espécies 
florestais, através da aplicação plena da legislação da UE relativa à proteção da natureza e 
garantindo que os planos florestais nacionais contribuam para a gestão adequada da rede 
Natura 2000 até 2020». Considera-se que o presente documento constitui uma referência 
que deve ser utilizada para atingir este objetivo. 

1.2.2 Apoio financeiro da UE para as florestas 
 
Outra grande influência a nível da UE sobre as florestas e a gestão florestal advém da 
política de desenvolvimento rural. Atualmente, as florestas e o setor florestal recebem 
financiamento significativo da UE acessível, em diferentes graus, a tipos de propriedades 
distintos. As medidas florestais ao abrigo do regulamento relativo ao desenvolvimento rural 
constituem a espinha dorsal em termos de recursos da estratégia para as florestas (90 % do 
financiamento total da UE para as florestas) e os principais recursos da UE para as florestas 
e a silvicultura. De acordo com valores recentes, em 2007-2013 tinham sido afetados às 
medidas florestais 5,4 mil milhões de euros do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER). 
 
Embora dependa dos programas de desenvolvimento rural dos Estados-Membros, é de 
esperar um nível de despesas semelhante para 2014-2020. Essas despesas deverão 
contribuir para a realização dos objetivos da nova estratégia da UE para as florestas, 
nomeadamente para assegurar que as florestas da UE sejam comprovadamente geridas 
segundo os princípios da gestão florestal sustentável. 
  

                                                 
13

 COM (2013) 659 final de 20.9.2013. 
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1.2.2.1 Experiências passadas com o financiamento da UE para as florestas no âmbito do 
FEADER 
 
O FEADER precedente para o período de 2007-2013 ofereceu aos Estados-Membros oito 
medidas especificamente orientadas para as florestas e sete outras que poderiam ser 
utilizadas, nomeadamente, para atividades relacionadas com as florestas. O financiamento 
inicialmente atribuído a medidas específicas para a silvicultura (6 mil milhões de euros) e 
relacionadas com a silvicultura (entre 1 e 2 mil milhões de euros) no âmbito do FEADER foi 
de 8 mil milhões de euros. Contudo, a aplicação das medidas florestais teve um início lento 
e, segundo valores recentes, a afetação relativa às supracitadas oito medidas silvícolas 
específicas foi alterada para 5,4 mil milhões de euros.  
 
Segundo dados recentes, duas medidas ambientais apresentaram um desempenho muito 
inferior à média, designadamente os pagamentos relativos às medidas silvoambientais e 
da rede Natura 2000, nos quais foram gastos menos de 14 % do plano atualizado (2011). A 
implementação da florestação das terras agrícolas teve o melhor desempenho (40 %). A 
medida de recuperação do potencial florestal e de prevenção de incêndios e catástrofes 
naturais também atingiu um nível de execução de 40 %. 
 
Em análises do financiamento das medidas florestais, os Estados-Membros e as partes 
interessadas indicaram que tiveram dificuldade na interpretação de vários requisitos e 
consideraram que o elevado encargo administrativo (incluindo requisitos adicionais a nível 
nacional ou regional) e as contribuições reduzidas do fundo constituíram as principais 
causas para o baixo grau de execução. 
 
Na parte 3, apresentam-se exemplos de como o programa de desenvolvimento rural foi 
utilizado para financiar medidas de gestão nas florestas designadas como sítios 
Natura 2000. 
 
1.2.2.2 Apoio financeiro disponível para o período 2014-2020  
 
Para o atual período financeiro de 2014-2020, o FEADER14 encontra-se dividido em seis 
domínios prioritários relacionados com a Estratégia da UE até  2020. O regulamento relativo 
ao desenvolvimento rural abrange as florestas e a silvicultura na maior parte destes seis 
domínios prioritários, que incluem:  

 a transferência de conhecimentos e a inovação no setor florestal (prioridade 1),  

 a promoção da gestão sustentável das florestas (prioridade 2),  

 a restauração, preservação e melhoria dos ecossistemas relacionados com a agricultura 
e as florestas, com especial incidência na rede Natura 2000 (prioridade 4) e  

 a promoção da utilização eficiente dos recursos e de uma economia hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas nos setores agrícola, alimentar e florestal 
(prioridade 5). 

 
Atualmente existe também o requisito geral de que o apoio às explorações que excedam 
uma determinada dimensão (a determinar pelos Estados-Membros nos seus programas de 
desenvolvimento rural) dependa da gestão da floresta em conformidade com os princípios da 
GSF (tal como evidenciado pela apresentação das informações relevantes de um plano de 
gestão florestal ou de instrumentos equivalentes). Este requisito dá aos Estados-Membros a 
possibilidade de definirem um limiar adequado para os planos de gestão florestal que reflita 
as suas especificidades sociobiogeográficas, reconhecendo, ao mesmo tempo, a 
importância de um planeamento adequado e dos resultados alcançados neste domínio. 

                                                 
14

 Ver o Regulamento (UE) n.º 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:PT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:PT:PDF
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As seguintes principais medidas florestais encontram-se atualmente disponíveis no 
âmbito do novo regulamento:  

 Artigo 21.º: Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas, nomeadamente: 

o a florestação e criação de zonas arborizadas (artigo 22.º)  
o a implantação de sistemas agroflorestais (artigo 23.º)  
o a prevenção e reparação dos danos causados às florestas pelos incêndios 

florestais e as catástrofes naturais, nomeadamente os surtos de pragas e 
doenças, bem como acontecimentos catastróficos e as ameaças ligadas ao clima 
(artigo 24.º)  

o os investimentos destinados a melhorar a resiliência, o valor ambiental e o 
potencial de atenuação dos ecossistemas florestais (artigo 25.º)  

o os investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e 
comercialização de produtos florestais (artigo 26.º)  

 Artigo 30.º: Pagamentos a título da rede Natura 2000 e da Diretiva-Quadro Água. 

 Artigo 34.º: Serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas. 

 Artigo 35.º: Cooperação. 

 
1.2.2.3. Apoio da política de coesão da UE às florestas  
 
Para além do FEADER, os Estados-Membros e as suas regiões também podem beneficiar 
do apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social 
Europeu (FSE). O FEDER15 cofinancia programas e projetos que podem estar direta ou 
indiretamente relacionados com as florestas e o setor florestal, no âmbito das medidas que 
visam o desenvolvimento territorial.  Alguns exemplos que podem ser associados às 
florestas e ao domínio florestal são os seguintes: investimentos do FEDER na rede 
Natura 2000 e a promoção da biodiversidade e de serviços ecossistémicos, bem como o 
apoio às PME e à inovação.  
 
O FEDER também cofinancia programas de cooperação inter-regional, transnacional e 
transfronteiras16 (INTERREG) que podem apoiar projetos relativos às florestas e à 
silvicultura. Os projetos podem incluir os seguintes domínios de intervenção: sistemas de 
acompanhamento e informação, bem como redes relativas a incêndios florestais, gestão 
sustentável das terras, partilha de informações sobre a adaptação às alterações climáticas, 
sequestro do carbono e redução de riscos, biodiversidade, políticas contra o despovoamento 
nas zonas montanhosas, favorecimento da utilização de bioenergia, cooperação para a 
utilização de energias renováveis e eficiência energética, bem como o desenvolvimento 
sustentável das regiões através das PME. 
  

                                                 
15

 Ver o Regulamento (UE) n.º 1301/2013:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16

 Ver o Regulamento (UE) n.º 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013R1299. 
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1.2.3 LIFE   
 
Outra fonte importante de financiamento para as florestas provém do instrumento LIFE da 
UE, que continua a ser até hoje o único instrumento da UE exclusivamente dedicado ao 
financiamento de projetos relativos ao ambiente e ao clima. Cerca de 50 % do orçamento é 
dedicado especificamente à natureza e à biodiversidade. Desde o início do programa em 
1992, financiou mais de 300 projetos para a gestão e recuperação de espécies e habitats 
florestais na rede Natura 2000 com um orçamento total de várias dezenas de milhões de 
euros. Existe uma brochura LIFE especificamente dedicada às florestas17.  
 
As ações típicas no âmbito dos projetos «LIFE+ Natureza e Biodiversidade» incluem: a 
eliminação das espécies exóticas invasoras, a elaboração de planos de gestão e adoção de 
regimes de gestão adequados para habitats florestais com intervenientes locais, o 
financiamento de projetos de recuperação para melhorar a diversidade estrutural das 
florestas, a instauração de regimes silvoambientais no âmbito dos PDR por meio de projetos 
de demonstração e boas práticas. O instrumento LIFE também contribuiu para a elaboração 
de orientações e instrumentos de promoção de gestão florestal benéficos para a 
biodiversidade. 
 

 

Figura 4. Tipos de habitats sobre os quais incidem os projetos LIFE (número de projetos 
1992-2008) 

Fonte: Base de dados dos projetos LIFE 
 

Projeto LIFE para a gestão da rede Natura 2000 nas florestas privadas da Finlândia 

 
A região central da Finlândia encontra-se no centro do setor madeireiro do país. Nesta região, a maioria das 
florestas são privadas, possuindo cada proprietário parcelas relativamente pequenas de floresta. Para superar a 
preocupação de que a designação Natura 2000 limitaria todas as atividades, a autoridade local de conservação 
da natureza lançou um projeto «LIFE-Natureza» para informar sobre a rede NATURA 2000 e explicar o que esta 
implica na prática para os proprietários privados. Uma das ações-chave do projeto consistiu em oferecer a cada 
proprietário numa zona-piloto a opção de ter um plano de gestão florestal elaborado para o seu terreno. 
 
Estes planos examinavam o potencial económico da floresta e as suas exigências em matéria de conservação. 
Assim, os proprietários não só adquiriram uma ideia clara das consequências da rede Natura 2000 para as suas 
florestas, mas também receberam sugestões sobre como lucrar com as suas florestas de modo sustentável e 
compatível com os objetivos de conservação da rede Natura 2000. O regime revelou-se muito popular. De outro 
modo, poucos proprietários teriam investido nestes planos florestais. 

 

                                                 
17

 É possível encontrar informações adicionais na publicação «LIFE and European forests» publicada 
pela Comissão Europeia, disponível em:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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Projeto LIFE para recuperar carvalhais da estepe na Hungria
18

 

 
Os carvalhais da estepe constituem habitats únicos na Hungria, utilizados para pastagem e exploração comercial 
da madeira há séculos. A sua maioria foi convertida em pastagens sem árvores ou terrenos arados. Além disso, 
durante a florestação da grande planície húngara, procedeu-se à plantação de florestas não indígenas. 
Atualmente, sobreviveu apenas um pequeno número de parcelas com o coberto florestal original. Os carvalhais 
da estepe da cidade de Nagykőrös são um dos mais extensos. 
 
O município de Nagykőrös, em conjunto com a Direção do Parque Nacional Danúbio-Ipoly e o WWF, 
desenvolveu um projeto «LIFE-Natureza» para recuperar o habitat dos carvalhais da estepe na zona de 
execução do projeto, o que implicou a eliminação de plantas exóticas invasoras e a plantação de espécies 
florestais autóctones. Os direitos de utilização das florestas privadas anteriormente utilizadas para a produção de 
madeira foram arrendados pelo Parque Nacional por 90 anos através de um contrato inovador, em zonas que 
incluem parcelas privadas de carvalhais da estepe de elevado valor em termos de conservação, onde se aplicou 
uma gestão orientada para a conservação. A perda de rendimento dos proprietários devido à cessação da 
exploração comercial da madeira nessas zonas foi compensada e a madeira proveniente das espécies invasoras 
removidas (por exemplo, robínia ou cerejeira-preta) foi entregue aos gestores florestais. 
 
Também se elaborou um plano de gestão a longo prazo para o sítio Natura 2000 e desenvolveu-se uma parceria 
sólida com os proprietários florestais através da execução do projeto. 

 
Um novo instrumento LIFE19 entrou em vigor em janeiro de 2014. Encontra-se dividido em 
dois subprogramas distintos: um para o ambiente (cerca de 2,1 mil milhões de euros para 
subvenções de ação) e um para a ação climática (aproximadamente 700 milhões de euros). 
Pouco mais de metade do orçamento para subvenções de ação ao abrigo do subprograma 
relativo ao ambiente destina-se a subvenções de ação em matéria de natureza e 
biodiversidade, com especial ênfase na rede Natura 2000. O que precede traduz-se, no total, 
em 1,22 mil milhões de euros para a Natureza e Biodiversidade para o período de sete 
anos. 
 
Para além do cofinanciamento de projetos «tradicionais» como no passado, foi criado um 
novo tipo de intervenção: o projeto «integrado». Estes visam encorajar uma abordagem 
programática mais estratégica no sentido da implementação da legislação ambiental da UE. 
Em especial, devem contribuir para catalisar a execução plena dos quadros de ação 
prioritária (QAP) dos Estados-Membros para a sua quota da rede Natura 2000, por exemplo, 
através do apoio à gestão e recuperação dos sítios Natura 2000 numa vasta superfície 
geográfica, tal como todo um país ou região (ver a secção 2 para informações 
pormenorizadas sobre os QAP). 
 
O primeiro programa de trabalho plurianual20 foi adotado em março de 2014. Este programa 
identifica determinados domínios prioritários para financiamento durante os próximos quatro 
anos no âmbito de cada uma das prioridades temáticas. Os elementos que se seguem são 
alguns dos temas de projetos de especial importância para as florestas:  
 
No âmbito da prioridade «Natureza»:  

 Projetos destinados a melhorar o estado de conservação dos tipos de habitats ou 
espécies (incluindo espécies de aves) com interesse para a Comunidade, com destaque 
para os sítios da rede Natura 2000 propostos ou designados para esses tipos de 
habitats ou espécies.  

 Projetos que executem uma ou várias ações previstas no quadro de ação prioritária 
pertinente, conforme atualizadas pelos Estados-Membros, ou ações concretas 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 
19

 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2013, que estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE). 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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identificadas, recomendadas ou acordadas no âmbito dos seminários biogeográficos da 
rede Natura 2000. 

 Projetos relativos a espécies exóticas invasoras suscetíveis de deteriorar o estado de 
conservação das espécies (incluindo das aves) ou dos tipos de habitats com interesse 
para a Comunidade em apoio à rede Natura 2000.  

 
No âmbito da prioridade «Eficiência dos recursos»:  

 Atividades relacionadas com os sistemas de monitorização e informação sobre as 
florestas e a prevenção de incêndios florestais. Os projetos no âmbito desta rubrica 
podem aplicar metodologias avançadas para demonstrar a gestão sustentável das 
florestas a nível regional, nacional ou supranacional de acordo com indicadores e 
critérios (Forest Europe) acordados que sigam os objetivos da nova estratégia da UE 
para as florestas e da estratégia da UE em matéria de biodiversidade para 2020. 
Também inclui projetos que utilizem novas informações sobre as florestas para aumentar 
a sua resistência às ameaças decorrentes das alterações demográficas relacionadas 
com a urbanização, o abandono das terras ou a perda de competências tradicionais de 
gestão das terras. 

 
No âmbito da prioridade «Governação e informação em matéria de ambiente»: 

 Campanhas de desenvolvimento de capacidades destinadas a permitir a 
coordenação e a orientação no que se refere às informações pertinentes e 
representativas da UE sobre as florestas e os incêndios florestais.  

 Projetos que apoiem o intercâmbio de boas práticas e o desenvolvimento de 
competências dos gestores dos sítios Natura 2000, segundo recomendações dos novos 
seminários biogeográficos da rede Natura 2000. 
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2. AS DIRETIVAS AVES E HABITATS DA UE 

 
2.1 O compromisso da UE de preservar a biodiversidade da Europa 
 
Tal como indicado no capítulo anterior, a nova estratégia da UE para as florestas tem como 
uma das suas prioridades a «proteção das florestas e o reforço dos serviços 
ecossistémicos», declarando que os Estados-Membros «deverão obter melhorias 
mensuráveis e significativas no estatuto de conservação dos habitats e espécies florestais, 
através da aplicação plena da legislação da UE relativa à proteção da natureza e garantindo 
que os planos florestais nacionais contribuam para a gestão adequada da rede Natura 2000 
até 2020». 
 
O que precede é diretamente coerente com os compromissos assumidos pelos Estados-
Membros da UE em 2010 com vista a «travar a perda de biodiversidade e a degradação dos 
serviços ecossistémicos na UE até 2020 e, na medida em que tal for viável, a recuperar essa 
biodiversidade e esses serviços, intensificando simultaneamente o contributo da UE para 
evitar a perda de biodiversidade ao nível global»21. 

A estratégia da UE em matéria de biodiversidade22, adotada em maio de 2011, 
estabelece o quadro político para a consecução deste objetivo global. Várias metas da 
estratégia são diretamente importantes para as florestas, nomeadamente a meta 1 que urge 
os Estados-Membros à «plena aplicação das Diretivas Aves e Habitats» e, em especial a 
«travar a deterioração do estado de todas as espécies e habitats abrangidos pela legislação 
da UE em matéria de natureza e obter uma melhoria sensível e mensurável do seu estado 
(...) até 2020, em relação às atuais avaliações». 
 
A estratégia da UE em matéria de biodiversidade estabelece a seguinte meta ambiciosa: 

Travar a deterioração do estado de todas as espécies e habitats abrangidos pela legislação 
da UE em matéria de natureza e obter uma melhoria sensível e mensurável do seu estado, 
de modo a que, até 2020, em relação às atuais avaliações:  
(i) Mais 100 % de avaliações de habitats e 50% de avaliações de espécies ao abrigo da 

Diretiva Habitats mostrem uma melhoria do estado de conservação; e 
(ii) Mais 50 % de avaliações de espécies ao abrigo da Diretiva Aves mostrem um estado 

seguro ou melhorado. 

As florestas desempenham um papel de especial importância para atingir esta meta. Não só 
acolhem uma proporção muito significativa da biodiversidade ameaçada da Europa, como 
também cobrem cerca de metade da superfície total da rede Natura 2000 europeia. Portanto, 
é importante que os proprietários e gestores florestais conheçam bem os objetivos e 
requisitos jurídicos das Diretivas Habitats e Aves, especialmente no que diz respeito à 
proteção e gestão dos sítios Natura 2000, para que possam contribuir de modo positivo para 
a sua consecução. 

Tal como explicado no presente capítulo, o que precede exige mais do que a simples 
aplicação dos princípios gerais da gestão sustentável das florestas. Pode ser necessário 
tomar em consideração medidas adicionais a nível de sítios concretos para atender às 

                                                 
21

 Conclusões do Conselho Ambiente de 15 de março de 2010. Disponível em: 
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&f=ST%207536%202010%20INIT 
22

 Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (COM(2011) 244), 
3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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necessidades de conservação específicas das espécies e dos tipos de habitats de 
importância para a UE presentes num sítio. 
 
As disposições jurídicas específicas das duas diretivas da UE relativas à natureza são 
apresentadas infra em conjunto com outros aspetos das diretivas e da política de 
biodiversidade da UE diretamente relevantes para os proprietários e gestores florestais. O 
objetivo consiste em apresentar as informações de base e o contexto jurídico necessários 
para a secção mais pormenorizada de perguntas e respostas constante da parte 2.  
 
 

2.2 As Diretivas Aves e Habitats 
 

As Diretivas Aves23 e Habitats24 constituem as pedras angulares da política de 
biodiversidade da UE. Permitem que os 28 Estados-Membros da UE trabalhem em conjunto, 
num quadro legislativo comum, para preservar as espécies e os habitats mais valiosos e 
ameaçados em toda a sua área de repartição natural na Europa. 
 
A Diretiva Aves abrange todas as espécies de aves que vivem no estado selvagem na UE 
(aproximadamente 500 espécies), ao passo que a Diretiva Habitats incide num subconjunto 
de cerca de 2 000 espécies que necessitam de proteção para evitar o seu desaparecimento 
ou porque são representativas de habitats importantes na União Europeia. Cerca de 
230 tipos de habitats também são protegidos por direito próprio ao abrigo da Diretiva 
Habitats. São muitas vezes designados espécies ou habitats de interesse comunitário (ver o 
capítulo 3 e o anexo 2 para mais informações). 
 
O objetivo global das duas diretivas consiste em assegurar que as espécies e os tipos de 
habitats que visam proteger são mantidos ou recuperados para um estado de conservação 
favorável25 em toda a sua área de repartição natural na UE. É necessário que os Estados-
Membros tomem as medidas adequadas para a consecução deste objetivo, tomando em 
consideração requisitos económicos, sociais e culturais, bem como características regionais 
e locais. 
 
Este objetivo é definido em termos positivos e orientados para uma situação favorável que 
tem de ser atingida e mantida. Consiste, portanto, em mais do que evitar a sua deterioração. 
 
Mais especificamente, as diretivas da UE relativas à natureza exigem que os Estados-
Membros:  
 

 Designem, preservem e, sempre que necessário, restabeleçam os principais sítios 
para a proteção das espécies e dos tipos de habitats enumerados nos anexos I e II da 
Diretiva Habitats e no Anexo I da Diretiva Aves, bem como das aves migratórias. Em 
conjunto, estes sítios fazem parte da rede Natura 2000 a nível da UE. 
 

 Estabeleçam um regime de proteção das espécies para todas as espécies de aves 
selvagens europeias e outras espécies ameaçadas de extinção enumeradas nos 
anexos IV e V da Diretiva Habitats. Este regime de proteção é aplicável em toda a área 

                                                 
23

 Diretiva 2009/147/CE do Conselho (versão codificada da Diretiva 79/409/CEE do Conselho relativa 
à conservação das aves selvagens, alterada) – ver http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN  
24

 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992 relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens, versão consolidada 1.1.2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25

 O conceito de «estado de conservação favorável» não é referido na Diretiva Aves, mas existem 
requisitos análogos para as ZPE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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de repartição natural das espécies na UE, isto é, tanto dentro como fora dos sítios 
Natura 2000. 

 
 
2.3 O estado de conservação das espécies e dos habitats protegidos da UE  
 
Os Estados-Membros elaboram um relatório que é apresentado à Comissão de seis em seis 
anos sobre o estado de conservação dos habitats e espécies de importância para a UE 
presentes no seu território, não apenas nos seus sítios Natura 2000. Tal é realizado através 
de uma metodologia normalizada26 que permite à Comissão agregar os dados tanto a nível 
biogeográfico como da UE.  
 
O mais recente relatório sobre o estado da natureza no que se refere ao estado de 
conservação das espécies e dos habitats protegidos ao abrigo das duas diretivas relativas à 
natureza foi publicado em maio de 2015 e diz respeito ao período entre 2007 e 2012. Estas 
informações são muito úteis não só para avaliar se as diretivas estão a atingir os seus 
objetivos, mas também para a definição de novos objetivos e prioridades de conservação e a 
adaptação dos objetivos e prioridades existentes tomando em consideração os dados mais 
recentes. A avaliação de 2015 indica que, em geral, o estado de conservação dos habitats 
florestais não é bom e que ainda há muito trabalho a desenvolver para alcançar até 2020 as 
metas estabelecidas na estratégia da UE em matéria de biodiversidade e na nova estratégia 
da UE para as florestas. 
 

Significado de estado de conservação favorável (artigo 1.º da Diretiva Habitats) 

O estado de conservação de um habitat natural será considerado «favorável» sempre que: 
- a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem estáveis ou 

estiverem em expansão e 
- a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo existirem e 

forem suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível e 
- o estado de conservação das espécies típicas for favorável. 
 
O estado de conservação de uma espécie será considerado «favorável» sempre que: 
- os dados relativos à dinâmica das populações da espécie em causa indicarem que essa espécie 

continua e é suscetível de continuar a longo prazo a constituir um elemento vital dos habitats 
naturais a que pertence e 

- a área de repartição natural dessa espécie não diminuir nem correr o perigo de diminuir num 
futuro previsível e 

- existir e continuar provavelmente a existir um habitat suficientemente amplo para que as suas 
populações se mantenham a longo prazo. 

 

Foi realizada uma avaliação do estado de conservação de todos os tipos de habitats 
florestais em nove regiões biogeográficas para o período 2007-2012 e os resultados 
demonstram que apenas 15 % das avaliações resultaram em estados de conservação 
favoráveis, ao passo que 80 % foram «desfavoráveis» (figura 5). 
 
Através de uma comparação destes resultados com os da avaliação anterior para o período 
2001-2006 (ver figura 6 infra), é possível observar, em primeiro lugar, algumas melhorias no 
respeitante ao conhecimento sobre o estado de conservação. O número de avaliações 
referentes ao mau estado dos tipos de habitats florestais diminuiu, mas, em geral, a 
percentagem de avaliações relativas a estados «desfavoráveis» é superior (80 %) em 
relação ao período anterior (63 %). Contudo, é necessário comparar cautelosamente os 
resultados de ambos os períodos devido, sobretudo, à melhoria dos conhecimentos e 

                                                 
26

 Disponível em: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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metodologias de avaliação. 
 

 
 

Figura 5. Estado de conservação dos habitats florestais no período 2007-2012 

Nota: O número de avaliações é indicado entre parênteses 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados disponíveis na REIOA – portal sobre o 
artigo 17.º27 

 
 

 
 

Figura 6. Estado de conservação dos habitats florestais no período 2001-2006  

Nota: O número de avaliações é indicado entre parênteses. Cobertura geográfica da UE-25 
(com exceção da Bulgária e da Roménia) 

Fonte CTE/BD, 2008 
 
 
2.4 Principais pressões e ameaças exercidas sobre as espécies e os habitats florestais 
de importância para a UE 
 

Segue-se um breve resumo das principais ameaças e pressões exercidas sobre os tipos de 
habitats florestais de interesse comunitário registadas pelos Estados-Membros nos seus 
relatórios sobre o artigo 17.º para o período 2007-2012. Este baseia-se numa análise 
preliminar dos relatórios nacionais disponíveis no portal de referência ao artigo 17.º28. A lista 
de ameaças e pressões utilizada neste período de referência também se encontra disponível 
neste portal. 

                                                 
27

 Este gráfico baseia-se na avaliação de 81 tipos de habitats florestais constantes da Diretiva 
Habitats no grupo 9. Florestas. Os resultados das avaliações encontram-se disponíveis em: 
http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
28

 Ver: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 

http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
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As principais ameaças e pressões foram comunicadas pelos Estados-Membros em relação a 
cada tipo de habitat em cada região biogeográfica29 em que ocorrem e variam de região para 
região. Portanto, são resumidas infra em relação a cada região biogeográfica. 
 
Região alpina 
 
As principais ameaças registadas em relação aos tipos de habitats florestais nesta região 
estão relacionadas com a silvicultura e a atividade florestal, sobretudo devido à utilização e 
gestão florestal (nomeadamente a remoção de árvores mortas e moribundas, a replantação 
de espécies não indígenas, a desflorestação, etc.) e à exploração florestal sem replantação 
ou regeneração natural. Perturbações humanas, principalmente relacionadas com a 
construção de complexos de esqui, são também frequentemente comunicadas como uma 
das principais ameaças nesta região. 
 
Algumas outras ameaças que devem ser tomadas em consideração são a construção de 
estradas e autoestradas, danos causados por caça (densidade populacional excessiva), 
poluição atmosférica (poluentes atmosféricos), incêndios florestais, alterações na 
composição específica (sucessão) e mobilidade e alteração dos habitats. 
 
Região atlântica 
 
Algumas opções em matéria de gestão relacionadas com a silvicultura e a atividade florestal 
encontram-se entre as principais ameaças registadas em relação às florestas atlânticas, 
designadamente a remoção excessiva de árvores mortas e moribundas. A presença de 
espécies exóticas invasoras e a redução antropogénica da conectividade dos habitats 
constituem também pressões cruciais comunicadas em relação a muitos habitats florestais 
nesta região. 
 
No que se refere às florestas ribeirinhas e aluviais, a poluição das águas de superfície 
(límnicas e terrestres), as alterações devidas às inundações e a captação de águas 
subterrâneas constituem grandes ameaças. 
 
Região boreal 
 
A gestão florestal como a desflorestação e o desbaste do estrato arbóreo são comunicados 
entre as principais ameaças, em conjunto com a redução antropogénica da conetividade dos 
habitats e a evolução biocenótica (sucessão). As ameaças relacionadas com a alteração dos 
sistemas naturais, tais como as alterações provocadas pela atividade humana nas condições 
hidrológicas (canalização e desvio de águas, ausência de inundações, etc.) também são 
importantes. Estes aspetos são relativos não só às florestas ribeirinhas e aluviais, mas 
também a outros tipos de florestas boreais como bosques pantanosos e a taiga. 
 
Por último, os danos provocados pelos herbívoros (incluindo espécies cinegéticas) também 
devem ser tomados em consideração como uma ameaça importante para os habitats 
florestais nesta região. 
  

                                                 
29 A União Europeia possui nove regiões biogeográficas, cada uma das quais com a sua composição 

característica de vegetação, clima e geologia. Ver: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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Região continental 
 
As principais ameaças registadas em relação aos habitats florestais na região continental 
incluem a poluição atmosférica, as espécies exóticas invasoras, a redução antropogénica da 
conectividade dos habitats, a variação da composição específica (sucessão), os danos 
provocados por herbívoros (incluindo espécies cinegéticas) e a construção de estradas e 
autoestradas. No que se refere à gestão florestal, a replantação florestal com árvores não 
indígenas, a remoção da vegetação subarbustiva e a remoção excessiva de árvores mortas 
e moribundas também são comunicadas como principais ameaças para os habitats florestais 
nesta região. A desflorestação também constitui um problema.  
 
Outras ameaças comunicadas incluem a ausência de medidas de conservação ou a 
execução inadequada das mesmas, os incêndios florestais, a eutrofização natural, as 
doenças (microrganismos patogénicos), as secas ou precipitação reduzida, a mobilidade e 
alteração dos habitats e as alterações provocadas pela atividade humana nas condições 
hidrológicas (sobretudo no que se refere às florestas aluviais e ribeirinhas). 
 
Região macaronésica 
 
As principais ameaças para os habitats florestais na região macaronésica estão relacionadas 
com o pastoreio, a reprodução de animais e os danos provocados pelos herbívoros 
(incluindo espécies cinegéticas). Além disso, as espécies exóticas invasoras também são 
consideradas uma grande ameaça. 
 
Outros fatores que é necessário tomar em consideração são os desportos e as atividades de 
lazer ao ar livre, as atividades recreativas, a alteração das condições hidrológicas, a 
competição interespecífica (flora), as catástrofes naturais (tempestades) e as variações de 
temperatura (por exemplo, o aumento da temperatura e extremos). 
 
Região mediterrânica 
 
Os incêndios constituem um dos principais riscos para as florestas mediterrânicas. Outras 
ameaças importantes são as cargas insustentáveis de pastoreio (tanto de caça como de 
gado), as espécies exóticas invasoras, as pragas exóticas invasoras e as doenças. A 
desflorestação para alteração na utilização das terras (urbanização, atividades industriais, 
construção de estradas, descargas, estruturas de desporto e lazer, etc.) e as modificações 
do sistema natural (alterações provocadas pela atividade humana nas condições hidráulicas) 
são outros problemas importantes. Algumas ameaças estão relacionadas com a gestão 
florestal (por exemplo, exploração florestal sem replantação ou regeneração natural, etc.). 
 
Região panónica 
 
As principais ameaças estão relacionadas com a silvicultura e a atividade florestal, devido 
sobretudo ao uso e gestão florestal (replantação florestal, abate, remoção excessiva de 
árvores mortas e moribundas, etc.). A desflorestação também constitui um problema. Os 
danos causados pela caça (densidade populacional excessiva) e pelas espécies exóticas 
invasoras são considerados ameaças importantes para alguns tipos de habitats florestais 
presentes nesta região. 
 
Por último, a modificação do funcionamento hidrográfico é considerada uma ameaça crucial 
para as florestas aluviais e ribeirinhas e algumas outras florestas panónicas constituídas por 
Quercus e Carpinus. 
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Região do mar Negro 
 
Algumas opções em matéria de gestão relacionadas com a silvicultura e a atividade florestal 
encontram-se entre as principais ameaças relativas às florestas desta região (replantação 
florestal com árvores não indígenas, remoção de árvores mortas e moribundas, etc.). Outras 
ameaças que devem ser tomadas em consideração são a desflorestação, o pastoreio em 
florestas/terras arborizadas, a colheita de fungos, líquenes, bagas, etc., os incêndios 
florestais e a alteração da composição específica (sucessão).  
 
Região estépica 
 
O pastoreio nas florestas e nas terras arborizadas é considerado uma grande ameaça para 
os habitats florestais desta região em conjunto com a seca e a precipitação reduzida. Outras 
ameaças importantes, de acordo com o comunicado pelos Estados-Membros, são a 
mobilidade e a alteração dos habitats, a alteração da composição específica (sucessão), o 
parasitismo (fauna) e a competição (flora). 
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2.5 A rede Natura 2000 
 
Até agora, foram incluídos mais de 27 000 sítios na rede Natura 2000. Em conjunto, cobrem 
cerca de 18 % da superfície terrestre europeia, bem como zonas marinhas importantes. 
 
A dimensão dos sítios Natura 2000 em concreto varia entre 1 ha e mais de 5 000 km2, em 
função das espécies ou dos habitats que visam preservar. Alguns encontram-se em zonas 
remotas, mas a maioria faz parte integrante do nosso meio rural e encontra-se sob algum 
tipo de gestão ou utilização do solo. 
 
Estima-se que estejam incluídos cerca de 375 000 km² de florestas na rede Natura 2000. 
Isto representa aproximadamente 50 % da superfície total da rede Natura 2000 e cerca de 
21 % dos recursos florestais totais da UE (ver o quadro 1). 
 
A elevada percentagem de florestas na rede Natura 2000 reflete não só a ampla distribuição 
de florestas em toda a Europa, mas também a sua importância global para a biodiversidade. 
Muitas florestas são valiosas precisamente devido ao modo como foram - ou não - geridas 
até agora e será importante manter o status quo no futuro para que possam continuar a 
acolher as espécies e os habitats raros e ameaçados para os quais foram designadas ao 
abrigo da rede Natura 2000. Outras florestas designadas como sítios Natura 2000 têm um 
elevado valor em termos de biodiversidade porque não são muito diferentes das florestas 
primárias ou porque apresentam pouquíssimos indícios de intervenção humana (florestas 
antigas). Algumas das zonas de maior dimensão de tais florestas encontram-se na região 
biogeográfica boreal. 
 

 
 
Figura 7: A rede Natura 2000 (2015) 
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Quadro 1. Superfície florestal da rede Natura 2000 
 

Estado- 
Membro 

Total da rede 
Natura 2000 

em terra 
(km²) 

(1)
 

Total da 
superfície 

florestal* da 
rede 

Natura 2000 
(km²) 

(2)
 

% da rede 
Natura 2000 
constituída 

por 
floresta* 

Floresta e 
outras terras 
arborizadas 

(km²) 
(3)

 

Total de 
florestas* na 

rede 
Natura 2000 

(%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4 670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28 910 59 232 690 12 

FR 69 127 30 090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4 990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

Total 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Fontes:
  

(1) 
Barómetro Natura 2000, com base nos dados mais recentes que os Estados-Membros 

apresentaram à UE até ao final de dezembro de 2013.
 

(2) 
Estado das florestas da Europa, 2011. Forest Europe, UNECE e FAO. Dados fornecidos pela DG 

Ambiente exceto para a Croácia (dados fornecidos pelas autoridades nacionais). 
(3) 

Eurostat. Estatísticas sobre agricultura, silvicultura e pescas. Edição de 2013. 

Nota: Cálculos da superfície florestal efetuados com dados do projeto Corine Land Cover 2006 e 
Corine Land Cover 2000 para o Reino Unido e a Grécia. Classes CLC agrupadas como florestas: 
311 Florestas de folhosas; 312 Florestas de resinosas; 313 Florestas mistas; 323 Vegetação 
esclerófila; 324 Floresta ou vegetação arbustiva de transição. 
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Como se selecionam os sítios para a rede Natura 2000?  
 

Os sítios são selecionados para inclusão na rede Natura 2000 porque 
acolhem as zonas mais importantes para os tipos de habitats e as 
espécies de importância para a UE que são protegidos nos termos das 
duas diretivas relativas à natureza (ver os anexos 3 e 4).  
No caso da Diretiva Habitats, a seleção é efetuada em conformidade 
com os critérios científicos estipulados no anexo 3 da Diretiva Habitats e 
segue uma série de fases – em primeiro lugar a nível nacional e 
subsequentemente a nível biogeográfico e europeu – para garantir que, 
coletivamente, os sítios selecionados são capazes de proporcionar uma 
cobertura suficiente para cada tipo de habitat e espécie na UE.  
No caso da Diretiva Aves, os sítios são classificados pelos Estados-
Membros e incluídos diretamente na rede Natura 2000 na sequência de 
uma avaliação.   

 
 

VISIONADOR NATURA 2000 
 
O visionador Natura 2000 é um sistema de levantamento cartográfico SIG na Internet que identifica a 
localização exata de cada sítio Natura 2000 na rede da UE. Os sítios podem ser examinados a uma 
escala muito pequena, o que permite observar as suas fronteiras e as características paisagísticas 
fundamentais com uma resolução muito elevada.  
 
Encontra-se igualmente disponível na Internet um formulário de dados normalizado (FDN) para cada 
sítio. Este identifica os tipos de habitats e as espécies de importância para a UE que levaram à 
designação do sítio, a dimensão populacional estimada e o estado de conservação no sítio, bem 
como a importância global do sítio para os tipos de habitats ou espécies da UE como um todo 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#).   

 
 

2.6 A proteção e a gestão dos sítios Natura 2000  
 
A proteção e a gestão dos sítios Natura 2000 designados no âmbito de qualquer uma das 
diretivas são reguladas pelo artigo 6.º da Diretiva Habitats30. O artigo 6.º contém três 
disposições fundamentais que exigem que os Estados-Membros: 

 Fixem as medidas de conservação necessárias, em cada sítio, que satisfaçam as 
exigências ecológicas dos tipos de habitats e espécies protegidos de importância 
para a UE presentes nos sítios (artigo 6.º, n.º 1); 

 Tomem medidas para evitar a deterioração dos habitats, bem como as 
perturbações significativas que atinjam as espécies para as quais os sítios foram 
designados (artigo 6.º, n.º 2); 

 Introduzam um procedimento de avaliação para os planos e projetos suscetíveis de 
afetarem negativamente um sítio Natura 2000 (artigo 6.º, n.os 3 e 4). 

 
Segundo o artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva Habitats, as medidas tomadas ao abrigo da mesma 
devem ter em conta as exigências económicas, sociais e culturais, bem como as 
particularidades regionais e locais. A Diretiva reconhece plenamente que os seres humanos 
fazem parte integrante da natureza e que as medidas de conservação da natureza e as 
atividades socioeconómicas são melhor executadas em parceria. O objetivo da rede 
Natura 2000 não consiste em impedir as atividades económicas, mas sim em determinar os 
parâmetros nos quais estas podem ocorrer protegendo, ao mesmo tempo, os tipos de 
habitats e as espécies mais valiosos da Europa. 

                                                 
30

 Ver o documento de orientação da UE: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pt.pdf 

DIRETIVA HABITATS

Lista nacional de sítios 
propostos (SICp)

Sítios de importância 
comunitária (SIC)

Zonas especiais de 
conservação (ZEC)

DIRETIVA AVES

Zonas de proteção 
especial 

(ZPE)

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_pt.pdf
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Excerto da Diretiva Habitats: 

Artigo 2.º 

1. A presente diretiva tem por objetivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da 
conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos 
Estados-Membros em que o Tratado é aplicável. 

2. As medidas tomadas ao abrigo da presente diretiva destinam-se a garantir a conservação 
ou o restabelecimento dos habitats naturais e das espécies selvagens de interesse 
comunitário num estado de conservação favorável. 

3. As medidas tomadas ao abrigo da presente diretiva devem ter em conta as exigências 
económicas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais. 

 

Artigo 6.º 

1. Em relação às zonas especiais de conservação, os Estados-Membros fixarão as medidas 
de conservação necessárias, que poderão eventualmente implicar planos de gestão 
adequados, específicos ou integrados noutros planos de ordenação, e as medidas 
regulamentares, administrativas ou contratuais adequadas que satisfaçam as exigências 
ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das espécies do anexo II presentes 
nos sítios.  

2. Os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para evitar, nas zonas especiais de 
conservação, a deterioração dos habitats naturais e dos habitats de espécies, bem como as 
perturbações que atinjam as espécies para as quais as zonas foram designadas, na medida 
em que essas perturbações possam vir a ter um efeito significativo, atendendo aos objetivos 
da presente diretiva. 

3. Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e não 
necessários para essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa, 
individualmente ou em conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma 
avaliação adequada das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos objetivos de 
conservação do mesmo. Tendo em conta as conclusões da avaliação das incidências sobre 
o sítio e sem prejuízo do disposto no n.º 4, as autoridades nacionais competentes só 
autorizarão esses planos ou projetos depois de se terem assegurado de que não afetarão a 
integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se necessário, a opinião pública. 

4. Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas 
e na falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projeto por outras 
razões imperativas de reconhecido interesse público, incluindo as de natureza social ou 
económica, o Estado-Membro tomará todas as medidas compensatórias necessárias para 
assegurar a proteção da coerência global da rede Natura 2000. O Estado-Membro informará 
a Comissão das medidas compensatórias adotadas. 

No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma espécie prioritária, 
apenas podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a segurança 
pública ou com consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após parecer da 
Comissão, outras razões imperativas de reconhecido interesse público. 
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2.6.1 Definição de objetivos de conservação 
 
Para implementar medidas de conservação em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, é 
importante definir, em primeiro lugar, objetivos de conservação claros para cada sítio 
Natura 200031. Estes objetivos descrevem a condição ideal de cada uma das espécies e 
tipos de habitats de importância para a UE presentes (em termos quantitativos e/ou 
qualitativos)32, tomando em consideração as respetivas exigências ecológicas e as ameaças 
e pressões com que se deparam, nesse sítio específico, bem como o possível contributo do 
sítio para alcançar um estado de conservação favorável a nível nacional ou biogeográfico.  
 
Os objetivos de conservação variarão entre sítios, mesmo nos casos em que os sítios 
abriguem os mesmos habitats ou espécies. Tal verifica-se devido à possível variação 
considerável entre sítios das condições ecológicas locais (estado de conservação, ameaças, 
etc.), bem como da importância estratégica de um sítio para os habitats e as espécies nele 
presentes. Cada sítio é igualmente influenciado pelo seu contexto socioeconómico, que 
pode influenciar a viabilidade de certos objetivos e medidas de conservação. Portanto, 
recomenda-se que os intervenientes relevantes sejam informados e consultados não só 
aquando da definição das medidas de conservação, mas também na definição dos objetivos 
de conservação. 
 
É expetável que os objetivos de conservação sejam razoavelmente estáveis ao longo do 
tempo. Com efeito, na maior parte dos casos devem basear-se em metas a longo prazo (por 
exemplo, aumento da população de peto-pretos no sítio em 10 % no prazo de 20 anos; o 
prazo pode ser muito superior, por exemplo, caso se preveja o restabelecimento do habitat 
florestal). Por outro lado, as medidas de conservação dizem respeito às ações práticas 
necessárias à consecução destes objetivos. Estas medidas podem ser ajustadas em função 
da variação das ameaças e pressões, dos interesses locais e da participação dos 
interessados ou devido a resultados positivos de medidas de conservação anteriores. 
 
Deste modo, após a definição dos objetivos de conservação para um sítio Natura 2000, 
existe alguma flexibilidade na determinação e execução das medidas de conservação 
necessárias para alcançar estes objetivos, tomando em consideração todo o espetro de 
atividades socioeconómicas e interesses no sítio. 
 

2.6.2 Determinação das medidas de conservação necessárias 
 
Tal como supramencionado, as medidas de conservação constituem os mecanismos reais e 
as ações práticas que devem ser implementados para que o sítio atinja os seus objetivos de 
conservação. Todavia, estas medidas não são facultativas. Em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 1, é necessário tomar medidas de conservação que correspondam às 
exigências ecológicas das espécies e dos habitats presentes nos sítios. As medidas de 

                                                 
31

 Recomenda-se que cada Estado-Membro/região defina, em primeiro lugar, objetivos de 
conservação a nível nacional ou regional para todos os tipos de habitats e espécies de interesse 
comunitário presentes no seu território, tomando em consideração o seu estado de conservação de 
acordo com a avaliação nos termos do artigo 17.º da Diretiva Habitats e a necessidade de contribuir 
para alcançar um estado de conservação favorável no que se refere a todos os habitats e espécies 
em cada região biogeográfica

31
. O que precede constitui uma base útil para a definição de objetivos 

de conservação a nível dos sítios, tomando em consideração o possível contributo de cada sítio para 
alcançar um estado de conservação favorável (ver exemplos no anexo 2). 
32

 Os serviços da Comissão publicaram uma nota explicativa sobre a definição de objetivos de 
conservação para os sítios Natura 2000. Ver: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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conservação podem incluir a gestão ativa e esforços de recuperação ou apenas a 
certificação de que as práticas de gestão existentes são continuadas onde tal seja 
necessário para manter o habitat ou as espécies existentes, bem como a gestão passiva 
(medidas não interventivas)33

. 
 

O posterior modo de aplicação prática das medidas de conservação variará entre sítios em 
função das condições específicas de cada sítio (fatores ecológicos, contexto 
socioeconómico, gestão tradicional, etc.). O artigo 6.º, n.º 1, permite um elevado grau de 
flexibilidade a este respeito e deixa à discrição de cada Estado-Membro a conceção e 
aplicação das medidas de conservação para os seus sítios Natura 2000. Os Estados-
Membros podem utilizar medidas regulamentares, administrativas e/ou contratuais, em 
função do que considerem mais adequado. 
 

2.6.3 Instrumentos de planeamento da gestão da rede Natura 2000 
 
Para ajudar a garantir que um sítio é gerido de modo eficiente e transparente, os gestores 
dos sítios são encorajados a elaborar planos de gestão Natura 2000, em colaboração com 
os intervenientes locais. Os planos a nível dos sítios (para um sítio específico ou um grupo 
de sítios) podem ser utilizados para formular os objetivos de conservação do sítio em 
conjunto com as medidas necessárias à consecução dos objetivos. Também podem ser 
utilizados como instrumento para a determinação dos respetivos papéis e responsabilidades 
dos diferentes intervenientes (autoridades competentes, proprietários e gestores, outras 
partes interessadas incluindo ONG) na implementação das medidas de conservação 
necessárias identificadas. 
 
Os planos de gestão Natura 2000 podem ser especificamente concebidos para o sítio em 
questão ou integrados noutros planos de desenvolvimento, tais como os planos de gestão 
florestal, desde que os objetivos de conservação da rede Natura 2000 sejam claramente 
incluídos nestes planos. Ou seja, um único documento pode, em princípio, englobar tanto as 
disposições gerais em matéria de gestão florestal para uma determinada zona como os 
objetivos de conservação da rede Natura 2000 e as medidas necessárias para esse sítio. 
 
Os planos de gestão Natura 2000 também oferecem, em regra, uma explicação 
pormenorizada do motivo pelo qual o sítio foi designado, qual o estado de conservação atual 
dos tipos de habitats e espécies de importância comunitária, bem como as suas principais 
ameaças e pressões. Oferecem ainda uma oportunidade de análise das utilizações do solo 
existentes, bem como das atividades socioeconómicas no sítio e da relação (incluindo 
possíveis sinergias) entre estas atividades e os objetivos de conservação do sítio. 
 

2.6.4 Evitar a deterioração e impedir efeitos adversos 
 
Para além de determinar as medidas de conservação necessárias para os sítios 
Natura 2000, os Estados-Membros também são obrigados a tomar as medidas adequadas 
para evitar a deterioração dos habitats naturais e dos habitats das espécies, bem como 
qualquer perturbação significativa das espécies, para as quais o sítio tenha sido designado 
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 Ver a nota explicativa sobre a definição de medidas de conservação para os sítios Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf e as orientações sobre a definição de medidas de conservação para os sítios 
Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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(artigo 6.º, n.º 2, Diretiva Habitats). Os objetivos de conservação constituem a referência 
para avaliar se uma atividade é, ou não, passível de provocar a deterioração de um sítio. 
 
No caso de novas atividades de desenvolvimento económico, o artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva 
Habitats instaura um procedimento de avaliação para garantir a proteção dos sítios 
Natura 2000 contra todos os planos ou projetos significativamente prejudiciais. Portanto, é 
necessário que os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e 
não necessários para essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma 
significativa, sejam objeto de uma avaliação (a denominada avaliação adequada) das suas 
incidências sobre o sítio atendendo aos objetivos de conservação do mesmo.  
 

As autoridades competentes só podem adotar o plano ou projeto depois de se certificarem 
de que não afetará adversamente a integridade do sítio em apreço. Por vezes, tal pode exigir 
a aplicação de medidas atenuantes para eliminar qualquer possível impacto negativo ou 
para reduzir o referido impacto para um nível não significativo. 

 

Trabalhar em conjunto na rede Natura 2000 – O processo biogeográfico da rede 
Natura 2000 
 
Desde 2011, a Comissão estabeleceu um processo para encorajar o trabalho em rede e a 
cooperação entre todos os intervenientes na gestão dos sítios Natura 2000. O objetivo 
consiste em obter coerência na gestão da rede a nível biogeográfico e em toda a UE. O 
processo permite ainda a promoção da cooperação transfronteiriça, o intercâmbio das 
melhores práticas e a melhoria do entendimento comum em matéria de objetivos, medidas e 
estados de conservação. É possível encontrar todas as informações na plataforma de 
comunicação da rede Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  
 

 

2.6.5 Melhorar a conectividade da rede Natura 2000  
 

Muitos dos habitats da Europa, incluindo as florestas, encontram-se muito fragmentados em 
consequência das desflorestação e de outros projetos anteriores e em curso, do uso do solo 
e de alterações à cobertura do solo. O que precede reduz significativamente sua capacidade 
de prestar serviços ecossistémicos valiosos à sociedade. O artigo 10.º da Diretiva Habitats 
prevê que os Estados-Membros envidem esforços para incentivar a gestão dos elementos 
paisagísticos de especial importância para a fauna e a flora selvagens, designadamente com 
vista ao aumento da coerência ecológica da rede Natura 2000. 
 
Em maio de 2013, a Comissão Europeia adotou uma nova estratégia para promover uma 
infraestrutura verde em toda a Europa34 que contribuirá, entre outros, para esse objetivo. A 
estratégia cria um quadro para a promoção de projetos de infraestruturas verdes no âmbito 
dos instrumentos financeiros, políticos e jurídicos da UE. 
 
A melhoria da conectividade dos habitats florestais constitui um objetivo muito relevante, 
tendo em consideração que a fragmentação representa uma das ameaças mais importantes 
para os habitats florestais. Tal pode ser alcançado, por exemplo, através da expansão da 
superfície de alguns tipos de habitats florestais em zonas adequadas através da 
reflorestação ou da melhoria da qualidade ecológica dos habitats florestais existentes. 

                                                 
34

 Comunicação da Comissão: Infraestrutura Verde (COM(2013) 249 final) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
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2.7 Financiamento da gestão dos sítios Natura 2000 
 
Embora a principal responsabilidade pelo financiamento da rede Natura 2000 recaia sobre 
os Estados-Membros, o artigo 8.º da Diretiva Habitats relaciona a tomada das medidas de 
conservação necessárias com a concessão de cofinanciamento da UE. A secção 1.2.2 
apresentou uma síntese dos fundos mais importantes da UE para as florestas e a rede 
Natura 2000. 
 
Estes fundos são descritos mais pormenorizadamente num manual de orientação sobre o 
financiamento da rede Natura 2000 destinado a ajudar as autoridades, os gestores e os 
proprietários a aproveitar as várias oportunidades à sua disposição no âmbito do período de 
financiamento atual (2014-2020) no que se refere às medidas de gestão nos sítios 
Natura 2000, incluindo medidas para as florestas na rede Natura 200035. 
 
Para utilizar o melhor possível os fundos da UE disponíveis, a Comissão encorajou os 
Estados-Membros a adotarem uma abordagem de planeamento plurianual mais estratégica 
em relação ao financiamento da rede Natura 2000. O que precede assume a forma de 
quadros de ação prioritários (QAP) que definem as necessidades de financiamento e as 
prioridades estratégicas para a rede Natura 2000 a nível nacional ou regional para o período 
2014-2020. Estes QAP são especialmente concebidos para facilitar a integração de medidas 
de conservação adequadas nos novos programas operacionais para os diferentes 
instrumentos de financiamento da UE36. O novo programa LIFE para 2014-2020 proporciona 
a oportunidade de financiamento de projetos integrados com vista a facilitar a aplicação total 
dos QAP a longo prazo. 
 
A nível de cada sítio, a identificação das medidas de conservação necessárias (por exemplo, 
nos planos de gestão e noutros instrumentos) deve também ser acompanhada por uma 
estimativa dos recursos financeiros necessários para a sua execução. A este respeito, é 
importante tomar em consideração não só o custo das medidas, mas também as 
consequências da sua aplicação, especialmente nos casos em que se proponha restringir ou 
adaptar as práticas de gestão florestal existentes, o que pode implicar uma perda de 
rendimento em alguns casos37. 
 
2.8 Proteção de espécies no território da UE 
 
O segundo conjunto fundamental de disposições das duas diretivas da UE relativas à 
natureza é respeitante à proteção de determinadas espécies na UE, isto é, dentro e fora dos 
sítios Natura 2000. As disposições relativas à proteção das espécies abrangem todas as 
espécies de aves selvagens que ocorrem naturalmente na UE, bem como outras espécies 
enumeradas nos anexos IV e V da Diretiva Habitats. 
 
Essencialmente, exigem38 que os Estados-Membros proíbam: 

                                                 
35

 Ver o novo manual de orientação sobre o financiamento da rede Natura 2000, disponível em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36

 SEC(2011) 1573 final. Ver: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37

 Nem todas as potenciais perdas de rendimento devem ou podem ser compensadas, por exemplo, 
nos casos em que a perda de rendimento resulte da implementação de um requisito jurídico que vise 
evitar a deterioração através de um novo tipo de gestão (artigo 6.º, n.º 2) (por exemplo, nenhuma 
compensação pela obrigação de manter um faial e não permitir a sua transformação num povoamento 
de coníferas).  
38

 Os termos exatos encontram-se estabelecidos no artigo 5.º da Diretiva Aves (para as aves) e no 
artigo 12.º (para os animais) e no artigo 13.º (para as plantas) da Diretiva Habitats - Ver documento de 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/


Natura 2000 e Florestas   35 

 

- a captura ou abate intencionais de espécies protegidas, qualquer que seja o método 
utilizado; 

- a destruição ou a recolha intencionais de ovos ou ninhos, ou a recolha, a colheita, o 
corte, o desenraizamento ou a destruição intencionais de plantas protegidas; 

- a deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso; 
- a perturbação intencional nomeadamente durante o período de reprodução, de 

dependência, de hibernação e de migração; 
- a detenção, o comércio e o transporte de espécimes capturados no meio natural. 
 
Em determinadas circunstâncias são autorizadas derrogações a estas disposições (por 
exemplo, para evitar prejuízos sérios às culturas, à criação de gado, às florestas, às zonas 
de pesca e às águas) desde que não exista outra solução satisfatória (por exemplo, o 
adiamento dos trabalhos previstos) e que as consequências destas derrogações não sejam 
incompatíveis com os objetivos globais das diretivas. As condições das derrogações são 
estipuladas no artigo 9.º da Diretiva Aves e no artigo 16.º da Diretiva Habitats. 
 
2.9 Fazer face às espécies não indígenas na UE 
 

O artigo 22.º, alínea b), da Diretiva Habitats determina que os Estados-Membros 
assegurarão que a introdução intencional no meio natural de uma espécie não indígena do 
seu território será regulamentada de maneira a não ocasionar qualquer prejuízo aos habitats 
naturais na sua área de repartição natural nem à fauna e à flora selvagens indígenas e, se o 
julgarem necessário, proibirão tal introdução. 
 
Importa referir o problema cada vez maior das espécies exóticas invasoras (EEI), uma vez 
que estas representam uma grande ameaça para a vida selvagem e os habitats indígenas 
da Europa, provocando milhões de euros em danos todos os anos. 
 
Em 2014, o Parlamento Europeu e o Conselho da UE adotaram um novo regulamento da UE 
relativo às espécies exóticas invasoras39 que visa estabelecer um quadro jurídico 
coordenado a nível da UE para impedir, minimizar e atenuar os efeitos adversos das 
espécies exóticas invasoras na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos, bem como 
para limitar os danos causados à economia e à saúde humana. 
 
O Regulamento inclui três tipos distintos de medidas, que seguem uma abordagem 
hierárquica adotada a nível internacional para combater as espécies exóticas invasoras: 

 Prevenção: estão previstas várias medidas rigorosas para impedir que novas espécies 
exóticas invasoras entrem na UE, quer intencional quer acidentalmente. 

 Alerta precoce e resposta rápida: os Estados-Membros devem instaurar um sistema de 
alerta precoce para detetar a presença de espécies exóticas invasoras assim que 
possível e tomar medidas céleres para impedir o seu estabelecimento. 

 Gestão de espécies exóticas invasoras já estabelecidas: algumas espécies exóticas 
invasoras já se encontram estabelecidas no território da UE; é necessária uma ação 
concertada para a sua gestão, de modo a que não se propaguem mais e a minimizar os 
danos que provocam.  

 

                                                                                                                                                         
orientação sobre a proteção rigorosa das espécies animais de interesse comunitário ao abrigo da 
Diretiva Habitats http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
39

 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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Esta última medida é de especial importância para os ecossistemas florestais onde os 
impactos económicos, sociais e ecológicos causados pelas espécies exóticas invasoras 
podem ser particularmente significativos.   
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3. FLORESTAS NA REDE NATURA 2000: SÍNTESE 

 
 
 
3.1 As florestas europeias e a sua importância para a biodiversidade  
 
As florestas da Europa encontram-se entre as mais ricas em termos de biodiversidade de 
todos os habitats terrestres da UE. Graças à sua complexidade estrutural, diversidade e 
natureza dinâmica, há séculos que constituem um dos principais repositórios de grande 
parte da biodiversidade da Europa. Este facto verifica-se não só no que se refere às 
espécies que vivem exclusivamente em florestas «densas», mas também a outras espécies, 
especialmente invertebrados e aves, que exigem um mosaico de floresta densa e outras 
terras arborizadas, nomeadamente matagais abertos e clareiras florestais. 
 
Diferentes regiões da Europa desenvolveram os seus próprios tipos de florestas que são 
adaptados às condições ambientais locais. Os faiais tendem a ser predominantes na Europa 
Central, ao passo que as florestas de coníferas são mais comuns nas zonas montanhosas e 
no norte da Europa. Na região mediterrânica, são predominantes as florestas mistas de 
carvalhos e coníferas.  Estima-se que, em conjunto, existam 14 categorias e 79 tipos de 
habitats florestais na UE (Barbati et al. 2014)40. 
 
Ao longo dos séculos, a vegetação florestal natural na maior parte das regiões da Europa foi 
substituída por outras utilizações da terra, ou por florestas seminaturais geridas e utilizadas 
em maior ou menor medida para diferentes efeitos, tais como madeira, pastoreio, etc. 
Atualmente, existem poucas florestas totalmente intactas na Europa (aproximadamente 5 %) 
em relação a outras partes do mundo (AEA 2010)41. Nas florestas seminaturais mais 
disseminadas, mesmo que a gestão reproduza alguns padrões da dinâmica natural, o ciclo 
cronológico da substituição da geração florestal consecutiva é reduzido em cerca de metade, 
o que reduz igualmente a presença de árvores antigas, de povoamentos e dos respetivos 
micro-habitats e influencia alguns elementos da biodiversidade. Todavia, algumas florestas 
continuam a ser de importância fundamental para a biodiversidade, muitas vezes devido 
precisamente ao modo como foram geridas até agora. Existe uma ampla experiência de 
integração da conservação da biodiversidade na silvicultura europeia42. 
 
 
3.2 Florestas designadas para a rede Natura 2000 
 
Não é, portanto, surpreendente que metade da rede Natura 2000 seja constituída por 
florestas, não obstante as diferenças significativas entre países e regiões biogeográficas. A 
superfície de florestas na rede Natura 2000 varia entre 6,4 % no Reino Unido e 53,1 % na 
Bulgária. 

 

 

                                                 
40

 Tipos de florestas europeias - Categorias e tipos para políticas e elaboração de relatórios em 
matéria de gestão sustentável das florestas. Relatório técnico 09/2006 da AEA, revisto por Barbati et 
al. Tipos de florestas europeias e indicadores de GSF da Forest Europe: Instrumentos para o 
acompanhamento dos progressos em matéria de conservação da biodiversidade florestal. Gestão e 
Ecologia Florestal, Volume 321, 1 de junho de 2014. 
41

 10 mensagens para os ecossistemas florestais em 2010. Agência Europeia do Ambiente, 2010. 
Disponível em: http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42

 Ver revisão: Kraus D. e Krumm F. (eds.) 2013. Abordagens integradoras como oportunidade para a 
conservação da biodiversidade florestal. Instituto Europeu das Florestas. 284 pp. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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Figura 8. Percentagem de florestas na rede Natura 2000 por Estado-Membro (2012) 

Nota: as percentagens de floresta na rede Natura 2000 são calculadas com base nas 
classes da Corine Land Cover. Nem todas as superfícies florestais coincidem com os tipos 
de habitats constantes do anexo I. 

Fonte: Desenvolvimento rural na UE – Informação estatística e económica, Relatório 2013. 
 
 
Há três razões principais pelas quais uma floresta pode ser incluída na rede Natura 2000: 
 

 O sítio contém uma zona importante para um ou mais tipos de habitats florestais de 

interesse europeu enumerados no anexo I da Diretiva Habitats. No total, existem 

85 tipos de habitats florestais no anexo I43, incluindo 29 habitats prioritários44 (ver o 

anexo 2 para informações adicionais). Nos termos do anexo I da diretiva, os tipos de 

habitats florestais são definidos do seguinte modo: florestas (sub)naturais de essências 

indígenas no estado de matas em alto fuste com vegetação subarbustiva típica, que 

correspondem a um dos seguintes critérios: raras ou residuais, e/ou com espécies de 

interesse comunitário. 

 

O grande número de tipos de habitats florestais de interesse comunitário não implica 

necessariamente um recurso abundante. Pelo contrário, verifica-se que muitos tipos de 

habitats são raros e de natureza residual, limitando-se mais de metade a uma área de 

distribuição relativamente reduzida em um ou dois países, como os faiais dos Apeninos 

(9210*, 9220*), os palmeirais de Phoenix (9370*), as florestas caledónicas (91C0*) e as 

                                                 
43

 Nomeadamente 81 tipos de habitats definidos no grupo 9 Florestas no anexo I da Diretiva Habitats 
e outros 4 tipos de habitats da diretiva considerados habitats florestais no presente documento 
(designadamente dunas e prados arborizados). 
44

 Entende-ser por prioritários os tipos de habitats naturais em risco de desaparecimento, pelos quais 
a Comunidade tem uma responsabilidade específica; estes tipos de habitats naturais prioritários são 
indicados por um asterisco (*) no anexo I. 

 

 

 
 
   floresta  floresta incluindo vegetação arbustiva de transição 
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laurissilvas macaronésias (9360*). Porém, também existem algumas florestas mais 

disseminadas, tais como a taiga ocidental (*9010), os faiais de Asperulo-Fagetum (9130) 

e as florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340).  

 O sítio contém um ou mais habitats importantes (por exemplo, para efeitos de 

reprodução, repouso ou procura de alimentos) para uma ou mais espécies de 

importância europeia enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats ou no anexo I da 

Diretiva Aves (no total 121 espécies no anexo II da Diretiva Habitats encontram-se 

relacionadas com florestas, nomeadamente: 11 anfíbios, 23 mamíferos, 

44 invertebrados e 43 plantas) 45. Também se considera que 63 espécies enumeradas 

no anexo I da Diretiva Aves estão estreitamente associadas às florestas – ver o anexo II 

do presente documento para informações adicionais); novamente, muitas destas 

espécies apresentam uma distribuição limitada devido ao seu estado extremamente 

ameaçado ou à repartição limitada do seu habitat. 

 A floresta por si só não constitui um habitat fundamental para um tipo de habitat ou 
espécie protegido da UE, mas é importante para a coerência ecológica global do 
sítio Natura 2000 (por exemplo, um corredor ecológico que une os habitats 
fundamentais para as espécies protegidas no sítio, uma zona tampão em redor de uma 
zona principal, etc.).  

 
Importa recordar que a motivação para a inclusão de uma floresta num sítio 
Natura 2000 influenciará diretamente o tipo de medidas de conservação que podem 
ser necessárias em aplicação do artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats.   
  

                                                 
45

 Nível de referência da biodiversidade de 2010 da UE (AEA, 2010). Apêndice III – Afetação de 
espécies a cada ecossistema. Os valores não incluem as espécies que foram subsequentemente 
acrescentas na sequência da adesão da Bulgária, da Roménia e da Croácia. 
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Exemplos dos tipos de habitats florestais do anexo I 

 

 
Pastagens arborizadas fenoscandianas (9070) no sul 

da Suécia. Fotografia: Vikki Bengtsson 

 
Faiais de Luzulo-Fagetum (9110), Parque Natural de 

Söderåsens, Suécia. Fotografia: Oddvar Fiskesjö 
 

 

 
Laurissilvas macaronésias (9360*) em Barranco de 
Nieto, Tenerife (Espanha). Fotografia: Andy Gillison 

 

 

 
Pinhais (sub)mediterrânicos de pinheiros negros 

endémicos (9530*) nos Alpes (Itália). Fotografia: P. 
Susmel 
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PARTE II: 

 
 

Perguntas frequentes 
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4. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

4.1 Introdução 
 

O presente capítulo visa responder a várias perguntas frequentes sobre as florestas na rede 
Natura 2000. As perguntas foram identificadas com o auxílio do grupo de trabalho ad hoc 
estabelecido pela Comissão para a preparação do presente documento. Recomenda-se que 
quem não esteja familiarizado com a rede Natura 2000 leia a parte I do documento em 
primeiro lugar para obter uma visão geral clara dos objetivos e das obrigações jurídicas das 
Diretivas Habitats e Aves e, em especial, da proteção dos sítios Natura 2000.  
 
Para facilitar a consulta, as perguntas frequentes encontram-se agrupadas segundo as 
seguintes rubricas principais:  

 Designação de sítios para a rede Natura 2000  

 Definição de objetivos de conservação para os sítios Natura 2000 

 Aplicação de medidas de conservação para as florestas na rede Natura 2000 

 Garantir a não deterioração das florestas na rede Natura 2000 

 Práticas de gestão florestal e exigências da rede Natura 2000 

 Oportunidades de financiamento para apoiar as atividades florestais na rede Natura 2000 

 Novas atividades na rede Natura 2000: o processo de emissão de licenças 

 Acompanhamento e avaliação do progresso das medidas de conservação 

 Comunicação, cooperação e participação ativa dos intervenientes 

 Medidas fora dos sítios Natura 2000  
 

No início de cada pergunta é indicado o seguinte: 

 Se a pergunta diz respeito a uma obrigação jurídica (nos termos das Diretivas Habitats e 
Aves), a uma recomendação ou apenas a informação; 

 O principal público-alvo (por exemplo, proprietários florestais, gestores florestais, 
autoridades, público em geral - incluindo organizações não-governamentais); 

 O número de referência dos estudos de casos conexos descritos na parte III. 
 
As obrigações jurídicas (O) referem-se a obrigações específicas nos termos das diretivas. 
Podem ser uma obrigação para as autoridades e/ou para o proprietário ou gestor florestal. 
Os Estados-Membros são obrigados a transpor as disposições das diretivas para o seu 
próprio regime jurídico. É então necessário que algumas das disposições transpostas sejam 
implementadas pelos intervenientes em causa (por exemplo, proprietários ou gestores 
florestais). O texto visa explicar as consequências das obrigações jurídicas, com referências 
à jurisprudência sempre que esta se encontre disponível. 
As recomendações (R) visam oferecer possíveis opções para fazer face a determinados 
aspetos das diretivas. São meramente informativas e não implicam qualquer obrigação. 

Os textos classificados como informação (I) são apresentados para um melhor 
entendimento da rede Natura 2000, bem como das Diretivas Aves e Habitats. Todos os 
exemplos referidos no texto fazem parte desta categoria.  
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4.2 Designação de sítios para a rede Natura 2000 
 

Perguntas:  
1. Por que motivo quase metade da rede Natura 2000 é constituída por florestas?  
2. Que tipos de florestas fazem parte da rede Natura 2000? 
3. Como é possível obter informações adicionais sobre os sítios designados como sítios 

Natura 2000? 

 
 

1. Por que motivo quase 50 % da rede Natura 2000 é constituída por florestas?  

Informação 
Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  

As florestas acolhem uma proporção muito significativa da biodiversidade da Europa. Esta 
inclui muitas espécies e tipos de habitats raros e ameaçados de extinção enumerados nas 
Diretivas Habitats e Aves. As zonas mais adequadas foram designadas como parte da rede 
Natura 2000 para garantir a sua sobrevivência a longo prazo na UE. Consequentemente, 
cerca de 375 000 km2 de florestas fazem agora parte da rede Natura 2000 que abrange 
28 países. O Estado-Membro com a maior superfície de floresta incluída na rede 
Natura 2000 é Espanha (cerca de 79 800 km2), seguido pela Polónia (cerca de 33 500 km2) 
e pela França (30 090 km2). 

A elevada proporção de florestas na rede Natura 2000 também reflete o facto de que as 
florestas cobrem cerca de 42 % do território da UE e representam uma parte significativa da 
superfície terrestre da Europa. Além disso, muitas florestas foram geridas de um modo que 
conservou os habitats e espécies protegidos ao abrigo da Diretiva Aves ou Habitats, o que 
explica o seu valor relativamente elevado em termos de biodiversidade em relação a outras 
utilizações das terras. Para além destas florestas geridas, a rede Natura 2000 também inclui 
zonas significativas de florestas antigas. A designação de uma floresta como sítio 
Natura 2000 reconhece o elevado valor dessa floresta no que se refere aos objetivos da 
Diretiva Aves ou Habitats. Todavia, o que precede não significa necessariamente que todos 
os tipos de habitats ou espécies para os quais a zona foi designada já se encontrem em boa 
condição no sítio. Em alguns casos pode verificar-se a situação contrária e, portanto, podem 
ser necessárias medidas de conservação específicas para melhorar a situação. Estas 
medidas podem incluir uma proteção rigorosa, bem como gestão ativa como pastagem, 
preservação de árvores antigas, remoção de espécies de árvores indesejáveis, etc. 

 

2. Que tipos de florestas fazem parte da rede Natura 2000?  

Informação 
Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

As zonas florestais fazem parte da rede Natura 2000 porque abrigam os melhores sítios na 
UE para as espécies e os tipos de habitats florestais protegidos ao abrigo das duas diretivas 
da UE em matéria de natureza. A seleção dos sítios é efetuada com base em critérios 
científicos. 

No caso da Diretiva Habitats, o processo de seleção implica várias fases que têm início com 
a identificação dos sítios mais adequados a nível nacional, tal como descrito no anexo III da 
diretiva. As listas nacionais são subsequentemente revistas pela Comissão, em colaboração 
com os Estados-Membros e com peritos científicos, para garantir que - coletivamente - 
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providenciam cobertura suficiente para cada tipo de habitat e espécie em toda a sua área de 
repartição natural na UE e formam uma rede coerente. No caso da Diretiva Aves, os sítios 
são classificados pelos Estados-Membros e incluídos diretamente na rede Natura 2000 na 
sequência de uma avaliação científica.  

Na seleção dos sítios Natura 2000 para os 85 tipos de habitats florestais46 protegidos ao 
abrigo da Diretiva Habitats, os Estados-Membros devem aplicar os critérios enumerados no 
anexo III da diretiva. Segundo estes critérios, os sítios são selecionadas designadamente 
porque a zona contém um bom exemplo de um determinado tipo de habitat no sítio e é 
caracterizada por uma boa conservação da estrutura e das funções do tipo de habitat em 
questão ou apresenta boas possibilidades de recuperação. Este grande número de tipos de 
habitats ilustra o caráter muito diverso das florestas na UE.  

As florestas também são designadas como sítios Natura 2000 se acolherem habitats 
importantes de reprodução, repouso ou procura de alimentos para uma ou mais espécies de 
importância europeia enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats ou no anexo I da 
Diretiva Aves ou espécies de aves migratórias não referidas no anexo I cuja ocorrência seja 
regular. O primeiro engloba as seguintes espécies relacionadas com as florestas: 43 plantas, 
44 invertebrados, 23 mamíferos e 11 anfíbios, ao passo que o último abrange 63 espécies 
de aves estreitamente associadas às florestas. Muitas destas espécies são de distribuição 
limitada devido ao seu estado extremamente ameaçado ou à repartição limitada do seu 
habitat. 

Um sítio específico também pode ser selecionado devido à dimensão e densidade das 
populações de espécies presentes no sítio e ao valor global do sítio para a conservação do 
tipo de habitat ou espécie em questão. De acordo com a Diretiva Aves, os sítios são 
selecionados porque foram identificados como os territórios mais adequados em número e 
dimensão para a conservação das espécies enumeradas no anexo I da Diretiva ou de 
espécies migratórias cuja ocorrência seja regular. 

Por último, uma floresta pode ser incluída na rede Natura 2000 apesar de não constituir um 
habitat fundamental para um tipo de habitat ou espécie protegido da UE, por ser, no entanto, 
de importância vital para a coerência ecológica global de um sítio ou da rede (por exemplo, 
um corredor ecológico que une os habitats fundamentais para as espécies protegidas num 
sítio, uma zona tampão em redor de uma zona de reprodução, etc.). 

Nem todos os sítios que acolhem um tipo de habitat ou espécie de importância para a UE 
fazem parte da rede Natura 2000. O objetivo consiste em designar apenas os sítios mais 
adequados e importantes para garantir a sua conservação. Portanto, no que se refere a 
alguns dos habitats florestais mais disseminados protegidos ao abrigo da Diretiva Habitats, 
tais como a taiga ocidental (código de habitat 9010), os faiais de Asperulo-Fagetum (9130) 
ou as florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340), apenas parte do habitat 
florestal total é incluída na rede Natura 2000. O mesmo sucede com várias espécies 
florestais, tais como o peto-preto (Dryocopus martius) ou a galinha-do-mato (Bonasia 
bonasia)47.  

                                                 
46

 Incluindo tipos de habitats florestais, prados arborizados, florestas sujeitas a pastoreio (montados) e 
dunas arborizadas. Com a adesão da Bulgária e da Roménia, foram incluídos nove novos tipos de 
habitats florestais no anexo I da Diretiva Habitats (na categoria 9 - Florestas). Com a adesão da 
Croácia não foram acrescentados novos tipos de habitats florestais na Diretiva Habitats. 
47

 Taiga ocidental (9010): 2 848 sítios Natura 2000 que abrangem quase 2 milhões de hectares, o que 
representa 49 % da superfície total de habitat; faiais de Asperulo Fagetum (9130): 2 236 sítios que 
abrangem cerca de 800 000 ha, o que representa 54 % da superfície total; Florestas de Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia (9340): 1 163 sítios que abrangem cerca de um milhão de hectares, o que 
representa 64 % da superfície de habitat total.  Os valores são provenientes do relatório Nível de 
referência da biodiversidade de 2010 da UE, AEA 2010. Não incluem tipos de habitats 
subsequentemente acrescentados após a adesão da Roménia, da Bulgária nem da Croácia. 
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Contudo, existem ocasiões em que pode ser necessário designar todas as zonas 
remanescentes para um determinado tipo de habitat ou espécie, de modo a garantir a sua 
sobrevivência. Tal verifica-se especialmente para os que são extremamente raros ou de 
distribuição muito limitada, tais como as florestas moesianas de abetos brancos 91BA 
(18 sítios que abrangem aproximadamente 15 000 km2).  

É importante conhecer a motivação para a inclusão de uma floresta na rede Natura 2000, 
uma vez que esta terá influência direta sobre os objetivos de conservação e o tipo de 
medidas de conservação que podem ser necessários, bem como no que se refere à 
avaliação dos potenciais impactos dos planos ou projetos num sítio (artigo 6.º da Diretiva 
Habitats). 

 

3. Como é possível obter informações adicionais sobre os sítios designados como 
sítios Natura 2000? 

Informação 
Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

Cada sítio Natura 2000 é acompanhado por um formulário de dados normalizado (FDN) que 
regista as espécies e os tipos de habitats de importância para a UE para os quais foi 
designado, bem como uma estimativa da dimensão da população e o nível de conservação 
nesse sítio no momento da designação, ou numa fase posterior, quando se tenha observado 
a ocorrência de novos tipos de habitats ou espécies no sítio e quando o FDN tenha sido 
atualizado em conformidade. Estes FDN são documentos publicamente disponíveis. Podem 
ser consultados no visionador Natura 200048: http://natura2000.eea.europa.eu/.  

O visionador Natura 2000 é um sistema de levantamento cartográfico SIG na Internet que 
apresenta a localização exata de cada sítio Natura 2000 na rede da UE.  O utilizador pode 
pesquisar e consultar qualquer sítio em qualquer localização da UE. Devido à grande escala 
dos mapas, as fronteiras dos sítios e os principais elementos paisagísticos são facilmente 
visíveis. 

Também é possível encontrar informações mais pormenorizadas sobre o sítio nos planos de 
gestão Natura 2000 caso existam ou noutros documentos relevantes (isto é, documentos 
sobre os objetivos de conservação, atos de designação dos sítios, etc.).  

Em regra, os Estados-Membros apresentam informações pormenorizadas sobre os seus 
sítios Natura 2000, nomeadamente os motivos para a sua designação, os objetivos de 
conservação, os planos de gestão e as medidas de conservação, que são disponibilizadas 
ao público através de sítios Web e outros meios (por exemplo, através das administrações 
locais). Alguns países também facultam informações específicas e pormenorizadas aos 
proprietários e principais utilizadores das terras em todos os sítios Natura 2000 (por 
exemplo, através de notificações específicas, como no Reino Unido, ou através da criação 
de grupos ou comités locais em que os intervenientes participam, desde o início, na gestão 
dos sítios, tal como se verifica em França e noutros Estados-Membros). Os proprietários e 
os utilizadores dos terrenos também podem recorrer às autoridades de conservação locais 
para obter informações adicionais sobre sítios Natura 2000 específicos. 

 
 

                                                 
48

 Os FDN apresentados no visionador público podem encontrar-se incompletos, já que as 
informações sobre algumas espécies sensíveis podem ser omitidas. Caso um proprietário ou gestor 
precise de informações pormenorizadas deve contactar a autoridade competente em matéria de 
conservação da natureza no seu país ou região. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3.Definição de objetivos de conservação para os sítios Natura 2000 
 

Perguntas:  
4. Como e por que motivo são definidos objetivos de conservação para os sítios 

Natura 2000?  
5. Quem é responsável pela definição dos objetivos de conservação? Os 

proprietários/gestores são consultados?  
6. Onde é possível obter informações adicionais sobre os objetivos de conservação de um 

determinado sítio? 
7. Como é possível saber quais as atividades compatíveis ou incompatíveis com a rede 

Natura 2000 se não foram estabelecidos objetivos de conservação? 

 
 

4. Como e por que motivo são definidos objetivos de conservação para os sítios 
Natura 2000?  

Informação Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º): 1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, é necessário definir medidas de conservação para os tipos 
de habitats e espécies presentes num sítio. Assim, é importante determinar igualmente 
objetivos de conservação claros para cada um dos tipos de habitats e espécies relevantes 
presentes nesse sítio. Os objetivos de conservação visam definir do modo mais exato 
possível o estado ideal ou o grau de conservação a alcançar num local concreto. 

São muitas vezes apresentados como metas quantitativas, por exemplo, manter a população 
da espécie x num determinado número mínimo de indivíduos ou melhorar o grau de 
conservação do habitat y da categoria C para a B no prazo de dez anos. 

A definição de objetivos de conservação claros para a rede Natura 2000 é fundamental para 
garantir que cada sítio na rede contribui do modo mais eficaz possível para o objetivo global 
das duas diretivas relativas à natureza, que consiste em atingir um estado de conservação 
favorável em relação a todos os tipos de habitats e espécies que protegem49 em toda a sua 
área de repartição na UE. 

Os objetivos de conservação são específicos de cada sítio e devem basear-se num 
conhecimento sólido do sítio e das espécies/habitats presentes, das suas exigências 
ecológicas, bem como de quaisquer ameaças e pressões exercidas sobre a sua presença 
continuada no sítio. Tal deve-se ao facto de todos os sítios Natura 2000 apresentarem o seu 
conjunto único de condições bióticas, abióticas e socioeconómicas que podem variar 
consideravelmente entre sítios mesmo quando abrigam os mesmos habitats e espécies. 

É igualmente aconselhável determinar objetivos de conservação mais amplos para todo um 
conjunto de sítios, ou para certas espécies ou habitats numa determinada região ou país 
(objetivos de conservação nacionais ou regionais). Tal não só contribuirá para a 
determinação dos objetivos de conservação a nível do sítio concreto, mas também ajudará a 
identificar prioridades de conservação estratégicas nos diferentes sítios e entre eles. Deste 
modo, é possível dar prioridade às medidas com o maior potencial para melhorar ou manter 

                                                 
49

 O objetivo da Diretiva Aves é formulado de um modo ligeiramente diferente, mas a ambição é a 
mesma.  
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o estado de conservação de um habitat ou espécie específico nesse país ou região. 

A Comissão publicou uma nota interpretativa para facultar orientações sobre a definição de 
objetivos para a rede Natura 200050, que apresenta explicações adicionais. 

Ver também as duas primeiras perguntas constantes da secção 4.4. 

 
 

5. Quem é responsável pela determinação dos objetivos de conservação; são 
efetuadas consultas com proprietários/gestores/ outros grupos de interesses? 

Informação Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º):   1, 8, 10 

Cabe às autoridades competentes de cada Estado-Membro definir os objetivos de 
conservação. As diretivas relativas à natureza não prescrevem como tal deve ser realizado, 
uma vez que é da responsabilidade de cada Estado-Membro decidir a forma e os métodos 
de aplicação das suas disposições. Contudo, as Diretivas relativas à natureza visam atingir 
estados de conservação favoráveis para as espécies e os habitats de interesse comunitário 
e utilizar a rede Natura 2000 para a consecução desse objetivo. 

É aconselhável que, para além de garantir que os objetivos de conservação se baseiem em 
conhecimentos sólidos, todas as partes interessadas – quer sejam proprietários quer 
gestores florestais ou ONG no domínio da conservação – participem no processo de 
definição dos objetivos de conservação. Isto contribuirá para a determinação de objetivos de 
conservação realistas e exequíveis.  

Não só os proprietários florestais e os gestores florestais têm, em geral, um muito bom 
conhecimento da gestão florestal que conduziu a êxitos ou fracassos de conservação no 
passado, como é também importante permitir uma ampla discussão entre as autoridades 
competentes e os gestores e proprietários florestais sobre o melhor modo de definir as 
medidas e os objetivos de conservação específicos de cada sítio. Debater e comunicar de 
forma clara a importância, o papel e os objetivos de conservação de determinado sítio 
também contribuirá para aumentar a sensibilização e a participação de todos os 
intervenientes.  

 
 

6. Onde é possível obter informações sobre os objetivos de conservação de um 
determinado sítio? 

Informação 
Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 1 

Todos os países dispõem do seu próprio mecanismo para a publicação dos objetivos de 
conservação dos seus sítios. Estes podem ser especificados nas decisões ou nos atos 
jurídicos de designação dos sítios ou nos documentos que os acompanham. Podem ser 
publicados no sítio Web das autoridades competentes em matéria de natureza. Em geral, 
também constam dos planos de gestão dos sítios Natura 2000, onde são analisados mais 
pormenorizadamente, ou de instrumentos semelhantes, caso estes existam. É aconselhável 
que os Estados-Membros apresentem informações facilmente acessíveis sobre os objetivos 
de conservação da rede Natura 2000 de modo relevante e facilmente compreensível para os 
gestores e proprietários florestais. 

                                                 
50

 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
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7. Como é possível saber quais as atividades compatíveis ou incompatíveis com a 
rede Natura 2000 se não foram estabelecidos objetivos de conservação? 

Informação 
Público-alvo: público em geral, 
proprietários/gestores florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

As autoridades competentes devem estabelecer objetivos de conservação para todos os 
sítios Natura 2000. Porém, pode verificar-se um atraso no processo e faltarem ainda 
objetivos de conservação.  

Neste caso, cabe às autoridades competentes informar as partes interessadas sobre as 
consequências da designação de uma zona como sítio Natura 2000.  Em especial, devem 
comunicar se determinadas medidas silvícolas ou outras atividades devem ser adaptadas ou 
possivelmente excluídas para evitar a deterioração do sítio, ou as atividades que devem ser 
promovidas a fim de melhorar as condições de conservação do sítio. O formulário de dados 
normalizado (FDN) constitui uma fonte de informações útil para compreender os motivos 
pelos quais um determinado sítio foi designado. Deve ser sempre consultado aquando da 
tomada de decisões de gestão (por exemplo, na elaboração de documentos de gestão ou no 
planeamento de novos investimentos).  

O requisito mínimo seria que o Estado-Membro tome as medidas adequadas para evitar a 
deterioração de todos os habitats e espécies que ocorram de modo significativo no sítio, 
segundo o FDN. Sempre que faltem informações científicas, deve optar-se por uma 
abordagem de precaução. Ver igualmente a pergunta 3. 
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4.4 Aplicação de medidas de conservação para espécies e habitats florestais 
nos sítios Natura 2000 
 

Perguntas: 
8. De que modo são as medidas de conservação de um sítio Natura 2000 identificadas e 

determinadas? Até quando devem ser instauradas? 
9.  O que são planos de gestão Natura 2000 e são obrigatórios? 
10. Existem instrumentos disponíveis para ajudar na preparação dos planos de gestão 

Natura 2000? 
11. De que modo são identificadas as exigências ecológicas dos tipos de habitats e 

espécies?  
12. A mera presença de um tipo de habitat/espécie de importância para a UE implica 

alterações em matéria de gestão num sítio?  
13. As florestas nos sítios Natura 2000 incluem muitas vezes espécies e habitats não 

abrangidos pelas Diretivas Aves e Habitats. É também necessário determinar medidas 
de conservação específicas para tais espécies e habitats?   

14. As medidas de conservação nos sítios Natura 2000 são obrigatórias? 
15. De que modo são formuladas as medidas de conservação? 
16. Quem decide quais as medidas de conservação necessárias? As partes interessadas 

são consultadas? 
17. Que tipo de medidas de conservação é necessário na rede Natura 2000 para as 

florestas? 
18. Como decidir entre medidas de conservação passíveis de surtir efeitos positivos numa 

espécie ou habitat específico que sejam suscetíveis de contribuir ao mesmo tempo para 
a deterioração de outro tipo de habitat ou de outra espécie? 

19. As medidas de conservação podem ser semelhantes para sítios Natura 2000 diferentes?   
20. Por que motivo são a madeira morta e uma estrutura etária diversa nas árvores tão 

importantes na rede Natura 2000? 
21. A gestão de não intervenção constitui uma medida de conservação possível para atingir 

os objetivos de conservação nos sítios Natura 2000?   
22. Como serão executadas as medidas de conservação necessárias e quem é responsável 

por este processo? 
23. O tipo de propriedade e a dimensão da exploração florestal influenciam a sua gestão na 

rede Natura 2000? 
24. De que modo podem os gestores/proprietários florestais participar ou contribuir?  
25. Existem instrumentos disponíveis para apoiar a execução de medidas de conservação, 

proceder à sensibilização ou desenvolver capacidades entre os intervenientes? 

 

 

8. De que modo são as medidas de conservação de um sítio Natura 2000 identificadas 
e determinadas? Até quando devem ser instauradas?  

Obrigação jurídica 
Público-alvo: autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
17, 18, 19, 20, 22, 23 

As medidas de conservação constituem as ações práticas que devem ser implementadas 
para que um sítio atinja os seus objetivos de conservação. Devem corresponder às 
exigências ecológicas dos tipos de habitats e espécies presentes. Na determinação de 
medidas de conservação, também é necessário tomar em consideração os contextos 
económicos, sociais e culturais, bem como as características regionais e locais. Este 
princípio está consagrado na Diretiva Habitats (artigo 2.º). 

Para identificar as medidas de conservação necessárias, é fundamental dispor de uma base 
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sólida de informações sobre as condições atuais do sítio, bem como sobre o estado de 
conservação, as ameaças, as pressões e as necessidades das espécies e dos tipos de 
habitats presentes e sobre o contexto socioeconómico global (propriedade e utilizações 
atuais do terreno, interesses dos intervenientes, atividades económicas em curso, etc.).  

As medidas de conservação, a par dos objetivos de conservação, são geralmente 
específicas de cada sítio e devem ser definidas sítio a sítio. Tal deve-se ao facto de todos os 
sítios Natura 2000 apresentarem o seu conjunto único de condições bióticas, abióticas e 
socioeconómicas que podem variar consideravelmente entre sítios, mesmo quando abrigam 
os mesmos habitats e espécies. 

Os Estados-Membros dispõem de um prazo de seis anos a contar do momento em que um 
sítio foi adotado como sítio de importância comunitária (SIC) para determinar as medidas de 
conservação necessárias e designar o sítio como zona especial de conservação (ZEC).  
Estes seis anos devem ser utilizados não apenas para reunir todas as informações 
necessárias sobre o sítio, mas também para informar, debater e negociar com todos os 
grupos de interesses as medidas que seriam mais adequadas para alcançar os objetivos de 
conservação definidos para o sítio. 

 
 

9. O que são planos de gestão Natura 2000 e são obrigatórios? 

Recomendação  Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º):  
10, 17 

Para ajudar a garantir que os sítios são geridos de modo claro e transparente, os Estados-
Membros são encorajados a elaborar planos de gestão Natura 2000, em estreita 
colaboração com os intervenientes locais. A definição de planos de gestão Natura 2000 é da 
responsabilidade das autoridades competentes no que se refere à rede Natura 2000. Um 
plano de gestão representa um quadro sólido e eficiente para a execução e o 
acompanhamento das medidas de conservação.  

Embora não sejam obrigatórios nos termos da Diretiva Habitats, os planos de gestão 
Natura 2000 constituem instrumentos muito úteis, uma vez que: 

 Facultam um registo completo dos objetivos de conservação, da condição e das 
exigências ecológicas dos habitats e espécies presentes no sítio, para que seja evidente 
para todos o que está a ser conservado e por que motivo.  

 Analisam o contexto socioeconómico e cultural da área e as interações entre as 
diferentes utilizações dos solos e as espécies e habitats aí existentes.  

 Proporcionam um quadro para um debate aberto entre todos os grupos de interesses e 
contribuem para o desenvolvimento de uma perspetiva consensual sobre a gestão a 
longo prazo do sítio, criando, além disso, um sentimento de responsabilidade partilhada 
pelo resultado final. 

 Ajudam a encontrar soluções práticas de gestão que sejam sustentáveis e aplicáveis de 
melhor modo noutras atividades de uso dos solos. 

 Apresentam um meio de estipulação das respetivas responsabilidades dos diversos 
intervenientes socioeconómicos, das autoridades e das ONG na execução das medidas 
de conservação necessárias identificadas. 

Os planos de gestão Natura 2000 podem ser especificamente concebidos para o sítio ou 
integrados noutros planos de desenvolvimento, tais como os planos de gestão florestal, 
desde que os objetivos de conservação da rede Natura 2000 sejam claramente incluídos 
nestes planos. Ou seja, um único documento conseguiria, em princípio, englobar tanto as 
disposições gerais em matéria de gestão florestal para uma determinada zona como os 
objetivos de conservação da rede Natura 2000 e as medidas necessárias para esse sítio. 
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Esta questão é analisada mais pormenorizadamente na pergunta 34. 

 
 

10. Existem instrumentos disponíveis para ajudar na preparação dos planos de gestão 
Natura 2000? 

Informação Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º):    10, 18, 19 

As orientações para a preparação dos planos de gestão Natura 2000, para a formulação das 
medidas de conservação, bem como para a execução do processo de planeamento da 
gestão nos sítios Natura 2000 encontram-se disponíveis no sítio Web da Comissão 
Europeia51, bem como em muitos países.  

Também pode estar disponível apoio financeiro a partir dos fundos estruturais da UE (Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão) e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) tanto para a elaboração como para a atualização de 
planos para os sítios Natura 2000 (artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 1305/2013), em 
função dos programas nacionais de execução, bem como a partir do programa LIFE.  

No passado, estes fundos europeus foram utilizados de modo significativo para a preparação 
dos planos de gestão Natura 2000, por exemplo, o FEADER em França, Itália, Espanha, 
Portugal, alguns Länder alemães; o FEDER na Grécia, Polónia, Hungria, Itália; o Fundo de 
Coesão na Lituânia; e o financiamento LIFE em Chipre, na Hungria, na Lituânia e em muitos 
outros países. É provável que estes fundos continuem a ser utilizados no futuro para a 
revisão e a atualização dos planos de gestão (ver a secção 1.2.2 na parte I do documento 
para uma síntese das possíveis fontes de financiamento da UE). 

 
 

11. De que modo são identificadas as exigências ecológicas dos tipos de habitats e 
espécies? 

Informação Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º): 12, 13 

As exigências ecológicas dos tipos de habitats e espécies englobam todas as necessidades 
ecológicas, nomeadamente os fatores abióticos e bióticos, que são considerados 
necessários para garantir a conservação dos tipos de habitats (isto é, a estrutura e as 
funções específicas do habitat necessárias para a sua manutenção a longo prazo, as suas 
espécies típicas, etc.) e das espécies presentes no sítio, incluindo as suas relações com o 
ambiente físico (ar, água, solo, vegetação, etc.).  

Estes requisitos baseiam-se em conhecimentos científicos e devem ser definidos caso a 
caso, o que significa que os requisitos ecológicos podem variar entre espécies ou tipos de 
habitats num sítio, mas também, no que se refere ao mesmo tipo de habitat ou espécie, de 
um sítio para outro. São independentes de quaisquer considerações socioeconómicas.  

É possível consultar as fontes nacionais e regionais disponíveis para reunir informações 
pertinentes e pormenorizadas sobre as exigências ecológicas dos tipos de habitats e 
espécies de importância para a UE com vista a apoiar a sua gestão. A Comissão também 
publicou orientações em matéria de gestão para alguns habitats e espécies que facultam 
informações relevantes a este respeito (por exemplo, para as pastagens arborizadas 
fenoscandianas 9070, os faiais de Luzulo-Fagetum 9110, as laurissilvas macaronésias 
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(Laurus, Ocotea) 9360*, os pinhais (sub)mediterrânicos de pinheiros negros endémicos 
9530* e para a Cerambyx cerdo e a Tetrao urogallus52. 

 
 

12. A mera presença de um tipo de habitat/espécie de importância para a UE implica 
alterações em matéria de gestão numa floresta na rede Natura 2000?  

Informação  

Público-alvo: autoridades 
competentes, 
proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º):   2, 8, 9, 19, 20 

Não necessariamente. Um tipo de habitat ou espécie pode encontrar-se num bom grau de 
conservação num determinado sítio precisamente devido ao modo como foi gerido até agora 
e, nesses casos, será importante garantir que as práticas de gestão em vigor continuem a 
ser aplicadas no futuro.  

Contudo, verificar-se-ão situações em que um tipo de habitat ou espécie se encontra 
presente, mas não num bom grau de conservação no sítio. Sempre que os objetivos de 
conservação para esse sítio visem melhorá-lo, podem ser necessárias determinadas 
alterações em matéria de gestão. Pode ser necessário, por exemplo, melhorar a estrutura e 
as funções do habitat florestal, nomeadamente a composição específica, ou expandir a 
superfície do tipo de habitat em estado desfavorável, ou melhorar o habitat para uma 
determinada espécie, ou aumentar a superfície ocupada por uma espécie em estado 
desfavorável.  

Para a consecução destes objetivos, podem ser necessárias determinadas medidas, tais 
como a manutenção ou recuperação de algumas das principais características da floresta, 
tais como a diversidade específica, povoamentos irregulares, micro-habitats, a preservação 
de um número suficiente de árvores antigas e em decomposição, bem como de quantidades 
adequadas de madeira morta, a plantação adicional ou a reflorestação, a manutenção de 
zonas abertas para a regeneração natural, a remoção de espécies de árvores não 
indígenas, o desbaste seletivo, a proteção da camada mineral do solo, a proibição da 
utilização de pesticidas e biocidas, a manutenção de árvores antigas e/ou ocas, a 
manutenção de raízes e cepos, a proteção das orlas das florestas, etc. Também pode ser 
necessária uma proteção rigorosa em alguns casos específicos. Novamente, é necessário 
determinar a natureza exata das medidas sítio a sítio para que correspondam às exigências 
ecológicas dos tipos de habitats e espécies presentes (ver também as perguntas n.os 8 e 11).  

 
 

13. As florestas nos sítios Natura 2000 incluem muitas vezes espécies e habitats não 
abrangidos pelas Diretivas Aves e Habitats. É também necessário determinar medidas 
de conservação específicas para tais espécies e habitats?   

Informação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):   2, 12 

Normalmente, não. No que se refere à conformidade com as disposições das Diretivas Aves 
e Habitats, apenas os tipos de habitats e espécies protegidos ao abrigo das duas diretivas e 
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 Ver: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; ver 
também: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo 
factsheet - SWIFI.pdf e http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao 
urugallus factsheet - SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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presentes no sítio Natura 2000 exigem a definição de medidas de conservação. Todavia, as 
espécies que não são protegidas como tal nos termos da Diretiva Habitats, mas que são 
típicas de um tipo de habitat constante do anexo I ou necessárias para a conservação de 
uma espécie de importância comunitária (por exemplo, proteção de formigueiros para as 
aves) também podem necessitar de atenção. As autoridades competentes devem ser 
capazes de apresentar informações relevantes. 

Além disso, a gestão florestal também pode tomar em consideração outros habitats ou 
espécies que não são protegidos no âmbito da diretivas da UE em matéria de natureza. Os 
Estados-Membros e, com efeito, cada proprietário e gestor florestal têm liberdade total para 
elaborar objetivos e/ou medidas de conservação também para espécies e habitats que não 
sejam abrangidos por estas duas diretivas, por exemplo, para habitats e espécies protegidos 
ou ameaçados a nível nacional ou regional.  

 
 

14. Todas as medidas de conservação nos sítios Natura 2000 são obrigatórias? 

Obrigação jurídica / 
Recomendação / Informação 

Público-alvo: autoridades, 
proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 4, 5, 7 

(O) O processo de determinação das medidas de conservação necessárias para cada sítio 
Natura 2000 não constitui uma disposição facultativa; é obrigatório para todos os Estados-
Membros. Isto implica que, para cada sítio Natura 2000, tais medidas de conservação, que 
são consideradas necessárias, devem ser definidas e executadas (processo C-508/04 do 
TJE)53. 

(R) No entanto, é útil estabelecer uma distinção entre as medidas consideradas necessárias 
para a conservação e recuperação dos tipos de habitats ou espécies presentes no sítio e as 
que são consideradas desejáveis e que «seria positivo executar se existissem meios e 
oportunidades para tal». Idealmente, estas medidas podem ser identificadas como tal no 
plano de gestão Natura 2000, sendo consideradas como melhores práticas destinadas a 
melhorar o nível global da biodiversidade no sítio e indo, ao mesmo tempo, para além dos 
requisitos obrigatórios para o sítio. 

(I) A execução de medidas de conservação nem sempre implica uma gestão ativa ou 
medidas de recuperação, tais como a eliminação de espécies exóticas invasoras ou a 
diversificação da estrutura etária dos povoamentos florestais. Pode incluir igualmente 
medidas de proteção, tais como evitar a perturbação de uma espécie durante a época de 
reprodução.  

 
  

                                                 
53

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=c-508/04


54 Natura 2000 e Florestas  

 

 

15. De que modo são formuladas as medidas de conservação? 

Recomendação Público-alvo: autoridades 
Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 9, 11, 17, 18 

Recomenda-se que as medidas de conservação sejam descritas com pormenor suficiente 
com vista a garantir a sua execução eficaz. Constitui uma prática comum apresentar a sua 
localização e uma descrição dos meios e instrumentos necessários para a sua execução, 
bem como informações sobre os papéis e as responsabilidades dos diferentes 
intervenientes. Recomenda-se a utilização de uma linguagem clara na descrição das 
medidas de conservação para que sejam amplamente compreensíveis. 

Recomenda-se a reapreciação e adaptação das medidas de conservação sempre que 
necessário, por exemplo, com base nos resultados reais das medidas já levadas a cabo. É 
igualmente importante indicar uma estimativa dos custos e o financiamento disponível, bem 
como estipular um prazo para a reapreciação das medidas de conservação executadas, em 
termos da sua execução real e da sua adequação para a consecução dos objetivos de 
conservação. 

 
 

16. Quem decide quais as medidas de conservação necessárias? As partes 
interessadas são consultadas?  

Recomendação 
Alvo: público em geral, 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 24 

Decidir quais as medidas de conservação necessárias é da responsabilidade das 
autoridades competentes de cada país. As diretivas relativas à natureza não prescrevem o 
tipo de medidas de conservação que devem ser executadas, senão para especificarem que 
devem corresponder às exigências ecológicas das espécies e dos tipos de habitats 
presentes num sítio. Deixa à discrição de cada Estado-Membro a designação e execução do 
tipo de medidas que considera mais adequadas e eficazes para os seus sítios Natura 2000.  

Recomenda-se que, para além de garantir que as medidas de conservação se baseiam em 
conhecimentos sólidos, os proprietários ou gestores florestais, bem como outras partes 
interessadas relevantes – quer sejam representantes das comunidades locais ou de ONG de 
conservação da natureza – participem ativamente no processo de identificação das medidas 
de conservação necessárias e na preparação dos planos de gestão Natura 2000.  

Recomenda-se em especial que os gestores e proprietários florestais participem numa fase 
inicial no desenvolvimento de medidas de conservação específicas do sítio. A sua 
participação no planeamento e na preparação das medidas de conservação para um sítio 
Natura 2000 possibilita o usufruto do seu conhecimento especializado e também proporciona 
uma excelente oportunidade de participação ativa na execução destas medidas de 
conservação. As boas práticas atuais implicam garantir o contributo ativo de todos os 
intervenientes relevantes, por exemplo, através da criação de grupos ou comités de direção. 

Uma boa comunicação desde o início também contribuirá para encontrar compromissos e 
sinergias entre o que já foi realizado e o que pode ser melhorado. É provável que o resultado 
seja um processo mais eficaz em termos de custos e menos demorado. Também aumentará 
em grande medida a probabilidade de sucesso, já que encorajará e capacitará os diferentes 
intervenientes para que participem mais ativa e empenhadamente na gestão do seu sítio 
Natura 2000. 
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Após a sua determinação, é aconselhável que as medidas de conservação sejam 
comunicadas ao público em geral (por exemplo, nos sítios Web, na imprensa local, em 
registos oficiais nas autoridades locais).  

 
 

17. Que tipo de medidas de conservação é necessário para as florestas na rede 
Natura 2000? 

Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 
19, 20, 21, 23 

Tal como supracitado, o tipo de medidas de conservação é muito específico de cada sítio e 
variará em função das circunstâncias específicas de cada sítio e das exigências ecológicas 
das espécies e dos tipos de habitats presentes. 

Portanto, não é possível fazer uma generalização sobre o tipo de medidas que podem ser 
necessárias. Estas podem variar entre «nada» – isto é, não são necessárias medidas 
adicionais para além da continuação da gestão do sítio do mesmo modo que até agora – 
medidas «simples», tais como evitar a perturbação perto de determinadas árvores durante a 
época de reprodução ou criar pequenas aberturas no copado para permitir a passagem de 
mais luz solar ou aumentar a quantidade de madeira morta na floresta – e «grandes» 
atividades de recuperação que impliquem a remoção de todas as espécies não indígenas ou 
a reestruturação de uma área arborizada para diversificar a estrutura etária e restabelecer a 
ligação entre habitats fragmentados. Em alguns casos, a não intervenção e a proteção 
rigorosa também podem ser consideradas medidas de conservação, especialmente no que 
se refere a florestas antigas com um elevado grau de caráter natural (ver também a 
pergunta 21). 

Os estudos de caso apresentados na parte III do presente documento, bem como outros 
documentos existentes54 apresentam um grande número de exemplos de diferentes medidas 
de conservação executadas em várias circunstâncias em toda a UE.  

 
 

18. Como decidir entre medidas de conservação passíveis de surtir efeitos positivos 
numa espécie ou habitat específico que sejam suscetíveis contribuir ao mesmo tempo 
para a deterioração de outro tipo de habitat ou de outra espécie? 

Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):    

Pode verificar-se que uma medida de conservação específica beneficiará um habitat ou 
espécie podendo ter ao mesmo tempo algum impacto negativo sobre outras. Por exemplo, 
decidir não intervir numa parte de uma floresta poderia contribuir para a expansão de uma 
espécie invasora ou a regeneração de extensões de habitats de carvalho pode ter um 
impacto negativo sobre o habitat de algumas aves. Os compromissos de menor dimensão 
são frequentes, mas objetivos de conservação bem ponderados contribuirão para a tomada 
da decisão certa. Recomenda-se a sua consulta e a verificação de onde se encontram as 
prioridades específicas do sítio em matéria de medidas de conservação, bem como a 
avaliação de quais serão os prováveis impactos positivos e negativos das medidas previstas 
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sobre essas prioridades.   

Muitas vezes é possível evitar ou minimizar os compromissos mediante uma calendarização 
inteligente das medidas e através da sua orientação para certas partes do sítio ou mesmo 
através da compensação de um impacto sobre uma parte do sítio por meio de medidas de 
conservação para o mesmo habitat ou espécie noutra parte. 

 
 

19. As medidas de conservação podem ser semelhantes para diferentes sítios 
Natura 2000?   

Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):   2, 4, 19, 21 

As medidas de conservação correspondem aos objetivos de conservação definidos para 
cada sítio e, em regra, são específicas do sítio. Todavia, podem ser necessárias medidas 
semelhantes em diferentes sítios Natura 2000 com características e objetivos semelhantes. 
Nestes casos, as medidas de conservação também podem ser aplicadas em conjunto (por 
exemplo, um plano de gestão Natura 2000 pode abranger vários sítios que necessitem de 
medidas semelhantes).  

 
 

20. Por que motivo são as florestas antigas, as árvores antigas, a madeira morta e uma 
estrutura diversa tão importantes nos sítios florestais Natura 2000?   

Informação 
Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 
17, 19 

A madeira morta proporciona um habitat adequado para muitas espécies florestais 
ameaçadas ou em perigo. A madeira morta e as árvores em decomposição são de especial 
importância para os insetos saproxílicos (espécies que se alimentam de madeira) e para as 
espécies que utilizam este recurso para construírem os seus refúgios ou locais de nidificação 
(isto é, pica-paus ou alguns mamíferos de pequena dimensão). Um grande número de 
espécies saproxílicas e de espécies que dependem de madeira morta e árvores em 
decomposição é protegido ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats, tais como as Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major, etc. 
Existem análises científicas disponíveis sobre esta questão55 56. A conservação de madeira 
morta é frequentemente muito relevante, mas qualquer decisão a esse respeito também 
deve tomar em consideração os riscos de incêndio em zonas sensíveis.  

Muitas vezes não existem árvores antigas (ou veteranas, isto é, árvores com idade superior 
a 160-200 anos) nas florestas geridas porque a rotação florestal normal é, em geral, mais 
reduzida do que o ciclo de vida natural das árvores e os ciclos florestais naturais. Estas 
providenciam micro-habitats cruciais para alguns escolitídeos, líquenes, fungos ameaçados, 
etc. Portanto, manter a presença destas árvores nas florestas e criar a possibilidade de 
alcançar esta idade, pelo menos para árvores individuais ou grupos de árvores, pode 
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 É apresentada uma análise europeia abrangente sobre os limiares de madeira morta em Müller 
J,Bütler R. 2010. Uma revisão dos limiares dos habitats para madeira morta: um nível de referência 
para recomendações em matéria de gestão nas florestas europeias. European Journal of Forest 
Research 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%c3%b6rg+M%c3%bcller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%c3%bctler
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contribuir para melhorar a conservação das espécies enumeradas supra. 

Uma estrutura florestal diversa com povoamentos de diversas idades, extensões mais claras 
e mais escuras, árvores em decomposição e madeira morta, entre outros, proporciona 
habitats diferentes para muitas espécies. 

Em geral, as zonas de floresta antiga merecem especial atenção na rede Natura 2000. 
Acolhem muitas espécies florestais típicas com pouca capacidade de migração ou 
recolonização de novas extensões florestais em antigos terrenos agrícolas (por exemplo, 
muitos grupos de invertebrados, algumas plantas e musgos). Ainda é possível encontrar 
florestas com um elevado caráter natural em algumas partes da Europa (por exemplo, a 
taïga antiga na Europa do Norte). Porém, noutras partes da UE tais florestas encontram-se 
limitadas a pequenas bolsas em complexos geridos ou a determinadas zonas com condições 
ecológicas e sociais específicas, tais como as regiões montanhosas dos Cárpatos ou dos 
Alpes. São de especial importância para a proteção dos tipos de habitats e espécies 
florestais de interesse comunitário. Portanto, recomenda-se que as autoridades, os gestores 
e os proprietários florestais envidem esforços para proteger ativamente estas zonas, tendo 
especialmente em conta os seus benefícios não derivados da madeira e utilizando 
plenamente os incentivos financeiros existentes para a proteção dos sítios sempre que 
necessário. No que diz respeito a quaisquer outras decisões de gestão nas florestas 
Natura 2000, recomenda-se que as decisões de gestão que também afetem a presença de 
madeira morta, árvores antigas, entre outras, também sejam conformes com objetivos de 
conservação bem definidos e específicos dos sítios Natura 2000, refletindo as exigências 
ecológicas dos habitats e espécies presentes no sítio. 

 
 

21. A não intervenção constitui uma medida de conservação possível para atingir os 
objetivos de conservação nos sítios Natura 2000? 

Recomendação 
Alvo: público em geral, 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 
22 

A gestão de não intervenção, como possível técnica de gestão, pode ser útil em 
circunstâncias específicas. A seleção de áreas fundamentais exclusivamente para efeitos de 
conservação da natureza deve ser ponderada através de uma abordagem caso a caso, por 
exemplo, sempre que existam habitats especialmente raros ou valiosos e espécies 
gravemente ameaçadas e a não intervenção contribua para a sua conservação. Tal como 
qualquer outra medida de conservação possível na rede Natura 2000, a gestão de não 
intervenção deve encontrar-se em conformidade com objetivos de conservação bem 
definidos e específicos de cada sítio.  

Apenas os habitats florestais em que a vegetação florestal apresente um elevado caráter 
natural e corresponda a um estado de sucessão avançado são, em princípio, adequados 
para a gestão de não intervenção. Os habitats florestais de interesse comunitário 
estabelecidos por gestão histórica e atual e que desapareceriam ou evoluiriam para outros 
tipos de florestas sob uma gestão de não intervenção necessitarão da continuação de uma 
gestão ativa. 

Sempre que se mantenha a não intervenção como medida de conservação, é necessário 
avaliar cuidadosamente as suas consequências, incluindo as de caráter económico.  
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22. Como serão executadas as medidas de conservação necessárias e quem é 
responsável pela execução?  

Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

Cabe às autoridades competentes determinar o melhor modo de execução das medidas de 
conservação necessárias identificadas para os seus sítios Natura 2000. A Diretiva limita-se a 
afirmar que estas podem implicar medidas regulamentares, administrativas ou contratuais 
adequadas. A escolha entre estas medidas é deixada à discrição dos Estados-Membros, de 
acordo com o princípio da subsidiariedade.  

Ao optar por pelo menos uma destas três categorias de medidas, os Estados-Membros 
podem garantir que atingem os objetivos de conservação para os seus sítios Natura 2000:  
- Medidas regulamentares: em regra, seguem um padrão estabelecido no direito 

processual e podem estipular requisitos específicos em relação às atividades que podem 
ser autorizadas, limitadas ou proibidas no sítio.  

- Medidas administrativas: podem determinar disposições relevantes em relação à 
execução das medidas de conservação ou à autorização de outras atividades no sítio. 

- Medidas contratuais: implicam a elaboração de contratos ou acordos, normalmente entre 
as autoridades responsáveis pela gestão e os proprietários ou utilizadores do sítio.  

Não existe uma hierarquia entre estas três categorias. Por conseguinte, os Estados-
Membros podem optar por utilizar, num sítio Natura 2000, apenas uma categoria de medidas 
(por exemplo, apenas medidas contratuais) ou uma combinação de medidas (por exemplo, 
combinação de medidas regulamentares e contratuais). As únicas condições vinculativas 
são que as medidas sejam adequadas com vista a evitar qualquer deterioração dos habitats 
ou perturbação significativa das espécies para as quais um sítio foi designado (em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Habitats) e que correspondam às exigências 
ecológicas dos habitats e espécies presentes no sítio (em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 1, da Diretiva Habitats). Tais exigências ecológicas podem variar entre a simples 
proteção da deterioração e a recuperação ativa de funções e estruturas ecossistémicas 
favoráveis, em função do grau efetivo de conservação das espécies e dos habitats em 
causa. 

É possível atingir medidas de conservação ou recuperação pró-ativas através de acordos 
contratuais com proprietários e gestores florestais, designadamente acordos sobre o modo 
como os custos das medidas que vão para além das obrigações jurídicas devem ser 
suportados. Os custos adicionais podem ser suportados, tanto quanto possível, com fundos 
adequados e a perda de rendimento decorrente de restrições de utilização impostas pode 
ser compensada. O grau de compensação variará em função da natureza das restrições 
impostas e da perda efetiva, bem como das circunstâncias locais. 

As medidas silvoambientais e da rede Natura 2000 ao abrigo da política de desenvolvimento 
rural constituem um bom exemplo de como elaborar contratos e acordos com proprietários 
florestais sobre a gestão da floresta para garantir a conservação de habitats e espécies. 
Enquanto as medidas da rede Natura 2000 podem pagar os custos adicionais e a perda de 
rendimento decorrente de obrigações da rede Natura 2000, as medidas silvoambientais 
podem pagar os compromissos adicionais que ultrapassem este nível de referência. 
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23. O tipo de propriedade e a dimensão da exploração florestal influenciam a sua 
gestão na rede Natura 2000? 

Obrigação / Recomendação / 
Informação 

Público-alvo: 
gestores/proprietários 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(O) As obrigações decorrentes das diretivas são indiretamente aplicáveis a todos os tipos de 
proprietários e gestores florestais, independentemente do seu estatuto e da dimensão da 
sua propriedade na rede Natura 2000, salvo disposição em contrário na legislação nacional 
que transpõe as diretivas.  

(I) Todavia, o tipo de medida de conservação utilizada pode ser adaptado para tomar em 
consideração a propriedade e a dimensão. Por exemplo, desde que a consecução dos 
objetivos de conservação seja possível, os Estados-Membros podem favorecer a utilização 
de acordos contratuais no caso de proprietários privados e medidas administrativas ou 
políticas no caso de florestas públicas. 

(I) A dimensão das zonas florestais na rede Natura 2000 também pode, por vezes, 
influenciar o tipo e o nível de ambição dos objetivos de conservação prosseguidos. As 
florestas de grande dimensão detidas pelo Estado, por exemplo, são muito mais passíveis 
de dispor de métodos e meios jurídicos para ajustar as suas práticas de gestão florestal com 
vista à execução de medidas de conservação mais ambiciosas. Enquanto organismos 
públicos, a sua política pode atribuir uma prioridade mais elevada ao papel multifuncional 
das florestas públicas do que se pode verificar no caso de pequenos proprietários florestais.  

(I) Os sítios de grande dimensão também permitem mais flexibilidade na execução das 
medidas de conservação, uma vez que, em geral, existe mais espaço de manobra aquando 
da decisão sobre onde é necessário executar medidas de conservação específicas e em que 
grau de intensidade. 

(R) Por outro lado, trabalhar com pequenos proprietários públicos e privados (por exemplo, 
municípios) exige a utilização de recursos adequados para informar, sensibilizar e envolvê-
los na execução de medidas e práticas florestais adequadas. A ação coordenada por parte 
de um grupo de propriedades de pequena dimensão pode oferecer oportunidades de 
sinergias e permitir poupanças. 

 
 

24. De que modo podem os gestores/proprietários florestais participar ou contribuir?  

Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 
21, 23 

Os proprietários florestais e os gestores florestais locais desempenham um papel crucial na 
implementação da rede Natura 2000. Conhecem a sua propriedade e dispõem de grande 
experiência na execução de medidas práticas no terreno. Portanto, são parceiros 
fundamentais no desenvolvimento e na execução bem-sucedida da rede Natura 2000.  

A rede Natura 2000 reconhece que as pessoas constituem parte integrante da natureza e 
que as parcerias são fundamentais para a consecução dos objetivos de conservação. Todos 
– autoridades públicas, proprietários rurais privados e utilizadores, promotores, ONG 
ambientalistas, peritos científicos, comunidades locais ou cidadãos em geral – têm um papel 
a desempenhar para fazer da rede Natura 2000 um êxito. 
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De um ponto de vista prático, faz também sentido criar parcerias e reunir pessoas. Muitos 
sítios da rede Natura 2000 já se encontram sob alguma forma de utilização ativa da terra há 
muito tempo, constituindo parte integrante do espaço natural mais amplo. Muitas zonas são 
de grande valor em termos de natureza precisamente pela forma como têm sido geridas até 
agora e será importante garantir que tais atividades continuem a ser desenvolvidas.  

Deste modo, a Diretiva Habitats apoia o princípio do desenvolvimento sustentável e da 
gestão integrada. Não tem por objetivo excluir dos sítios Natura 2000 as atividades 
socioeconómicas, mas antes assegurar que as mesmas são realizadas de forma a 
salvaguardar e apoiar as espécies e habitats existentes de grande valor e a manter a saúde 
geral dos ecossistemas naturais. 

Contudo, importa ainda salientar que algumas florestas incluídas na rede Natura 2000 foram 
moldadas por processos naturais, com muito pouca ou nenhuma influência humana e a sua 
gestão deve visar conservar o seu elevado caráter natural. 

A Diretiva Habitats define o quadro de ação e estabelece os objetivos globais a alcançar, 
mas deixa aos Estados-Membros margem para decidir, em consulta com os intervenientes 
locais, qual a melhor gestão de cada um dos sítios Natura 2000. A tónica reside, em grande 
medida, em encontrar soluções locais para as questões locais em matéria de gestão, 
envidando simultaneamente esforços no sentido do objetivo partilhado global da 
manutenção dos tipos de habitats e espécies de interesse comunitário num estado de 
conservação favorável ou da sua recuperação para o mesmo. 

 
 

25. Existem instrumentos disponíveis para apoiar a execução de medidas de 
conservação, proceder à sensibilização ou desenvolver capacidades entre os 
intervenientes? 

Recomendação Público-alvo: autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 
19, 21, 23, 24 

Os processos para o desenvolvimento de capacidades locais para a gestão das zonas 
Natura 2000 são importantes para a execução bem-sucedida da rede Natura 2000. 
Recomenda-se a prestação de serviços de aconselhamento acessíveis a todos os 
intervenientes na execução dos planos de gestão ou nas medidas de conservação da rede 
Natura 2000 pelas autoridades nacionais ou regionais competentes. Alguns Estados-
Membros já prestam estes serviços. 

O planeamento participativo inclui a prestação de informações relevantes a todas as partes 
interessadas e a viabilização de ações interdisciplinares e tecnicamente bem 
fundamentadas. A perceção baseia-se na quantidade e na qualidade das informações. O 
que precede incluirá a identificação de grupos-alvo e o planeamento ad hoc de informações 
com diferentes instrumentos e materiais adequados para cada grupo. É importante tomar em 
consideração o seu entendimento da rede Natura 2000 e das florestas e corrigir possíveis 
equívocos. 

O processo biogeográfico da rede Natura 2000 «Trabalhar em conjunto na rede 
Natura 2000» foi criado com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações e melhores 
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práticas sobre a gestão da rede Natura 2000 e desenvolver a cooperação entre Estados-
Membros e regiões57. Encontram-se disponíveis recursos financeiros provenientes de fundos 
da UE para aumentar a capacidade de execução de medidas de conservação adequadas 
com os principais intervenientes locais, tais como agricultores e proprietários florestais, 
nomeadamente no âmbito do FEADER, mas também do LIFE e de outros programas de 
financiamento.  

 
 
 

4.5 Garantir a não deterioração dos sítios Natura 2000 
 

Perguntas:  
26.  O que significa na prática que não se permitirá a deterioração do sítio?  
27. É necessário que a gestão florestal existente esteja em conformidade com os objetivos 

de conservação do sítio Natura 2000? 
28. Quem é responsável pela execução e verificação desta obrigação de não deterioração?  

 
 

26. O que significa na prática que não se permitirá a deterioração de um sítio? 

Obrigação jurídica / 
Recomendação / Informação  

Público-alvo: 
gestores/proprietários 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 7, 13, 17, 19, 20, 22 

(O) A Diretiva Habitats (artigo 6.º, n.º 2) obriga os Estados-Membros a tomarem medidas 
adequadas com vista a evitar a deterioração dos habitats naturais e a perturbação 
significativa das espécies para as quais um sítio foi designado. A Diretiva Aves (artigo 4.º, 
n.º 4) requer que se evite em geral a deterioração dos habitats das espécies de aves. 

Como é evidente, os proprietários e gestores florestais terão de respeitar todas as 
disposições juridicamente vinculativas adotadas a este respeito a nível nacional, regional ou 
local (por exemplo, processos de emissão de licenças). 

 As «medidas adequadas» a tomar pelos Estados-Membros não se limitam 
necessariamente a atos intencionais, mas, em regra, abordam também qualquer 
ocorrência acidental (incêndio, inundação, etc.), desde que esta seja previsível e que 
seja possível tomar medidas preventivas para minimizar os riscos para o sítio. As 
perturbações que façam parte da dinâmica ecossistémica natural não devem ser 
interpretadas como deterioração. 

 O requisito de que os Estados-Membros tomem «medidas adequadas» também não se 
limita a atender às atividades humanas, abrangendo igualmente determinadas evoluções 
naturais suscetíveis de provocar a deterioração do estado de conservação das espécies 
e dos habitats no sítio. Por exemplo, no caso da sucessão natural em tipos de habitats 
seminaturais, seria necessário tomar medidas para cessar este processo se este for 
passível de afetar negativamente as espécies ou os tipos de habitats para os quais o 
sítio foi designado (Acórdão C-06/0458 do TJUE). A disposição não é aplicável sempre 
que o processo não possa ser influenciado por gestão ativa (por exemplo, deterioração 
provocada por alterações climáticas). 

 O requisito é igualmente aplicável às atividades que já existiam no sítio antes de este ser 
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 Para informações adicionais sobre este processo, consultar a plataforma de comunicação da rede 

Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
58

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-6/04 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-6/04
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incluído na rede Natura 2000. Isto significa que pode ser necessário proibir ou alterar as 
atividades em cursos se estas afetarem adversamente o sítio (Acórdão C-404/0959 do 
TJE) 

 Conforme adequado, espera-se que os Estados-Membros se certifiquem de que também 
são executadas medidas adequadas para evitar a deterioração fora dos sítios se existir 
um risco de efeitos adversos sobre os habitats ou as espécies presentes nos sítios. 

 As medidas necessárias para evitar a deterioração de um sítio devem ser executadas 
antes do aparecimento de sintomas de deterioração evidentes (Acórdãos C-355/9060, C-
117/0061 do TJE). 

Na prática, isto significa que nas florestas Natura 2000, deve evitar-se qualquer ação que 
afete negativamente a estrutura e as funções ecológicas dos habitats protegidos ou a 
adequação dos habitats para as espécies protegidas (por exemplo, locais de reprodução, 
repouso ou alimentação), bem como qualquer ação passível de provocar uma perturbação 
significativa das espécies protegidas, especialmente durante os seus períodos de 
alimentação, repouso ou reprodução.  

(I)/(R) Saber se uma determinada atividade conduzirá ou não à deterioração de um sítio 
também variará em função das condições ecológicas globais do sítio e do grau de 
conservação das espécies e dos tipos de habitats aí presentes. Se estes forem suscetíveis 
de serem negativamente afetados, é necessário tomar medidas preventivas. Em caso de 
dúvida sobre os efeitos de uma medida concreta, deve aplicar-se uma abordagem de 
precaução. 

(R) Portanto, recomenda-se sempre uma análise caso a caso.  

Por exemplo, o corte raso num sítio Natura 2000 de pequena dimensão designado pelo seu 
carvalhal seria muito provavelmente considerado uma deterioração, ao passo que a mesma 
ação num sítio Natura 2000 de grande dimensão, constituído sobretudo por grandes 
povoamentos de carvalho, não provocaria possivelmente danos significativos ou seria 
mesmo benéfico para algumas espécies para as quais o sítio foi designado.  

É ainda necessário ponderar os possíveis efeitos indiretos das medidas florestais. A 
exploração madeireira pode ter efeitos positivos num local, por exemplo, ao permitir que 
mais luz atinja o solo ou ao eliminar espécies indesejáveis, mas pode representar um 
problema noutro local onde pode conduzir à degradação da estrutura e das funções de um 
tipo de habitat protegido (já que pode provocar a compactação do solo, afetar as condições 
hidrológicas, influenciar a regeneração natural ou os processos de decomposição, etc.). 

(I) O abate de uma árvore com um ninho de cegonha-preta, a drenagem de turfeiras 
arborizadas, a exploração madeireira na proximidade imediata de um ninho de águias na 
primavera são exemplos de ações a evitar.  

(R) É possível incluir restrições, limitações ou medidas adequadas, por exemplo, na 
elaboração dos planos de gestão florestal, para garantir que as atividades florestais são 
levadas a cabo de um modo que impeça qualquer perturbação das espécies ou a 
deterioração dos habitats de importância para a UE.  

(I) Além disso, podem ser necessárias algumas medidas preventivas para evitar a 
deterioração provocada por fatores ou riscos externos, tais como doenças ou incêndios 
florestais. Em algumas florestas boreais onde os incêndios desempenham um papel 
específico na manutenção da biodiversidade, a sua ação não deve ser considerada uma 
deterioração. 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-404/09 
60

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&num=C-117/00 
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(I) Encontram-se disponíveis orientações sobre como evitar possíveis impactos negativos 
das medidas florestais sobre os habitats e as espécies de importância para a UE em alguns 
países e regiões da UE. Estas orientações são úteis para a gestão das florestas tanto dentro 
como fora dos sítios Natura 2000 (por exemplo, ver alguns dos estudos de caso 
supracitados). 

(R) As autoridades locais, regionais e nacionais competentes devem certificar-se de que os 
proprietários e gestores florestais se encontram adequadamente informados sobre as 
medidas planeadas ou instauradas num determinado sítio. Os proprietários e gestores 
florestais das florestas Natura 2000 devem estar a par de que algumas atividades podem ser 
reguladas. Devem informar-se sobre as medidas existentes. Em caso de dúvida, devem 
contactar as autoridades competentes.   

 
 

27. É necessário que a gestão florestal existente esteja em conformidade com os 
objetivos de conservação do sítio Natura 2000? 

Obrigação 
jurídica/Recomendação  

Público-alvo: 
gestores/proprietários 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Sim. Segundo o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Habitats, deve evitar-se qualquer 
deterioração de habitats e perturbação significativa das espécies para as quais um sítio foi 
designado. O que precede é igualmente aplicável às atividades já existentes quando um sítio 
é incluído na rede Natura 2000. Se uma atividade existente num sítio Natura 2000 provocar 
a deterioração dos habitats naturais ou a perturbação de espécies para as quais o sítio foi 
designado, esta deve ser tratada por medidas adequadas para cessar a deterioração em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, e/ou por medidas de conservação pró-ativas 
determinadas em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats. Tal pode exigir, 
se adequado, a cessação do impacto negativo mediante a interrupção da atividade ou a 
tomada de medidas atenuantes. É possível prever alguns incentivos económicos ou 
compensações nos casos em que os esforços impostos aos proprietários florestais 
ultrapassem a prática normal de gestão sustentável das florestas. 

Por exemplo, pode suceder que algumas espécies de aves que nidificam na zona requeiram 
uma adaptação do calendário das operações florestais a fim de evitar a sua perturbação 
durante períodos sensíveis ou que seja necessário restringir determinadas atividades 
florestais em zonas especialmente sensíveis para evitar a deterioração de habitats 
específicos ou características naturais do sítio. 

(R) Por outro lado, nos casos em que se verifique um contributo positivo da gestão florestal 
praticada, esta deve ser melhorada ou otimizada para maximizar o potencial contributo da 
gestão florestal para a consecução dos objetivos de conservação. 

 
 

28. Quem é responsável pela execução e verificação da obrigação de evitar a 
deterioração? 

Obrigação jurídica Público-alvo: autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

 

Os Estados-Membros são responsáveis pela tomada de medidas adequadas para evitar a 
deterioração dos tipos de habitats e a perturbação significativa das espécies em sítios 
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Natura 2000 em conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Habitats. Espera-se que 
estabeleçam um regime jurídico completo, coerente e específico, capaz de assegurar a 
proteção efetiva dos sítios em apreço. Portanto, as medidas exclusivamente administrativas 
ou as medidas voluntárias podem não ser suficientes para este efeito. 

Cabe igualmente às autoridades nacionais ou regionais competentes verificar que as 
medidas para evitar a deterioração e a perturbação significativa são executadas de modo 
adequado. O nível de referência para avaliar um caso de deterioração ou perturbação é o 
grau de conservação dos habitats e das espécies no momento em que um sítio é proposto 
como sítio de importância comunitária. Este deve ser avaliado em relação às condições 
iniciais descritas no formulário de dados normalizado da rede Natura 2000. Sempre que 
necessário, os Estados-Membros podem informar a Comissão Europeia de uma 
necessidade de atualizar o formulário de dados normalizado relativo a um sítio por 
determinados motivos (por exemplo, melhor conhecimento científico ou evolução natural). Se 
aceite pela Comissão, a situação refletida no formulário de dados normalizado atualizado 
torna-se o novo nível de referência para avaliar quaisquer possíveis deteriorações ou 
perturbações. Em caso de deterioração, será necessária a recuperação. 

 
 
 

4.6 Práticas de gestão florestal e requisitos da rede Natura 2000  
 

Perguntas:  
29.  As florestas da rede Natura 2000 devem ser geridas apenas para efeitos de 

conservação da natureza? 
30. A gestão florestal efetuada segundo os critérios de gestão sustentável das florestas é 

suficiente para cumprir os requisitos da rede Natura 2000?  
31. A designação da rede Natura 2000 implica sempre alterações às práticas de gestão 

florestal aplicadas?  
32. O facto de uma floresta ser certificada é suficiente para cumprir os requisitos da rede 

Natura 2000? 
33.  Um plano de gestão Natura 2000 pode também abranger medidas silvícolas?  
34. As medidas e os objetivos de conservação da rede Natura 2000 podem ser integrados 

nos planos de gestão florestal existentes? 
35. Quais são os benefícios da integração dos planos de gestão Natura 2000 e dos planos 

de gestão florestal? 
36. Devem os planos de gestão florestal existentes ser adaptados para tomar em 

consideração os planos de gestão Natura 2000 em vigor? 
37. Nem todas as florestas dispõem de um plano de gestão florestal (PGF) ou de um 

instrumento equivalente. É obrigatório que um plano de gestão florestal seja aprovado 
pela autoridade num sítio Natura 2000? 

38. As florestas constituem ecossistemas dinâmicos que são geridos a longo prazo. Como 
pode este aspeto específico tornar-se compatível com os objetivos de conservação da 
rede Natura 2000? 

39. Por vezes, a gestão florestal depende igualmente de espécies não indígenas. Isto é 
compatível com os requisitos da rede Natura 2000? 

40. Muito provavelmente, as alterações climáticas terão um impacto importante sobre as 
florestas. É possível tomar medidas de gestão florestal para atenuar o impacto das 
alterações climáticas no que se refere a um habitat da rede Natura 2000? 

41. Como deve a presença de «outras terras arborizadas» (matos, zonas rochosas, etc.) ou 
habitats não florestais ser tomada em consideração? 

42.  O que acontece quando existem objetivos de conservação contrários entre diferentes 
tipos de habitats ou espécies de importância para a UE no mesmo sítio? 
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43. Como lidar com surtos de doenças nos sítios Natura 2000 com um impacto económico 
significativo (por exemplo, escolitídeo, nemátodo do pinheiro)?  

44. A construção de estradas florestais é possível num sítio Natura 2000? 
45. Os cortes rasos são permitidos nos sítios Natura 2000?  
46. Como proceder face ao aparecimento de novos habitats do anexo I num sítio 

Natura 2000? 
47. Como proceder face aos habitats secundários do anexo I que são naturalmente 

substituídos por um habitat florestal mais próximo da vegetação climácica? 

 
 

29. As florestas da rede Natura 2000 devem ser geridas apenas para efeitos de 
conservação da natureza?  

Informação Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

 

Não, com efeito, as florestas da rede Natura 2000 podem ser geridas com vista a alcançar 
várias funções, por exemplo, produção de madeira, caça, lazer, etc., para além da proteção 
da natureza. Todavia, a gestão florestal nos sítios Natura 2000 deve respeitar sempre os 
objetivos de conservação específicos do sítio e contribuir ativamente para a sua 
consecução. Sempre que um sítio Natura 2000 se sobreponha a um parque nacional ou a 
uma reserva natural nacional, em geral, as florestas são geridas sobretudo para efeitos de 
conservação segundo a legislação nacional relevante. 

A gestão eficaz dos sítios Natura 2000 implica a cooperação estreita entre as autoridades 
florestais e de conservação da natureza competentes, os proprietários florestais privados e 
públicos e outros grupos de interesses e ONG. Para a gestão bem-sucedida das florestas na 
rede Natura 2000, é de importância fundamental celebrar acordos adequados, respeitando 
ao mesmo tempo os interesses legítimos dos intervenientes e recompensando todos os 
contributos voluntários efetuados com vista à consecução dos objetivos de conservação. 

 
 

30. A gestão florestal efetuada nos termos dos critérios de gestão sustentável das 
florestas é suficiente para cumprir os requisitos da rede Natura 2000?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

 

Não necessariamente. Mesmo que os critérios da Forest Europe para a comunicação sobre 
a gestão sustentável das florestas incluam a manutenção, a conservação e a melhoria 
adequada da diversidade biológica nos ecossistemas florestais, tal pode não ser 
suficientemente pormenorizado para abranger os objetivos de conservação específicos para 
sítios Natura 2000 concretos. Nestes casos, pode ser necessário que os requisitos 
específicos da rede Natura 2000 complementem os princípios e critérios gerais da gestão 
sustentável das florestas e sejam formulados em maior pormenor. 
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31. A designação da rede Natura 2000 implica alterações às práticas de gestão 
florestal aplicadas?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  8, 9, 19, 20 

Não necessariamente, a designação de um sítio na rede Natura 2000 não exige 
sistematicamente alterações das atividades florestais existentes. Depende muito do sítio.  

No que se refere a vários sítios, pode verificar-se que as práticas de gestão florestal em 
vigor sejam precisamente o motivo pelo qual um determinado habitat ou espécie se encontra 
em bom grau de conservação. Nestes casos será importante garantir que estas práticas 
sejam continuadas também no futuro e possivelmente até alargadas a outras zonas. No que 
diz respeito aos habitats florestais seminaturais, como os montados ou as pastagens 
arborizadas escandinavas, as práticas de gestão tradicionais moldaram estes habitats e, por 
conseguinte, devem ser mantidas. 

Contudo, noutros casos, podem ser necessárias determinadas adaptações ou restrições às 
atividades existentes para a consecução dos objetivos de conservação específicos do sítio. 
Por exemplo, podem ser necessárias alterações na gestão florestal para melhorar a 
qualidade ecológica dos habitats (quantidade de madeira morta, número de árvores antigas, 
etc.) ou para aumentar a zona abrangida por um determinado tipo de habitat mediante 
esforços de recuperação (Ver também as perguntas n.os 12 e 27).  

Atualmente, muitos tipos de habitats florestais apresentam um grau de conservação fraco 
(ver anexo 2) e, portanto, podem ser necessárias alterações às práticas de gestão florestal 
para melhorar o seu estado. Os sítios Natura 2000 consistem em zonas cruciais para 
alcançar um estado de conservação favorável dos tipos de habitats e espécies na UE e é 
muito importante que sejam geridos de um modo que possibilite a consecução deste 
objetivo. Para este efeito, os objetivos e as medidas de conservação específicos do sítio são 
necessários para garantir que cada sítio concreto contribua da melhor forma possível para a 
consecução deste objetivo. 

 
 

32. O facto de uma floresta ser certificada é suficiente cumprir os requisitos da rede 
Natura 2000? 

Informação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

 Estudos de caso conexos 
(n.º): 

 

Os critérios de certificação das florestas (FSC, PEFC), enquanto instrumento voluntário com 
base no mercado, exigem a manutenção e/ou melhoria da biodiversidade e valores elevados 
em termos de conservação nas florestas, tomando em consideração a presença de espécies 
protegidas e executando medidas adequadas (por exemplo, ao deixar madeira morta e 
árvores antigas na floresta). Ao solicitar a conformidade com outros planos de utilização da 
terra, bem como com a legislação e instrumentos de conservação, também podem contribuir 
para a promoção dos objetivos de conservação de um sítio Natura 2000. Contudo, estes 
critérios são normalmente formulados de um modo muito geral (não específico do sítio). 
Portanto, não garantem sistematicamente a conformidade com os objetivos de conservação 
específicos dos sítios Natura 2000. 
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33. Um plano de gestão Natura 2000 pode também abranger medidas silvícolas?  

Recomendação  Público-alvo: 
gestores/proprietários 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  8, 10, 11  

Sim, sempre que não exista um plano de gestão florestal, por exemplo, nas zonas florestais 
divididas em várias propriedades, um plano de gestão Natura 2000 pode abranger algumas 
medidas silvícolas, bem como outras funções e serviços na zona, tais como lazer, proteção 
das águas, aspetos paisagísticos, etc. Neste caso, quaisquer medidas que não sejam 
estritamente necessárias para a gestão da conservação do sítio, mas que sejam incluídas no 
plano de gestão, devem ser concebidas de modo a não terem, provavelmente, um impacto 
negativo significativo sobre o sítio. Idealmente, devem ser rigorosamente examinadas a este 
respeito e o resultado da apreciação deve ser documentado no plano de gestão. 

Pelo contrário, um plano de gestão florestal também pode funcionar como plano de gestão 
Natura 2000 se os objetivos da rede Natura 2000 forem integrados (ver pergunta 34). 
Igualmente neste caso, as medidas florestais que não sejam necessárias para a gestão da 
conservação do sítio devem ser examinadas com vista à exclusão da probabilidade de 
efeitos negativos sobre o sítio e os resultados desta apreciação devem ser documentados no 
plano de gestão. Tanto no caso dos planos de gestão Natura 2000 que integram medidas de 
gestão florestal «normais», como no caso dos planos de gestão florestal que integram 
medidas de conservação da rede Natura 2000, é necessária uma cooperação estreita entre 
as autoridades competentes em matéria de natureza e florestas e os proprietários e gestores 
florestais interessados. 

 
 

34. As medidas e os objetivos de conservação da rede Natura 2000 podem ser 
integrados nos planos de gestão florestal existentes? 

Recomendação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

Os planos de gestão florestal e os planos de gestão Natura 2000 nem sempre partilham os 
mesmos objetivos e metas e, em geral, também diferem na sua base jurídica. A 
responsabilidade pela elaboração dos planos de gestão Natura 2000 recai sobre as 
autoridades competentes em matéria de conservação da natureza, ao passo que a 
responsabilidade pela elaboração do plano de gestão florestal recai sobre o proprietário ou 
gestor florestal. Em função da legislação nacional relevante, pode ser necessária uma 
aprovação formal dos planos de gestão florestal por parte das autoridades competentes. 
Sempre que um plano de gestão florestal já exista ou seja necessário para uma floresta 
parcial ou integralmente designada como sítio Natura 2000, e sempre que seja possível em 
termos jurídicos e práticos, pode ser muito útil e eficaz integrar os objetivos e medidas de 
conservação relevantes da rede Natura 2000 nesse plano. 

Em regra, um plano de gestão florestal inclui secções estratégicas e operacionais e pode 
abranger muitos aspetos, que variam entre aspetos económicos, tais como a exploração 
madeireira e a produção de outros bens, e o lazer e a conservação da natureza. Em geral, 
este espetro de objetivos e atividades vasto e flexível deixa margem suficiente para 
incorporar os objetivos e medidas da rede Natura 2000, especialmente no que se refere a 
grandes florestas estatais ou propriedades detidas por uma identidade.  

Os planos de gestão florestal também podem funcionar como plano empresarial para as 
explorações florestais e podem conter informações privadas que não serão divulgadas. 
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Nesse caso, as informações relevantes relativas à rede Natura 2000 podem ser elaboradas 
num anexo separado do plano de gestão florestal. 

A integração torna-se mais desafiante quando se trata de um grande número de (pequenas) 
propriedades florestais com diferentes tipos de propriedade (muitos dos quais podem não 
exigir um plano de gestão florestal) ou quando a delimitação da rede Natura 2000 e a 
delimitação da propriedade não coincidam. De qualquer modo, e para evitar a deterioração 
do sítio, é necessário gerir a floresta de um modo compatível com os objetivos e medidas de 
conservação determinados para o sítio e que são apresentados no plano de gestão 
Natura 2000 se tal plano existir. 

Vários Estados-Membros formularam orientações, regras ou outros instrumentos de 
orientação para facilitar a integração das necessidades da rede Natura 2000 no 
planeamento da gestão das florestas (ver também a pergunta 33 e os estudos de caso 
conexos). 

 
 

35. Quais são os benefícios da integração dos planos de gestão Natura 2000 e dos 
planos de gestão florestal? 

Recomendação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades  

Estudos de caso conexos 
(n.º): 2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 
20 

A integração dos objetivos e medidas de conservação da rede Natura 2000 num plano de 
gestão florestal pode proporcionar várias vantagens para todos os envolvidos, embora tal 
possa exigir inicialmente algumas investigações e consultas adicionais. Mais importante 
ainda, essa integração permitirá aos proprietários e gestores florestais consultar apenas um 
documento na gestão corrente da sua floresta ao invés de terem de consultar tanto o plano 
de gestão Natura 2000 como o plano de gestão florestal. Ao mesmo tempo, contribuirá para 
garantir uma melhor coerência entre diferentes objetivos políticos, evitando potenciais 
conflitos na fase de execução, bem como custos desnecessários. A questão de 
possivelmente ter um plano que integre todos os aspetos ou, em vez disso, dois é discutida 
mais pormenorizadamente infra. 

Os planos de gestão florestal que integram os objetivos da rede Natura 2000 também 
constituem um instrumento muito útil para atrair recursos financeiros muito necessários para 
a sua execução, dado que conseguem alcançar vários objetivos políticos com apenas um 
plano. Tal pode verificar-se especialmente quando se utilizam as oportunidades de 
financiamento da UE disponíveis ao abrigo dos fundos estruturais, dos fundos de 
desenvolvimento rural ou do LIFE (ver secção 1.2.2 na parte I do documento para uma 
síntese das possíveis fontes de financiamento da UE). 

Outra grande vantagem de um plano de gestão integrada é que ajudará a evitar quaisquer 
possíveis efeitos negativos significativos sobre o respetivo sítio Natura 2000. Se tal puder ser 
efetivamente alcançado, demonstrado e documentado através de uma apreciação objetiva 
das medidas incluídas no plano, um benefício importante será que nem o plano nem 
qualquer medida de gestão individual abrangida pelo plano terá de ser objeto de uma 
avaliação adequada e completa dos seus efeitos em conformidade com o artigo 6.º, n.º 3, da 
Diretiva Habitats. 

Por exemplo, se um projeto de extração de madeira não for estritamente necessário para a 
gestão da conservação do sítio, é provável que tenha um impacto negativo significativo 
sobre o sítio individualmente ou em combinação com outros planos ou projetos e, se não for 
possível excluir a probabilidade de tais efeitos, o projeto pode ser objeto de uma avaliação 
adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats. Em regra, os planos de gestão 



Natura 2000 e Florestas   69 

 

florestal integrada incluem operações de extração de madeira que podem não ser 
necessárias para a consecução dos objetivos de conservação do sítio, mas sim para 
alcançar outros objetivos (por exemplo, produção de madeira, gestão de caça, lazer, 
prevenção de incêndios, proteção dos solos). Prevê-se que tais medidas incluídas num 
plano de gestão florestal integrada sejam concebidas de modo a evitar ou reduzir quaisquer 
possíveis efeitos negativos sobre o sítio para um nível insignificante. Em geral, com estas 
precauções, existe uma probabilidade muito reduzida de os possíveis efeitos negativos, 
também em combinação com outros planos ou projetos, não poderem ser excluídos e de 
ainda ser necessária uma avaliação adequada e completa na aceção do artigo 6.º, n.º 3. Em 
alguns casos, a extração de madeira até pode contribuir de modo positivo para a 
consecução dos objetivos de conservação do sítio (por exemplo, para facilitar a regeneração 
natural de um tipo de habitat de interesse comunitário, remover espécies de árvores 
indesejáveis, etc.). 

Importa salientar que quaisquer medidas que não sejam estritamente necessárias para a 
gestão da conservação de um sítio mas que constem de um plano de gestão integrada 
devem ser concebidas de modo a não serem suscetíveis de afetar negativamente e de modo 
significativo o sítio, por si só ou em conjunto com outros planos ou projetos, devendo as 
medidas ser rigorosamente examinadas a este respeito e o resultado da apreciação 
documentado no plano de gestão (ver perguntas n.os 33 e 34). 

A situação ideal seria dispor de um único plano integrado que englobasse a rede 
Natura 2000 e a gestão florestal. Em casos excecionais (por exemplo, uma única exploração 
florestal correspondente a um sítio Natura 2000), o plano de gestão Natura 2000 e o plano 
de gestão florestal podem ser facilmente combinados num único documento. 
Subsequentemente, este documento assume a função de um plano de gestão Natura 2000 
se for aprovado pela autoridade competente em matéria de conservação da natureza. 
Todavia, na maioria dos outros casos, existirão dois documentos distintos: por um lado, um 
plano de gestão Natura 2000 (que abranja todo um sítio Natura 2000) que geralmente 
abrange várias explorações florestais e, por outro lado, vários planos de gestão florestal para 
várias explorações. Em todos os casos, estes planos de gestão florestal devem respeitar os 
requisitos de não deterioração ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva Habitats. Idealmente, 
devem também integrar os objetivos de conservação mais pró-ativos do sítio Natura 2000 
(planos de gestão florestal integrada). Os projetos individuais de extração de madeira nos 
sítios Natura 2000 devem ser sempre designados de modo a evitar ou reduzir para níveis 
insignificantes quaisquer possíveis efeitos negativos sobre o sítio. Se não for possível excluir 
os efeitos negativos significativos de um sítio, é sempre necessária uma avaliação 
adequada. 

 
 

36. Devem os planos de gestão florestal ser adaptados para tomar em consideração 
os planos de gestão Natura 2000 em vigor?  

Recomendação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades  

Estudos de caso conexos 
(n.º):  4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 
20 

Em princípio, não existe a obrigação de adaptar os planos de gestão florestal em vigor 
desde que as medidas abrangidas pelo plano não provoquem qualquer deterioração dos 
habitats ou dos habitats de espécies para os quais um sítio Natura 2000 foi designado ou 
qualquer perturbação significativa de tais espécies. 

Contudo, também pode ser necessário adaptar os planos existentes sempre que incluam 
medidas silvícolas ou de outro tipo que não sejam compatíveis com os objetivos de 
conservação específicos do sítio. Se um plano de gestão florestal não tomar em 
consideração os objetivos e as medidas de conservação adotados no contexto de um plano 
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de gestão Natura 2000 que abrange a mesma floresta, este deve ser revisto. Sempre que 
possível devem explorar-se sinergias para que as medidas silvícolas possam contribuir para 
alcançar os objetivos de conservação da rede Natura 2000. Contudo a integração dos 
objetivos e medidas da rede Natura 2000 em planos de gestão florestal existentes pode 
aguardar a próxima atualização prevista destes planos desde que as atividades ao abrigo 
do plano existente não provoquem qualquer deterioração dos habitats protegidos ou 
perturbação das espécies protegidas no sítio Natura 2000. 

Sempre que um plano de gestão florestal integre completamente as exigências de 
conservação relevantes em conformidade com os objetivos de conservação do sítio de 
forma a que quaisquer possíveis impactos negativos sobre os habitats e espécies 
protegidos sejam evitados e sempre que, se possível, as medidas florestais abrangidas pelo 
plano contribuam pró-ativamente para alcançar os objetivos de conservação do sítio, deve 
ser, normalmente, possível concluir que o plano não é suscetível de afetar negativamente e 
de modo significativo o sítio. Tal conclusão só pode ser estabelecida com base em 
argumentos objetivos e em resultado de uma apreciação de todos os possíveis efeitos do 
plano sobre o sítio Natura 2000. Recomenda-se a documentação dos resultados da 
apreciação em anexo ao plano de gestão. Nestas circunstâncias, não será necessária uma 
avaliação adequada do plano. Ver também a pergunta 57 para mais informações sobre a 
necessidade ou não de apresentar um plano de gestão florestal nos termos do 
procedimento do artigo 6.º, n.º 3.  

 
 

37. Nem todas as florestas dispõem de um plano de gestão florestal ou de um 
instrumento equivalente. É obrigatório que um plano de gestão florestal seja aprovado 
pela autoridade num sítio Natura 2000?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  

De acordo com as diretivas da UE não é obrigatório estabelecer um plano de gestão florestal 
para as florestas na rede Natura 2000. A obrigação de elaborar um PGF depende em grande 
medida das regras nacionais aplicáveis em cada Estado-Membro. Em vários Estados-
Membros são exigidos para florestas a partir de uma determinada dimensão ou para alguns 
tipos de florestas. 

Todavia, a estratégia da UE em matéria de biodiversidade encoraja os Estados-Membros a 
«até 2020, garantir que estejam operacionais Planos de Gestão Florestal ou instrumentos 
equivalentes, em consonância com a gestão sustentável das florestas (GSF), aplicáveis a 
todas as florestas que sejam propriedade pública e a explorações florestais superiores a 
uma determinada área (a definir pelos Estados-Membros ou regiões e comunicadas nos 
seus Programas de Desenvolvimento Rural) que beneficiem de financiamento no âmbito da 
Política de Desenvolvimento Rural da UE, a fim de obter uma melhoria mensurável no 
estado de conservação das espécies e habitats que dependem da silvicultura, ou são por 
esta afetados, e na prestação de serviços ecossistémicos conexos, em comparação com o 
nível de referência da UE de 2010»62.  

Além disso, o apoio a algumas das medidas florestais ao abrigo do Regulamento FEADER 
para 2014-2020 (Regulamento 1305/2013) depende da apresentação das informações 
relevantes de um plano de gestão florestal ou instrumento equivalente em conformidade com 
a gestão sustentável das florestas acima de uma determinada área (tal como 
supramencionado). 

                                                 
62

 Tal como definido no documento SEC(2006) 748. 
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38. As florestas constituem ecossistemas dinâmicos que são geridos a longo prazo. 
Como pode este aspeto específico tornar-se compatível com os objetivos de 
conservação da rede Natura 2000?   

Recomendação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos (n.º): 
22 

Em geral, os objetivos de conservação da rede Natura 2000 são definidos de modo a 
tomarem em devida consideração o caráter dinâmico dos ecossistemas florestais. Com 
efeito, é muitas vezes esta característica dinâmica que ajuda a garantir a continuação da 
sobrevivência de um conjunto amplo de diferentes espécies florestais, especialmente em 
grandes superfícies de florestas contínuas.  

Assim, a designação da rede Natura 2000 não tenta preservar sistematicamente uma 
situação existente numa determinada floresta numa data específica, embora algumas 
florestas seminaturais dependam de uma gestão ativa para evitar uma sucessão natural. Os 
objetivos de conservação não visam preservar uma determinada situação a qualquer custo, 
independentemente da sua evolução natural. Esta evolução natural deve ser parte integrante 
dos fatores ecológicos em que se baseiam os objetivos e as medidas de conservação. O 
«ciclo silvícola» (regeneração, desbaste e extração de árvores ou povoamentos maduros) 
pode ser compatível com esta abordagem dinâmica. No entanto, muitas vezes são 
desejáveis algumas adaptações às práticas atuais (por exemplo, manter árvores ou 
povoamentos antigos).  

Porém, «congelar» uma situação pode, por vezes, ser necessário para manter, a longo 
prazo, um habitat seminatural em função das medidas de gestão específicas.  

A avaliação e o acompanhamento periódicos destes fatores ecológicos, bem como do grau 
de conservação dos habitats e espécies alvo permitirão a possível adaptação dos objetivos e 
medidas de conservação do sítio, se necessário. 

No entanto, é possível aplicar mais facilmente uma abordagem dinâmica à gestão em sítios 
Natura 2000 de grande dimensão do que em sítios pequenos, muitas vezes delimitados em 
redor da zona real dos tipos de habitats protegidos. É igualmente importante dispor de um 
regime de acompanhamento a nível paisagístico que consiga detetar tendências 
problemáticas nestes processos naturais em todos os sítios Natura 2000 em apreço numa 
determinada região ao mesmo tempo. 

 
 

39. Por vezes, a gestão florestal depende igualmente de espécies não indígenas. Isto é 
compatível com os requisitos da rede Natura 2000? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 4, 11, 14, 15 

A escolha entre espécies de árvores num sítio Natura 2000 e o grau em que a presença de 
algumas espécies pode ser favorecida ou desfavorecida variará em função das exigências 
ecológicas das espécies e dos tipos de habitats para os quais o sítio foi designado e dos 
objetivos de conservação do sítio. Nos sítios em que o objetivo de conservação consiste em 
melhorar o grau de conservação de um tipo de habitat ou espécie específico, uma possível 
medida de conservação pode consistir na redução da superfície ocupada por espécies não 
indígenas, por exemplo, para restabelecer a continuidade de um habitat natural ou da sua 



72 Natura 2000 e Florestas  

 

estrutura. 

Por outro lado, nos sítios em que o objetivo consiste em manter a condição e distribuição 
atuais das florestas, pode ser possível reter espécies não indígenas existentes, desde que 
tal não impeça a consecução dos objetivos de conservação do sítio. Por exemplo, tal pode 
verificar-se em sítios Natura 2000 de grande dimensão com extensões contínuas de coberto 
florestal indígena de natureza suficientemente dinâmica e complexidade estrutural para 
manter as espécies e os tipos de habitats de interesse comunitário em boas condições. 

Contudo, em geral, a introdução de espécies de árvores não indígenas nos sítios 
Natura 2000 deve ser tratada com cuidado e os seus possíveis efeitos devem ser avaliados. 
É provável que a substituição de um habitat florestal de boa qualidade por uma plantação de 
árvores não indígenas não se encontre em conformidade com os objetivos de conservação 
do sítio. 

 
 

40. Muito provavelmente, as alterações climáticas terão um impacto importante sobre 
as florestas. É possível tomar medidas de gestão florestal para adaptar a floresta ao 
impacto das alterações climáticas no que se refere a um habitat da rede Natura 2000? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

Melhorar o grau ou estado de conservação dos habitats florestais através de uma gestão 
florestal adequada terá um efeito positivo direto igualmente sobre a resiliência dos 
ecossistemas florestais e, por isso, sobre a sua capacidade de fazer face aos efeitos das 
alterações climáticas (adaptação). Para este efeito, as estratégias de gestão adaptativa 
visam melhorar a resiliência das florestas a alterações futuras, por exemplo, através da 
melhoria da estrutura da floresta, da eliminação da fragmentação e, por vezes, do 
favorecimento de espécies de árvores mais adequadas às condições previstas. As florestas 
podem contribuir para atenuar as alterações climáticas mediante o armazenamento de 
carbono. Tal pode ser alcançado através do aumento do volume dos povoamentos, da 
presença de madeira morta e da quantidade de carbono no solo. Proteger ou, se necessário, 
restabelecer as condições hídricas nas turfeiras contribuirá para evitar a deterioração da 
turfa e as emissões de CO2 dos solos turfosos nas florestas. Contudo, estas estratégias de 
gestão devem ser sempre aplicadas com cuidado, para não alterar a composição e as 
características naturais dos habitats florestais que devem ser preservadas.  

É dada uma nova ênfase à adaptação e atenuação das alterações climáticas ao abrigo dos 
fundos da UE, tais como o FEADER e o novo programa LIFE para o ambiente e o clima, que 
promovem medidas florestais a este respeito. No âmbito do FEADER, os Estados-Membros 
devem gastar um mínimo de 30 % da contribuição total do fundo para cada programa de 
desenvolvimento rural na adaptação e atenuação das alterações climáticas, bem como em 
questões ambientais. Essas despesas deverão ser efetuadas através de pagamentos a título 
de medidas agroambientais e climáticas e a favor da agricultura biológica e de pagamentos a 
favor das zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras condicionantes específicas, 
através de pagamentos a favor da silvicultura, de pagamentos a favor das zonas Natura 
2000 e apoio a investimentos relacionados com o clima e o ambiente. 
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41. Como deve a presença de «outras terras arborizadas» (matos, zonas rochosas, 
etc.) ou habitats não florestais ser tomada em consideração?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades  

Estudos de caso conexos 
(n.º):  

4, 18 

Muitas vezes, as florestas na rede Natura 2000 também incluem «outras terras arborizadas» 
(pastagens arborizadas, matos, charnecas, etc.), algumas das quais também são tipos de 
habitats constantes do anexo I que exigem a designação de zonas Natura 2000. Se o sítio 
tiver sítio designado para esse tipo de habitat ou for um habitat de importância para outras 
espécies não florestais de importância para a UE, será necessário definir medidas e 
objetivos de conservação específicos também para estes. 

Caso tal não se verifique, estes habitats podem ser geridos sem procurar necessariamente 
manter ou melhorar o seu grau de conservação no sítio, desde que a gestão não interfira 
com os objetivos de conservação do sítio ou qualquer regime de proteção a nível nacional, 
regional ou local.  

 

 

42. O que acontece quando existem objetivos de conservação contrários entre 
diferentes tipos de habitats ou espécies de importância para a UE no mesmo sítio? 

Recomendação Público-alvo: proprietários/gestores 
florestais, 

 autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

 

Podem verificar-se situações nas quais os objetivos de conservação de um tipo de habitat 
ou espécie são contrários aos de outro habitat ou espécie de importância para a UE 
presente no sítio. Por exemplo, pode ser aconselhável expandir a distribuição de um tipo de 
habitat florestal, mas tal pode, por sua vez, conduzir a uma perda de charneca designada. 

Será necessário enfrentar e resolver estes potenciais conflitos ao estabelecer os objetivos 
de conservação para o sítio, tomando em consideração a importância relativa de cada tipo 
de habitat ou espécie no sítio para a consecução do objetivo global de alcançar um estado 
de conservação favorável na UE e nas regiões biogeográficas dos Estados-Membros. 
Devem ser ponderadas todas as oportunidades de identificação de compromissos 
adequados que beneficiem ambos (ver também a pergunta n.º 18). 

 
 

43. Como lidar com surtos de doenças nos sítios Natura 2000 com um impacto 
económico significativo (por exemplo, escolitídeo, nemátodo do pinheiro)? 

Obrigação jurídica / 
Recomendação / Informação 

Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

(R) No planeamento das medidas fitossanitárias nos sítios Natura 2000, os objetivos de 
conservação do sítio devem ser tomados em consideração e as medidas devem ser 
concebidas de modo a evitar ou reduzir os efeitos negativos sobre os habitats ou espécies 
protegidos para um nível insignificante. 

(O) Será necessária uma avaliação adequada ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva 
Habitats para qualquer medida fitossanitária que não seja necessária para a gestão da 
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conservação do sítio, mas que seja passível de afetar significativamente o sítio (ver também 
a pergunta n.º 57). Em caso de avaliação negativa, a medida só pode ser autorizada nos 
termos das disposições do artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva Habitats (falta de soluções 
alternativas, razões imperativas de reconhecido interesse público, medidas compensatórias, 
informação da Comissão Europeia, parecer da Comissão sobre se estão presente tipos de 
habitats ou espécies prioritários). 

(I) Nas florestas naturais, algumas doenças ou surtos de insetos podem fazer parte dos 
processos ecológicos importantes da floresta e proporcionar estruturas e funções cruciais 
para as suas espécies. Estes fatores não devem ser sempre sistematicamente evitados, em 
especial nos sítios Natura 2000 de grande dimensão, a menos que os seus efeitos 
ecológicos e socioeconómicos negativos se sobreponham claramente aos potenciais efeitos 
ecológicos positivos. Importa ainda sublinhar que as perturbações naturais funcionam, em 
geral, em grande escala e podem ser negativas a nível local, mesmo que sejam desejáveis a 
nível paisagístico. 

(O) Sempre que seja necessário tomar medidas de emergência para evitar a propagação na 
União de organismos prejudiciais aos vegetais ou produtos vegetais numa floresta 
Natura 2000 em conformidade com a Diretiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de maio de 
200063, e nomeadamente com o artigo 16.º, n.º 3, quarta frase, é necessário aplicar opções 
de gestão dos riscos adequadas que podem implicar o abate de vegetais suscetíveis em 
quantidade reduzida. Nesse caso, é necessário proporcionar garantias para assegurar um 
nível equivalente de atenuação do risco de propagação do(s) respetivo(s) organismo(s) 
prejudicial(ais) em relação ao nível previsto pela medida de execução correspondente64. 

(R) A conceção de medidas fitossanitárias e possíveis medidas compensatórias deve ser 
previamente debatida com as autoridades nacionais competentes. Em casos excecionais, 
sempre que seja necessário excluir medidas fitossanitárias devido aos objetivos de 
conservação da rede Natura 2000, com o resultado de perdas económicas significativas para 
o proprietário florestal, é aconselhável que o Estados-Membro pondere compensações 
financeiras adequadas, mediante os fundos nacionais ou da UE relevantes disponíveis. 

 

44. A construção de estradas florestais é possível num sítio Natura 2000? 

Informação/Obrigação 
jurídica 

Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

19 

(I) Muitas vezes, as estradas florestais constituem um elemento fundamental para permitir 
uma gestão florestal economicamente viável. Em alguns casos até podem contribuir para a 
conservação do sítio (acesso para a execução das medidas de conservação, proteção 
contra incêndios, etc.). Todavia, por vezes podem ter impactos diretos ou indiretos 
significativos sobre as espécies e/ou os habitats para os quais o sítio foi designado. 

(O) Tal como se verifica noutros projetos semelhantes, é necessário que os objetivos de 
conservação do sítio sejam a referência. É fortemente recomendável o planeamento de 
qualquer construção rodoviária desde o início, de modo a evitar ou atenuar qualquer 
possível impacto negativo sobre os habitats e as espécies para os quais o sítio foi 
designado. Se, no seguimento de tais precauções, for possível presumir razoavelmente que 
a construção rodoviária não afetará significativamente a integridade do sítio, tomando em 
consideração os objetivos de conservação do sítio, ou que até contribuirá positivamente para 

                                                 
63 JO L 169 de 10.7.2000, p. 1. 
64 Ver, por exemplo, a Decisão de Execução da Comissão, de 26 de setembro de 2012, relativa a 
medidas de emergência contra a propagação na União de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al. (nemátodo da madeira do pinheiro) JO L 266 de 2.10.2012, p. 42. 
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a consecução desses objetivos, a estrada pode ser construída sem uma avaliação adequada 
completa. Tal conclusão só pode ser estabelecida com base em argumentos objetivos e em 
resultado de uma apreciação de todos os possíveis efeitos do projeto sobre o sítio 
Natura 2000. 

(R) É aconselhável documentar os resultados da apreciação para que seja sempre possível 
consultá-los em caso de necessidade. A mesma precaução também é aplicável a qualquer 
projeto de estrada florestal que faça parte de um PGF (integrado ou não) que ainda não 
tenha sido, como um todo, objeto de uma apreciação ou avaliação adequada dos seus 
efeitos num sítio Natura 2000. 

(O) Será sempre necessária uma avaliação adequada ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, da 
Diretiva Habitats se não for possível excluir todos os prováveis impactos significativos da 
estrada sobre o sítio (ver também a pergunta n.º 57). 

 
 

45. Os cortes rasos são permitidos nos sítios Natura 2000? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

4, 19 

Também aqui, é necessário que os objetivos de conservação do sítio sejam a referência. Os 
cortes rasos podem ter um efeito prejudicial sobre determinados habitats ou espécies 
florestais específicos, especialmente sobre os que dependem de um coberto permanente, 
mas também podem permitir que outros habitats ou espécies protegidos ao abrigo da 
Diretiva Aves ou Habitats prosperem. É necessária uma análise caso a caso. Esta deve 
tomar em consideração os objetivos de conservação específicos do sítio, os habitats e 
espécies afetados pelo corte raso planeado, os novos tipos de habitats que substituirão os 
que serão eliminados (nomeadamente qualquer estrutura ou fase de evolução diferente dos 
habitats existentes), a importância relativa da zona de abate, etc. No que diz respeito aos 
habitats de interesse comunitário onde a zona atual, nos termos da elaboração de relatórios 
do artigo 17.º, já se encontra abaixo dos valores de referência para o estado de conservação 
favorável a nível nacional ou biogeográfico, é provável que os cortes rasos sejam contrários 
aos objetivos de conservação específicos do sítio que, nesta situação, devem, em geral, 
refletir o objetivo global de atingir um estado de conservação favorável a um nível mais 
amplo. 

De um ponto de vista processual, será necessária uma avaliação adequada de acordo com o 
artigo 6.º, n.º 3, tal como para outros planos ou projetos se não for possível excluir a 
probabilidade de efeitos significativos sobre um sítio Natura 2000 (ver perguntas n.os 44 e 
57). 

 
 

46. Como proceder face ao aparecimento de novos habitats do anexo I num sítio 
Natura 2000? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  

A gestão florestal é um processo dinâmico a longo prazo. No seguimento de algumas 
medidas de gestão florestal, pode verificar-se a ocorrência de um novo habitat constante do 
anexo I. Por exemplo, na sequência de um corte raso de um povoamento de píceas num 
solo ácido num sítio Natura 2000, pode desenvolver-se uma charneca seca europeia (habitat 
4030). Deve esse novo habitat ser protegido ou pode evoluir para um novo povoamento 
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florestal (por exemplo, povoamento de bétulas ou plantação de píceas) no prazo de alguns 
anos? Os objetivos de conservação do sítio proporcionarão a resposta a essa pergunta.  

Se, inicialmente, o sítio tiver sido designado também para a conservação de charnecas 
secas, é necessário tomar em consideração a ocorrência adicional do habitat de acordo com 
os objetivos de conservação correspondentes, quer de modo dinâmico, no contexto do 
planeamento adequado dos cortes rasos garantindo a presença no sítio de superfície 
suficiente desse habitat, quer de modo estático (tomando medidas específicas para evitar a 
florestação e manter a charneca seca nesse local) caso se verifique uma escassez 
importante desse habitat. Se o tipo de habitat de ocorrência recente não se encontrar entre 
os habitats para os quais o sítio foi inicialmente designado (quer como habitat ou habitat de 
espécies), este (ou as espécies correspondentes) deve ser incluído no formulário de dados 
normalizado do sítio e devem elaborar-se objetivos de conservação específicos para este 
tipo de habitat ou para as espécies correspondentes. Dependerá da natureza destes 
objetivos se estas medidas de conservação específicas serão necessárias ou não.  Sempre 
que a presença do novo tipo de habitat ou habitat de uma espécie não seja significativa no 
que se refere aos objetivos principais do sítio ou à coerência da rede Natura 2000, tal será 
refletido nos objetivos de conservação do sítio. Nesse caso, o novo habitat não necessitará 
de medidas de conservação específicas (ver também as perguntas n.os 18 e 42). 

 

47. Como proceder face aos habitats secundários do anexo I que são naturalmente 
substituídos por outro habitat florestal? 

Recomendação Público-alvo: 
gestores/proprietários 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

Muitos dos habitats da rede Natura 2000 dependem de intervenções humanas. Na ausência 
de intervenções humanas, tais habitats secundários evoluem espontaneamente para outro 
tipo de habitat (de interesse comunitário ou não) que pode ser mais próximo da potencial 
vegetação natural, mas que não corresponde ao habitat existente quando o sítio foi 
designado. Por exemplo, alguns habitats constantes do anexo I (por exemplo, alguns 
carvalhais – habitats 9160, 9170, 9190 do anexo I) evoluíram na sequência de um 
determinado tratamento silvícola (por exemplo, talhadia). Devido a alterações nas práticas 
de gestão (por exemplo, abandono da talhadia) pode verificar-se a substituição progressiva 
do habitat original por um novo habitat (por exemplo, faiais). Igualmente, algumas pastagens 
arborizadas podem evoluir para florestas quando o pastoreio é descontinuado. 

A decisão relativa ao tratamento destes habitats deve ser tomada à luz dos objetivos de 
conservação estabelecidos para o respetivo sítio. Idealmente, estes objetivos devem ser 
determinados no seguimento de uma análise da importância relativa e do potencial desse 
sítio para a conservação dos tipos de habitats que se encontram efetivamente presentes no 
sítio, tomando em consideração o seu estado de conservação a nível regional, nacional ou 
biogeográfico.  

Caso se tenha determinado que um tipo de habitat específico tem de ser preservado ou 
mesmo recuperado no sítio, cabe à autoridade competente estabelecer as medidas de 
conservação necessárias para evitar o desenvolvimento de outro tipo de habitat. 

Caso os objetivos de conservação incluam a evolução para outro tipo de habitat, por 
exemplo, porque este corresponde à vegetação natural do sítio, não é necessária 
intervenção para impedir a evolução desse tipo de habitat, que pode por vezes ser mesmo 
um habitat constante do anexo I. Isto é, desde que a evolução de um novo tipo de habitat 
seja conforme com os objetivos de conservação específicos do sítio, em geral, não se 
considerará que este representa uma deterioração na aceção do artigo 6.º, n.º 2, da Diretiva 
Habitats (ver também as perguntas n.os 18, 26, 42 e 46). 
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4.7 Financiamento da conservação e da gestão dos sítios Natura 2000 
 

Perguntas:  
48.  As medidas de conservação da rede Natura 2000 implicam sempre custos?  
49. Quanto custa a rede Natura 2000 no total?  
50.  Quem é responsável por assegurar o financiamento da rede? Existem fundos da UE 

disponíveis para apoiar a gestão da conservação dos sítios Natura 2000? 
51.  Existem medidas específicas nos termos do Regulamento da UE relativo ao 

desenvolvimento rural para apoiar a rede Natura 2000? 
52. Existem outras medidas no âmbito do desenvolvimento rural da UE que também 

poderiam contribuir para o financiamento da rede Natura 2000? 
53.  Devem os custos adicionais incorridos ou o rendimento perdido ser suportados 

exclusivamente pelos proprietários/gestores florestais? 
54.  Deve o custo das medidas de gestão da rede Natura 2000 ser sempre financeiramente 

compensado? 
55.  Que medidas se encontram disponíveis ao abrigo do instrumento LIFE da UE para 

apoiar o financiamento das medidas de conservação das florestas nos sítios 
Natura 2000? 

56.  Existem outros incentivos e oportunidades de financiamento para a rede Natura 2000 a 
nível nacional ou regional? 

 
Nota: Consulte também a secção 1.2.2 da parte I do presente documento para uma 
síntese completa das possíveis oportunidades de financiamento da UE para os sítios 
Natura 2000! 
 
 

48. As medidas de conservação da rede Natura 2000 implicam sempre custos? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 
18, 20, 21, 22, 23 

Nem sempre. Depende muito do tipo de medida e da zona específica de execução. Existem 
determinadas medidas de conservação que não implicam quaisquer custos ou a redução do 
rendimento ou que podem ser prontamente absorvidas sem custos adicionais ou perda de 
rendimento nas atividades de gestão correntes (por exemplo, alteração da composição em 
espécies dos povoamentos florestais onde tal composição seja insustentável em termos 
económicos e ecológicos através da introdução de espécies de árvores produtivas que 
correspondam à vegetação natural ou da simples garantia de que as práticas de gestão 
florestal existentes são continuadas onde tenham demonstrado ser benéficas para a criação 
ou manutenção de um bom grau de conservação das espécies e dos tipos de habitats 
presentes num sítio). 

Algumas medidas de conservação podem até conduzir a determinados benefícios 
económicos a curto ou longo prazo (por exemplo, criação de melhores condições de caça 
para espécies cinegéticas, redução dos danos provocados pelas espécies cinegéticas, 
melhores possibilidades de pesca à linha em consequência de uma silvicultura mais 
adaptada aos rios, interesse turístico mais elevado, métodos silvícolas mais respeitadores da 
natureza e menos dispendiosos, melhoria das condições do solo, etc.).  

Contudo, existirão inevitavelmente várias medidas de conservação que implicam custos 
porque a sua execução exige mão-de-obra adicional, exige novos investimentos em novas 
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infraestruturas e equipamentos, ou porque reduzem as oportunidades comerciais à 
disposição do proprietário. É necessário avaliá-las caso a caso. 

Recomenda-se fortemente que os planos de gestão Natura 2000 apresentem uma estimativa 
dos custos de execução de cada uma das medidas de conservação identificadas para o sítio 
em questão e que também examinem todas as possíveis fontes de financiamento a nível 
local, nacional e da UE e a partir de fontes públicas e privadas. É ainda aconselhável 
investigar a possibilidade de utilizar regimes inovadores de autofinanciamento (por exemplo, 
através da venda de produtos da rede Natura 2000, de ecoturismo, de pagamentos para a 
preservação da qualidade da água, etc. – ver exemplos na pergunta n.º 49). 

 
 

49. Quanto custa a gestão da rede Natura 2000 no total?  

Informação Público-alvo: público em 
geral, proprietários/gestores 
florestais, autoridades  

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

A gestão e recuperação eficazes dos sítios na rede Natura 2000 em toda a UE-28 exigem 
investimentos financeiros significativos. Em 2007, a Comissão estimou que serão 
necessários cerca de 5,8 mil milhões de euros por ano para a UE-27 gerir e recuperar os 
sítios que fazem parte da rede. Porém, a utilização de diferentes instrumentos da UE até 
agora foi significativamente inferior às necessidades financeiras da rede Natura 2000, tal 
como definidas pelos Estados-Membros, cobrindo apenas 20 % dessas necessidades65. 

Todavia, estes custos são amplamente compensados pelos vários benefícios 
socioeconómicos proporcionados pelas zonas abrangidas pela rede. Para além de 
desempenharem um papel fundamental na proteção da biodiversidade da Europa, os sítios 
Natura 2000 proporcionam uma ampla gama de outros benefícios e serviços ecossistémicos 
à sociedade. Segundo estudos recentes da Comissão, estima-se que os benefícios 
provenientes de zonas designadas como sítios Natura 2000 rondem os 200 a 300 mil 
milhões de euros por ano66. 

Embora estes valores proporcionem apenas uma primeira estimativa, os resultados 
preliminares já mostram que os benefícios económicos para a sociedade decorrentes da 
rede Natura 2000 são muito vantajosos em comparação com os custos associados à gestão 
e proteção deste recurso importante – o que representa apenas uma fração dos seus 
potenciais benefícios. 

A relação exata custo-benefício dependerá, evidentemente, de uma série de fatores, 
incluindo a localização dos sítios e a afetação dos solos, mas todos os indícios até à data 
apontam para que uma rede Natura 2000 bem gerida mais do que compensará os custos 
relacionados com a sua manutenção. 

Exemplos dos benefícios económicos da rede Natura 2000:  

TURISMO:  

A Natura 2000 está já a revelar-se um importante motor de muitas economias locais, ao atrair turistas cujas 
despesas contribuem para essas economias. As despesas dos visitantes em sítios Natura 2000 estão calculadas 
em cerca de 50 a 85 mil milhões de euros por ano (em 2006). Considerando apenas as despesas dos visitantes 
interessados nas zonas Natura 2000 (em oposição às zonas naturais em geral), o intervalo passa para 9 a 20 mil 
milhões de euros por ano em 2006, gerados por aproximadamente 350 milhões de visitantes-dias. 

                                                 
65

 Documento de trabalho dos serviços da Comissão. Financiamento da rede Natura 2000. Disponível 
em: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. 
66

 pormenores adicionais apresentados na página inicial da DG ENV relativamente ao ambiente : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm. 
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As despesas totais resultantes do turismo e do lazer financiam entre 4,5 e 8 milhões de postos de trabalho a 
tempo inteiro. Os benefícios gerados pelos visitantes interessados na Natura 2000 sustentariam entre 800 000 e 
2 milhões de postos de trabalho a tempo inteiro. Na UE-27, em 2008, correspondem a um total de cerca de 
13 milhões de postos de trabalho a tempo inteiro no setor do turismo. As zonas protegidas podem ainda 
proporcionar outras vantagens para a economia local e regional, ao atrair investimento do exterior e ao reforçar a 
imagem e a qualidade de vida local. 

ÁGUA:  

Trabalhar com capital natural permite poupar nos custos de purificação e de abastecimento de água. A 
purificação e o abastecimento de água são importantes serviços prestados pelos ecossistemas naturais, entre os 
quais áreas protegidas, como a rede Natura 2000. Muitas das grandes cidades europeias, como Munique, Berlim, 
Viena, Oslo, Madrid, Sófia, Roma e Barcelona, utilizam a filtração natural sob diversas formas. Estes municípios 
poupam dinheiro no tratamento da água, recorrendo ao tratamento natural proporcionado pelos ecossistemas. As 
poupanças podem ser repercutidas nos consumidores, resultando em menores custos dos serviços de utilidade 
pública para os residentes da UE. 

As informações provenientes de quatro cidades europeias — Berlim, Viena, Oslo e Munique — ilustram os 
benefícios que as zonas protegidas oferecem à purificação e ao abastecimento de água. Através da transferência 
de benefícios, pode estimar-se que os benefícios económicos anuais, por cidade, se situam entre 7 e 16 milhões 
de euros no que respeita à purificação da água e entre 12 e 91 milhões de euros no que respeita ao 
abastecimento. Os benefícios médios per capita cifram-se entre 15 e 45 euros por ano no que respeita, 
combinadamente, à purificação e ao abastecimento de água nas quatro cidades europeias analisadas. 
Comparem-se estes valores com as faturas médias da água dos agregados familiares: 200 euros por ano no 
caso da Alemanha. 

 
 

50. Quem é responsável por assegurar o financiamento da rede? Existem fundos da 
UE disponíveis para apoiar a gestão da conservação dos sítios Natura 2000? 

Informação, Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

(I) Enquanto rede a nível da UE, a rede Natura 2000 baseia-se no princípio da solidariedade 
entre Estados-Membros. Representa um recurso partilhado importante capaz de 
proporcionar vários benefícios à sociedade e à economia da Europa. No entanto, também 
constitui uma responsabilidade partilhada que exige investimentos financeiros suficientes 
para se tornar completamente operacional. 

Embora a principal responsabilidade pelo financiamento da rede Natura 2000 recaia sobre 
os Estados-Membros, o artigo 8.º da Diretiva Habitats reconhece a necessidade de apoio a 
nível da UE para a gestão da rede Natura 2000 e relaciona explicitamente a execução das 
medidas de conservação necessárias com a concessão de cofinanciamento da UE.  

Os requisitos de gestão da rede Natura 2000 foram integrados em diferentes fontes de 
financiamento da UE, como os fundos estruturais (FEDER), os fundos de desenvolvimento 
rural (FEADER), o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), o LIFE, 
etc.  

Esta abordagem de integração foi selecionada por vários motivos: 

 Assegura que a gestão dos sítios Natura 2000 é parte integrante das políticas mais 
amplas de gestão territorial da UE; 

 Permite que os Estados-Membros definam prioridades e desenvolvam políticas e 
medidas que reflitam as suas especificidades nacionais e regionais; 

 Evita a duplicação e sobreposição de diferentes instrumentos de financiamento da 
UE e as complicações administrativas associadas a tal duplicação. 

No caso das florestas na rede Natura 2000, estão disponíveis várias oportunidades de 
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financiamento ao abrigo dos novos fundos da UE para o período 2014-2020 (ver a 
secção 1.2.2 na parte I do documento)67. Na maior parte dos casos, depende das 
autoridades dos Estados-Membros se e como estas oportunidades são disponibilizadas no 
país específico /região específica. 

(R) Para utilizar o melhor possível os fundos da UE disponíveis, a Comissão encorajou os 
Estados-Membros a adotarem uma abordagem de planeamento plurianual mais estratégica 
ao financiamento da rede Natura 2000. O que precede assume a forma de quadros de ação 
prioritários (QAP) que definem as necessidades de financiamento e as prioridades 
estratégicas para a rede Natura 2000 a nível nacional ou regional para o período 2014-2020. 
Estes QAP são especificamente concebidos para facilitar a integração de medidas de 
conservação adequadas, nomeadamente para as florestas, nos novos programas 
operacionais para os diferentes instrumentos de financiamento da UE68.. 

 
 

51. Existem medidas específicas nos termos do Regulamento da UE relativo ao 
desenvolvimento rural para apoiar a rede Natura 2000? 

Informação,  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos (n.º): 
 
 

Sim, existe uma medida específica relativa aos pagamentos da rede Natura 2000 e da 
Diretiva-Quadro Água. Nos termos do novo Regulamento FEADER (1305/2013), os 
pagamentos Natura 2000 devem ser concedidos anualmente, por hectare de floresta, para 
compensar os beneficiários pelos custos adicionais e pela perda de rendimentos resultantes 
das desvantagens, nas zonas em questão, decorrentes da aplicação das Diretivas Habitats e 
Aves. O apoio é concedido aos agricultores e aos detentores privados de zonas florestais e 
às associações de detentores privados de zonas florestais. Pode também, em casos 
devidamente justificados, ser concedido a outros gestores de terras (artigo 30.º).  

Os pagamentos Natura 2000 encontram-se disponíveis para operações relacionadas com 
desvantagens e restrições impostas nas zonas designadas Natura 2000 e definidas nos 
planos de gestão ou noutros instrumentos equivalentes. Estas restrições devem ser 
obrigatórias, ou seja, devem ser cumpridas por todos os gestores de terras nas zonas em 
causa e estar relacionadas com as disposições para manter ou recuperar os habitats e 
espécies e evitar a sua deterioração e perturbação. 

Esta medida estará à disposição dos proprietários florestais desde que seja incluída pelos 
Estados-Membros nos seus programas de desenvolvimento rural. 

 
  

                                                 
67 

Estes fundos também são descritos mais pormenorizadamente num novo manual de orientação 
sobre o financiamento da rede Natura 2000 destinado às autoridades de assistência, aos gestores e 
proprietários para que aproveitem as várias oportunidades à sua disposição no âmbito do período de 
financiamento atual (2014-2020) no que se refere às medidas de gestão nos sítios Natura 2000, 
designadamente medidas para as florestas na rede Natura 2000. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68

 SEC(2011) 1573 final. 
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52. Existem outras medidas no âmbito do desenvolvimento rural da UE que também 
poderiam contribuir para o financiamento da rede Natura 2000? Quem pode beneficiar 
deste financiamento? 

Informação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  3, 8, 14, 18, 21, 23 

Sim, existem outras medidas no âmbito do novo regulamento FEADER que também 
poderiam contribuir para o financiamento da rede Natura 2000. As mais relevantes são as 
seguintes:  

Artigo 21.º: Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da 
viabilidade das florestas, nomeadamente: 

o A florestação e criação de zonas arborizadas (artigo 22.º)  
o A implantação de sistemas agroflorestais (artigo 23.º)  
o A prevenção e reparação dos danos causados às florestas pelos incêndios 

florestais e as catástrofes naturais, nomeadamente os surtos de pragas e 
doenças, bem como as catástrofes e as ameaças ligadas ao clima (artigo 24.º)  

o Os investimentos destinados a melhorar a resiliência, o valor ambiental e o 
potencial de atenuação dos ecossistemas florestais (artigo 25.º)  

o Os investimentos em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e 
comercialização de produtos florestais (artigo 26.º) 

 Artigo 34.º: Serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas. 

 Artigo 35.º: Cooperação. 

Atualmente também existe um requisito geral de que o apoio às explorações a partir de uma 
certa dimensão (a determinar pelos Estados-Membros nos seus programas de 
desenvolvimento rural) dependa da gestão da floresta em conformidade com os princípios da 
GSF (tal como evidenciado pela apresentação das informações relevantes de um plano de 
gestão florestal ou um instrumento equivalente). 

O novo regulamento exige que pelo menos 30 % da contribuição total do FEADER para o 
programa de desenvolvimento rural seja reservada para questões ambientais e a adaptação 
e atenuação das alterações climáticas através de apoio a investimentos relacionados com o 
ambiente e o clima, investimentos em florestas (artigos 21.º e 34.º), medidas climáticas e 
agroambientais, agricultura biológica, zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras e 
pagamentos na rede Natura 2000. 

A maior parte das medidas florestais no regulamento relativo ao desenvolvimento rural 
destina-se aos proprietários florestais privados e às suas associações. Encontra-se à 
disposição dos proprietários florestais desde que as medidas sejam incluídas pelos Estados-
Membros nos seus programas de desenvolvimento rural. Outros beneficiários, em função da 
medida específica, também são os proprietários florestais públicos, os municípios, e outros 
organismos de direito público ou privado e as suas associações, pessoas singulares e outros 
órgãos de gestão do território em casos bem especificados e fundamentados. Por exemplo, 
no caso de terras do domínio público, o apoio à florestação e criação de zonas arborizadas 
(artigo 22.º) e aos serviços silvoambientais e climáticos e à conservação das florestas 
(artigo 34.º) só pode ser concedido se o órgão que gere tais terras for um organismo privado 
ou um município.  

No âmbito dos serviços silvoambientais e climáticos e da conservação das florestas 
(artigo 34.º do Regulamento FEADER), o apoio deve ser concedido aos proprietários 
florestais públicos e privados e a outros organismos de direito público e privado e às suas 
associações que se comprometam, a título voluntário, a levar a cabo operações que 
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consistam em um ou mais compromissos silvoambientais e climáticos. No caso das florestas 
pertencentes ao Estado, o apoio só pode ser concedido se a entidade que gere essas 
florestas for um organismo privado ou um município. Os pagamentos compensam os 
beneficiários pela totalidade ou por parte dos custos adicionais e da perda de rendimentos 
resultante dos compromissos assumidos. Se necessário, podem também abranger os custos 
de transação até ao máximo de 20 % do prémio pago pelos compromissos silvoambientais. 
«Custos de transação», os custos adicionais ligados ao cumprimento de um compromisso, 
mas não diretamente imputáveis à sua execução ou não incluídos nos custos ou perda de 
rendimentos que são compensados diretamente, e cujo cálculo pode ser efetuado com base 
no custo-padrão. Contudo, para que esta possibilidade exista os Estados-Membros devem 
incluir as medidas relevantes nos seus programas de desenvolvimento rural. 

 
 

53. Devem os custos adicionais incorridos ou os rendimentos perdidos ser 
suportados exclusivamente pelos proprietários/gestores florestais? 

Recomendação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 21, 22, 23 

Considerando que os benefícios da execução de medidas de conservação específicas se 
repercutem na sociedade como um todo, seria injusto se os custos da execução de tais 
medidas, quer os custos diretos quer o rendimento legítimo perdido, fossem suportados 
pelos proprietários/gestores florestais. 

Os Estados-Membros podem ter as suas próprias regras para tratar esta questão e, em 
muitos casos, apoiam os proprietários e gestores florestais nos locais em que desejem 
promover algum tipo de gestão que implique custos adicionais ou perda de rendimento. 
Existem recursos financeiros disponíveis para suportar estes custos, por exemplo, a partir de 
fundos da UE, nomeadamente do FEADER.  

 
 

54. Deve o custo das medidas de gestão da rede Natura 2000 ser sempre 
financeiramente compensado? 

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 
23 

É necessário analisar se algumas medidas de conservação podem ser financeiramente 
compensadas, designadamente as medidas que privem o proprietário de receitas que seriam 
expectáveis no contexto de uma gestão sustentável das florestas ou que exijam 
investimentos adicionais sem retorno produtivo. Subvenções, acordos contratuais, isenções 
fiscais, assistência técnica, etc., são possíveis opções para compensar os proprietários pelo 
rendimento perdido, por serviços prestados à sociedade como um todo e, se aplicável, 
depreciação do capital. 

Evitar a deterioração constitui uma obrigação jurídica decorrente da Diretiva Habitats que, 
em princípio, não exige compensação. Contudo, as decisões relativas à concessão de 
incentivos económicos ou pagamentos compensatórios devem ser tomadas a nível do 
Estado-Membro, em função do contexto nacional. Por exemplo, sempre que sejam impostas 
restrições ou obrigações à gestão florestal que tenha sido tradicional numa zona, 
provocando uma perda de rendimento ou custos adicionais, pode ser aconselhável 
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compensar os proprietários florestais de modo adequado. Isto também se pode verificar 
quando a obrigação de não deterioração ultrapasse a vigilância diária para evitar a 
deterioração e exija medidas de gestão pró-ativa importantes (por exemplo, eliminar uma 
espécie invasora (por exemplo, Prunus serotina) que se tenha propagado extensivamente, 
ou evitar a conversão natural de um povoamento de carvalhos num povoamento de faias). 

 

 

55. Que medidas se encontram disponíveis ao abrigo do instrumento LIFE da UE para 
apoiar o financiamento das medidas de conservação das florestas nos sítios 
Natura 2000? 

Informação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

No passado, o programa LIFE financiou um grande número de projetos relacionados com as 
florestas69. O novo Regulamento LIFE (2014-2020)70 continuará a financiar os projetos de 
conservação da natureza relacionados com as florestas, essencialmente através dos 
projetos LIFE Natureza e Biodiversidade. 

Todos os anos é publicado um convite à apresentação de propostas71. No convite à 
apresentação de proposta de 2014, estavam disponíveis quase 100 milhões de euros para 
projetos de apoio à conservação da natureza e biodiversidade em geral e este montante 
deverá aumentar nos futuros convites à apresentação de propostas. O programa LIFE 
cofinancia até 60 % dos custos de projetos LIFE Natureza e Biodiversidade selecionados.  

Também é possível, embora menos frequente, visar a conservação da natureza florestal 
através de projetos que impliquem essencialmente comunicação, caso em que os 
candidatos devem consultar o processo de candidatura relativo à informação e governação 
ambiental do programa LIFE72. 

Por último, a conservação dos sítios florestais Natura 2000 também pode ser visada como 
parte de um projeto muito mais vasto que incida sobre a rede Natura 2000 como um todo a 
nível regional ou nacional. Para mais informações, os candidatos (normalmente as 
administrações nacionais/regionais) devem consultar o processo de candidatura dos projetos 
LIFE integrados73. 

 
  

                                                 
69

 Ver, por exemplo, a brochura «LIFE e as florestas» de 2006: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
70

 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2013, que estabelece um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE). 
71

 Ver, por exemplo: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, e o processo de 

candidatura para projetos relativos à natureza: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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56. Existem outros incentivos e oportunidades de financiamento para a rede 
Natura 2000 a nível nacional ou regional? 

Informação  Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Sim, também existe um elevado potencial para contribuir para a gestão e conservação 
florestal através de programas nacionais e regionais, dado que a principal responsabilidade 
pelo financiamento dos sítios Natura 2000 recai sobre cada Estado-Membro. Em alguns 
Estados-Membros existem acordos voluntários para gerir as florestas de modo favorável à 
conservação do sítio e/ou contratos florestais para a preservação de espécies e habitats 
financiados através de fundos nacionais.  

Em alguns países, os proprietários também podem beneficiar de incentivos como isenções 
do imposto predial e outros benefícios fiscais (por exemplo, na Bélgica). 

Além disso, em alguns Estados-Membros, a regra geral é que os proprietários têm sempre 
direito à compensação na íntegra pelos custos adicionais e pela perda de rendimento nas 
zonas da rede Natura 2000 em que a designação de habitats florestais implique 
determinadas restrições à produção de madeira (por exemplo, na Suécia). 

 
 
 

4.8 Novas atividades nos sítios Natura 2000  
 
 

Perguntas:  
57. Que tipo de atividades florestais exige um procedimento ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3? O 

que é considerado um plano ou projeto no contexto das Diretivas Aves e Habitats? 
58. No caso de um plano ou projeto suscetível de afetar significativamente um sítio 

Natura 2000, é este automaticamente recusado? Em caso negativo, quais são os 
procedimentos a seguir? 

59.  Qual é a relação entre o requisito de não deterioração ao abrigo do artigo 6.º, n.º 2, e o 
procedimento do artigo 6.º, n.º 3?  

60.  É necessário aplicar um procedimento ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, sempre que 
tencione abater árvores/recolher madeira na minha floresta da rede Natura 2000?  

61.  Os planos ou projetos fora dos sítios Natura 2000 também exigem um procedimento ao 
abrigo do artigo 6.º, n.º 3?   

 
 

57. Que tipo de atividades florestais exige um procedimento ao abrigo do artigo 6.º, 
n.º 3, na rede Natura 200074? O que é considerado um plano ou projeto no contexto 
das Diretivas Aves e Habitats?  

Obrigação 
jurídica/Recomendação 

Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 13, 19 

(O) A Diretiva Habitats não define «plano» ou «projeto», mas a jurisprudência demonstrou 
que estes termos exigem uma interpretação ampla, já que o único fator desencadeante para 

                                                 
74

 Ver a parte I, secção 2.4.4, para uma apresentação geral do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats.  
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a aplicação do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats é se eles são ou não passíveis de afetar 
significativamente um sítio. No caso de um projeto, a definição utilizada na Diretiva Avaliação 
do Impacto Ambiental é agora aplicada também à Diretiva Habitats segundo a qual um 
projeto significa a execução de obras de construção ou de outras instalações ou obras e 
quaisquer outras intervenções no meio natural e na paisagem.  

No que diz respeito aos projetos florestais, tal pode incluir atividades como a construção de 
uma nova estrada florestal, uma instalação de armazenamento de madeira ou uma serração, 
drenagem do terreno, bem como florestação ou desflorestação, cortes rasos significativos, 
alterações importantes ao regime silvícola ou alterações significativas à utilização da terra.  

O processo Waddensea (C-127/02)75 esclareceu mais pormenorizadamente que as 
atividades executadas periodicamente durante vários anos no sítio mas para as quais é 
concedida uma licença anual durante um período limitado, sendo que cada licença implica 
uma nova avaliação tanto da possibilidade de continuar essa atividade como do sítio onde 
esta pode ser executada, devem ser consideradas, no momento de cada pedido de 
licenciamento, um plano ou projeto distinto na aceção da Diretiva Habitats. 

O Tribunal de Justiça Europeu76 também decidiu que a noção de  projeto inclui: 

 atividades recorrentes e em pequena escala (processos C-127/02, C-226/08) 

 a intensificação de uma atividade (processo C-127/02) 

 alterações às atividades (C-72/95) 

 alterações às atividades fora do sítio mas passíveis de afetarem significativamente o 
mesmo (processo C-98/03, C-418/04) 

 
e que: 

 a opção de isentar em geral determinadas atividades não é conforme com as 
disposições do artigo 6.º, n.º 3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09) 

 a dimensão do projeto não é relevante porque não exclui, por si só, a possibilidade de 
ser suscetível de afetar significativamente um sítio protegido (processos C-98/03, C-
418/04). 

A palavra «plano» também apresenta, para efeitos do artigo 6.º, n.º 3, uma aceção 
potencialmente muito ampla. Remetendo, por analogia, para a Diretiva AAE 2001/42/CE, o 
artigo 2.º, alínea a), dessa diretiva define planos e programas do seguinte modo  

«qualquer plano ou programa, incluindo os cofinanciados pela Comunidade Europeia, bem 
como as respetivas alterações, que: 

 seja sujeito a preparação e/ou aprovação por uma autoridade a nível nacional, regional e 
local, ou que seja preparado por uma autoridade para aprovação, mediante 
procedimento legislativo, pelo seu Parlamento ou Governo, e 

 seja exigido por disposições legislativas, regulamentares ou administrativas». 

Portanto, a necessidade de uma avaliação adequada de um plano deve ser ponderada em 
função da natureza, do propósito e do conteúdo do plano e não apenas em função de se é 
denominado «plano». Alguns exemplos de planos suscetíveis de afetarem significativamente 
um sítio são: novos planos de gestão florestal para as florestas Natura 2000 com 
transformações significativas dos povoamentos florestais no que se refere à composição 
específica ou aos períodos de rotação ou outras alterações significativas no regime florestal, 
alterações significativas aos planos de caça para caça grossa, etc.  

Um plano de gestão florestal que integre completamente as medidas e os objetivos de 

                                                 
o 

75
 A pesquisa de processos dos Tribunais de Justiça Europeus encontra-se disponível em: 

o  http://europa.eu/eu-law/case-law/index_pt.htm 

76
 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_pt.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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conservação da rede Natura 2000 (plano de gestão florestal integrada) relativo a um 
determinado sítio não será, em geral, suscetível de afetar significativamente o sítio. A 
improbabilidade de qualquer efeito negativo significativo deve ser verificada com base em 
argumentos objetivos (apreciação do plano) e devidamente fundamentada. O plano não 
deve ser objeto de uma avaliação adequada e completa na aceção do artigo 6.º, n.º 3, da 
Diretiva Habitats se esta condição for cumprida (ver também a pergunta n.º 35). 

É útil recordar que os planos ou projetos diretamente relacionados com a gestão da 
conservação de um sítio Natura 2000 ou necessários para a mesma (isto é, plano de gestão 
Natura 2000) não precisam de ser submetidos ao processo de concessão de licenças 
constante da Diretiva Habitats. Em geral, parte-se do princípio de que os efeitos destas 
medidas sobre o sítio Natura 2000 são completamente tomados em consideração no 
processo de planeamento da gestão da rede Natura 2000 e que, portanto, não é necessário 
repetir esta avaliação. Todavia, se tal plano ou projeto também contiver uma componente 
não relativa à conservação, pode continuar a necessitar de uma avaliação adequada (C-
241/08) se não for possível excluir os efeitos significativos prováveis sobre o sítio. 

(R) Algumas medidas de gestão florestal recorrentes (por exemplo, controlo de surtos de 
escolitídeos) podem afetar os sítios Natura 2000. A tomada em consideração da 
probabilidade destes factos, deve idealmente ser planeada no contexto de um plano de 
gestão florestal que integre completamente os objetivos de conservação da rede 
Natura 2000, sob reserva ou não de uma avaliação adequada, tal como explicado supra. As 
medidas de gestão adotadas para fazer face a uma situação imprevista e suscetível de 
afetar significativamente um sítio devem ser objeto de uma avaliação adequada (por 
exemplo, abate em grande escala para evitar a propagação de escolitídeos na sequência de 
ramos partidos pelo vento, aplicação aérea de inseticidas). É recomendável que as 
autoridades competentes desenvolvam procedimentos específicos que tomem em 
consideração os objetivos de conservação dos sítios Natura 2000 para enfrentar situações 
de emergência. 

 
 

58. No caso de um plano ou projeto suscetível de afetar significativamente um sítio 
Natura 2000, é este automaticamente recusado? Em caso negativo, quais são os 
procedimentos a seguir? 

Obrigação jurídica Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos (n.º): 
13, 19, 24 

Os planos ou projetos suscetíveis de afetar significativamente um sítio Natura 2000 não são 
automaticamente recusados. Contudo, devem ser objeto de uma avaliação por etapas das 
suas consequências para o sítio tomando em consideração os objetivos de conservação do 
sítio. 

As etapas são as seguintes: 

- Etapa 1: apreciação – esta etapa inicial visa determinar se é necessário que um plano ou 
projeto seja objeto de uma avaliação adequada (AA) ou não. Se for provável que afete 
negativamente e de modo significativo um sítio Natura 2000, ou se não for possível 
excluir a probabilidade de impactos significativos, é necessária uma avaliação adequada. 
É recomendável registar os principais elementos da etapa de apreciação por escrito caso 
estes sejam solicitados posteriormente. 

- Etapa 2: avaliação adequada – depois de se decidir que é necessária uma avaliação 
adequada, é necessário levar a cabo uma análise pormenorizada dos potenciais 
impactos do plano ou projeto, por si só ou em combinação com outros planos ou 
projetos, quanto à integridade do(s) sítio(s) Natura 2000 tomando em consideração os 
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seus objetivos de conservação.  

- Etapa 3: tomada de uma decisão - se a avaliação adequada concluir que se verifica um 
efeito adverso sobre a integridade do sítio, será necessário examinar se é possível 
introduzir medidas preventivas ou atenuantes para eliminar estes efeitos.  

Estas medidas atenuantes devem estar diretamente relacionadas com os impactos 
prováveis identificados na avaliação adequada (AA) e só podem ser definidas após a 
descrição e avaliação completa destes impactos na AA. A identificação das medidas 
atenuantes, tal como a própria avaliação de impacto, deve basear-se numa compreensão 
sólida das espécies e dos habitats em apreço.  

No caso dos projetos florestais, as medidas atenuantes podem, por exemplo, implicar uma 
alteração ou restrição das datas e do calendário para a execução (por exemplo, evitar a 
extração de árvores ou a construção de uma estrada florestal durante a época de 
reprodução de determinada espécie). Se estas medidas atenuantes conseguirem eliminar ou 
excluir com êxito os efeitos adversos identificados, o projeto pode ser aprovado. Se tal não 
for possível, só pode ser autorizado em conformidade com o procedimento de derrogação 
nos termos do artigo 6.º, n.º 4, (etapa 4) ou recusado. 

- Etapa 4: derrogações - o artigo 6.º, n.º 4, prevê determinadas derrogações ao abrigo das 
quais planos e projetos com efeitos adversos sobre um sítio podem ser autorizados. 
Deste modo, caso se conclua que o plano ou projeto terá um efeito adverso significativo 
sobre um sítio Natura 2000, este ainda pode ser aprovado em circunstâncias excecionais 
se não existirem alternativas, se o plano ou projeto for considerado necessário por 
razões imperativas de reconhecido interesse público (RIRIP) e se estiverem a ser 
executadas as medidas compensatórias necessárias para proteger a coerência da rede 
Natura 2000. Nestes casos, também é necessário informar a Comissão Europeia e, se 
estiverem presentes no sítio espécies ou habitats prioritários, é necessário um parecer 
da Comissão. 

 
 

59. Qual é a relação entre a obrigação de evitar a deterioração ao abrigo do artigo 6.º, 
n.º 2, e o procedimento do artigo 6.º, n.º 3?  

Obrigação jurídica Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 7, 13, 19 

Estas duas disposições são «dois lados da mesma moeda». Os n.os 2 e 3 do artigo 6.º visam 
impedir quaisquer efeitos negativos significativos sobre os sítios Natura 2000. No caso do 
artigo 6.º, n.º 2, a obrigação consiste em tomar medidas adequadas para evitar «a 
deterioração (...) bem como as perturbações que (...) possam vir a ter um efeito 
significativo». Por seu lado, o artigo 6.º, n.º 3, incide sobre os novos planos ou projetos que 
«afetarão a integridade do sítio». Ao contrário do artigo 6.º, n.º 2, em que não é possível 
qualquer exceção, o artigo 6.º, n.º 4, prevê um regime derrogatório que torna os planos e 
projetos com efeitos negativos possíveis em condições estritamente limitadas (nenhuma 
solução alternativa disponível, razões imperativas de reconhecido interesse público, medidas 
compensatórias, etc.). Portanto, os objetivos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º são globalmente 
semelhantes. 

Por conseguinte, sempre que um plano ou projeto tenha sido autorizado sem estar em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 3, também se pode verificar uma infração ao artigo 6.º, 
n.º 2. Tal acontece sempre que se tenha determinado a deterioração de um habitat ou a 



88 Natura 2000 e Florestas  

 

perturbação de uma espécie para a qual a zona em questão foi designada (processos C-
304/0577, C-388/0578, C-404/09)79. Quaisquer planos e projetos autorizados em 
conformidade com o artigo 6.º, n.os 3 e 4, também estarão em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 2. 

 
 

60. É necessário aplicar um procedimento ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, sempre que 
tencione abater árvores/recolher madeira na minha floresta da rede Natura 2000?  

Obrigação jurídica / 
Recomendação 

Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):  13 

(O) O procedimento do artigo 6.º, n.º 3, é aplicável apenas se um plano ou projeto for 
passível de afetar significativamente um sítio Natura 2000. É aplicável a todos estes planos 
ou projetos, quer se encontrem dentro ou fora de um sítio Natura 2000.  

(O) O primeiro passo será a verificação, pelo proprietário ou gestor florestal, se existe 
efetivamente a probabilidade de um efeito significativo individualmente ou em conjugação 
com outros planos e projetos – esta denomina-se a fase de apreciação. Caso se demonstre 
que tal não se verificará, não será necessária uma avaliação de impacto total e é possível 
autorizar o projeto. Em caso de dúvida, recomenda-se fortemente contactar a autoridade 
competente antes de dar início a uma operação de extração, uma vez que podem existir 
requisitos adicionais ao abrigo da legislação nacional relevante. 

(R) Na prática, existem modos diferentes de proceder à fase de apreciação. Recomenda-se 
que as autoridades competentes informem os proprietários e gestores florestais sobre as 
atividades florestais que são a priori compatíveis com os objetivos de conservação e as que 
não são. 

(R) A elaboração de orientações adaptadas a cada sítio seria muito importante a esse 
respeito. Na ausência destas informações, um gestor florestal que planeie uma atividade 
florestal num sítio Natura 2000 que não seja objeto de qualquer tipo de autorização (por 
exemplo, um corte raso seguido de uma plantação numa floresta não abrangida por um PGF 
oficialmente aprovado) deve certificar-se de que a atividade não deteriorará o sítio. É 
aconselhável um contacto com a autoridade competente antes da execução da atividade 
para dissipar quaisquer dúvidas relativamente à necessidade ou não de aplicação de um 
procedimento nos termos do artigo 6.º, n.º 3.  

Se o abate se encontrar previsto num plano de gestão florestal que integre completamente 
as medidas e os objetivos de conservação da rede Natura 2000 (plano de gestão florestal 
integrada), em princípio, o abate não será considerado suscetível de afetar 
significativamente o sítio. Caso esta condição seja efetivamente preenchida (a verificar na 
fase de apreciação com base em critérios objetivos) a Diretiva Habitats não exige uma 
avaliação adequada nem a concessão de uma licença.  

Também pode ser útil considerar um programa de exploração comercial faseado para uma 
zona florestal como um único projeto, para que seja necessária apenas uma licença. Nesse 
caso, é necessário que todo o programa seja apreciado no que se refere à probabilidade de 
quaisquer efeitos negativos sobre o sítio e, se necessário, objeto de uma avaliação 
adequada.  

Muitas explorações florestais de pequena dimensão não são abrangidas por um plano de 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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gestão florestal aprovado. Se o abate previsto não for suscetível de ter efeitos adversos 
significativos sobre um sítio tomando em consideração os objetivos de conservação do sítio, 
não é necessária uma avaliação adequada nem uma licença, a menos que um procedimento 
nacional/regional assim o exija. Se, pelo contrário, o abate for suscetível de afetar 
significativamente o sítio, é necessária uma avaliação adequada, bem como uma licença.  

Relativamente a muitas atividades florestais tradicionais ou recorrentes (por exemplo, 
desbaste, plantação de espécies de árvores indígenas, manutenção de plantações, etc.) é 
muitas vezes possível concluir com base numa apreciação objetiva que elas não são 
passíveis de afetar de modo negativo e significativo um sítio Natura 2000. Caso tal se 
confirme, não é necessária uma avaliação adequada. (Ver também a pergunta 35).  

 
 

61. Os planos ou projetos fora dos sítios Natura 2000 também exigem um 
procedimento ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3?   

Obrigação jurídica Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

13 

Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e não necessários 
para essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa, individualmente 
ou em conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma avaliação adequada 
das suas incidências sobre o sítio atendendo aos objetivos de conservação do mesmo.  

O procedimento do artigo 6.º, n.º 3, é aplicável a todos os planos ou projetos, 
independentemente de se localizarem dentro ou fora de um sítio Natura 2000 (por exemplo, 
drenagem a montante). 
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Como abordar uma determinada atividade florestal ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, na 
presença ou ausência de um plano de gestão 
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Aplicação do artigo 6.º da Diretiva Habitats aos planos e projetos 
 
 

 
        RIRIP:  Razões imperativas de reconhecido interesse público 

  

1.ª apreciação: O projeto/plano é passível de 
afetar o sítio de modo significativo?

SIM NÃO

AA. Sem AA.

O 
projeto/plano 

afetará a 
integridade do 
sítio ou não é 

possível excluir 
esse efeito 
(incerteza)

O 
projeto/plano 
não afetará a 

integridade do 
sítio

Obrigação de 
não 

deterioração

Procedimento do artigo 6.º, n.º 4

 

Procedimento do artigo 6.º, n.º 3

Nenhuma solução 
alternativa

e RIRIP
e

compensações
(se necessário - parecer 
favorável da Comissão)

Existe uma solução alternativa e/ou
não existem RIRIP e/ou
nenhuma compensação

(se necessário - não ou parecer 
negativo da Comissão)



 : A atividade pode ser autorizada.
 :  A atividade não pode ser autorizada. Pode considerar-se 

uma solução alternativa ou atenuação sempre que possível. 
Nesse caso, o procedimento do artigo 6.º, n.º 3, deve ser 
aplicado à solução alternativa ou atividade alterada.
AA. Avaliação Adequada
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4.9 Acompanhamento e avaliação 
 

Perguntas:  

62. Como é possível saber se o estado de conservação da espécie ou do habitat florestal 
melhorou em toda a sua área de repartição natural na UE?  

63.  Quais são as obrigações de acompanhamento em cada sítio Natura 2000? Quem é 
responsável nesta matéria? Como é possível ficar a par do estado de conservação mais 
recente de uma espécie ou de um tipo de habitat específico na minha zona? 

64.  Quais são as obrigações no que diz respeito ao acompanhamento das medidas de 
conservação nos sítios Natura 2000? 

 

 

62. Como é possível saber se o estado de conservação da espécie ou do habitat 
florestal melhorou em toda a sua área de repartição natural na UE? 

Obrigação jurídica Público-alvo: autoridades Estudos de caso conexos 
(n.º): 

Segundo o artigo 11.º da Diretiva Habitats, os Estados-Membros devem proceder à 
vigilância do estado de conservação dos habitats naturais e das espécies de interesse 
comunitário. O estado de conservação de todas as espécies e habitats de importância para a 
UE é avaliado periodicamente no contexto dos relatórios de progressos apresentados de 
seis em seis anos pelos Estados-Membros à Comissão em conformidade com o artigo 17.º 
da Diretiva Habitats e o artigo 12.º da Diretiva Aves. O objetivo consiste em determinar o 
estado de cada espécie ou tipo de habitat em toda a sua área de repartição natural na UE. 
Foram adotadas quatro classes de estados de conservação: Favorável (FV), Desfavorável-
Inadequado (D1) e Desfavorável-Mau (U2), Desconhecido (XX).  
Como é evidente, o objetivo final consiste em que todos atinjam um nível de conservação 
favorável80.  No entanto, a consecução deste objetivo será demorada. Os tipos de habitats e 
as espécies foram selecionados porque estavam ameaçados ou eram raros, o que significa 
que, na maioria dos casos, já tinham um mau estado de conservação para começar. 
Portanto, decorrerá algum tempo antes de as medidas de conservação executadas «darem 
frutos» em termos da melhoria do estado de conservação global das espécies ou dos 
habitats na UE.  

Em vários Estados-Membros (por exemplo, Áustria, Alemanha, França, Reino Unido) foi 
desenvolvido um programa de acompanhamento sistemático para observar o estado de 
conservação em diversos sítios. Os dados resultantes dos inventários florestais existentes, 
designadamente em grandes superfícies florestais, podem ser úteis neste aspeto. Por 
exemplo, no inventário florestal nacional da Alemanha (Bundeswaldinventur, BWI-2012), os 
tipos de habitats florestais, bem como os fatores conducentes à sua perturbação, foram 
tratados durante o trabalho de terreno normal relativo ao inventário. 

Estão a ser envidados todos os esforços para cumprir esta meta e as avaliações mais 
recentes dos estados de conservação foram publicadas em maio de 2015. Apresentam uma 
boa indicação dos progressos alcançados até à data81. 

 
  

                                                 
80

 Este termo é definido na Diretiva Habitats – ver a secção 3.4 constante da parte I do presente 
relatório.  
81

 Encontram-se disponíveis informações mais pormenorizadas no seguinte sítio Web: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Quais são as obrigações de acompanhamento em cada sítio Natura 2000? Quem é 
responsável nesta matéria? Como é possível ficar a par do estado de conservação 
mais recente de uma espécie ou de um tipo de habitat específico na minha zona?  

Obrigação 
jurídica/informação 

Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 5 

 

(O) Cabe a cada Estado-Membro decidir o melhor modo de acompanhamento do estado de 
conservação dos tipos de habitats e espécies de importância para a UE a nível de cada sítio 
Natura 2000 no seu país. Esta responsabilidade recai sobre as autoridades competentes de 
cada país.  Em regra, os resultados do acompanhamento são disponibilizados ao público, 
por exemplo, no sítio Web das autoridades.  

(I) Todavia, não é obrigatório que os proprietários ou gestores florestais privados 
acompanhem o estado de conservação das espécies e dos tipos de habitats presentes nas 
suas florestas. Como é evidente, acolhe-se com agrado que procedam a tal, uma vez que 
fornece informações muito valiosas, por exemplo, como meio de apresentação de sinais de 
aviso sempre que possa ocorrer deterioração.   

O grau de conservação de uma espécie ou de um tipo de habitat específico num sítio 
Natura 2000 é registado e mantido atualizado no formulário de dados normalizado que se 
encontra publicamente disponível em relação a cada sítio Natura 2000. As autoridades 
competentes e os gestores dos sítios também podem apresentar informações 
pormenorizadas a este respeito. 

 
 

64. Quais são as obrigações no que diz respeito ao acompanhamento das medidas de 
conservação nos sítios Natura 2000? 

Obrigação jurídica / 
Recomendação 

Público-alvo:  Autoridades 
competentes, 
proprietários/gestores 
florestais 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 20 

 

(O) O artigo 11.º da Diretiva Habitats obriga os Estados-Membros a procederem à vigilância 
do estado de conservação dos habitats naturais e das espécies de interesse comunitário. O 
artigo 17.º, n.º 1, exige que os Estados-Membros apresentem informações relativas às 
medidas de conservação adotadas nos sítios Natura 2000, bem como uma avaliação do 
impacto das referidas medidas.  

Este novo formato de elaboração de relatórios82 ao abrigo do artigo 17.º (adotado para a 
elaboração de relatórios referentes ao período 2007-2012) exige informações que 
possibilitem a avaliação do contributo da rede Natura 2000 para o estado de conservação 
dos habitats e das espécies e para a eficácia global da rede.  

Este novo formato de elaboração de relatórios inclui o requisito de apresentação de um 
relatório sobre a execução dos planos de gestão ou outros instrumentos utilizados pelos 
Estados-Membros para a gestão da sua rede, os sítios afetados pelos planos/projetos para 
os quais foram necessárias medidas de compensação e as principais medidas tomadas para 
assegurar a coerência da rede Natura 2000 em conformidade com o artigo 10.º. 

(R) Tomando em consideração a obrigação de os Estados-Membros apresentarem um 
relatório sobre a execução das medidas de conservação e o impacto das medidas sobre o 
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 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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estado de conservação, recomenda-se um mecanismo de acompanhamento a nível do sítio 
relativamente às medidas de conservação. Em geral, um mecanismo deste tipo inclui 
indicadores e critérios mensuráveis e claramente verificáveis para facilitar o 
acompanhamento e a avaliação dos resultados. 

Em regra, o acompanhamento na rede Natura 2000 encontra-se sob a responsabilidade das 
autoridades competentes. No que se refere às espécies e aos habitats florestais e às 
medidas levadas a cabo nas florestas, recomenda-se uma cooperação estreita entre as 
autoridades florestais e de conservação da natureza e os proprietários e gestores florestais.  

O acompanhamento e a avaliação dos resultados são fundamentais no que diz respeito à 
possibilidade de adaptar as medidas e os objetivos de conservação a qualquer evolução 
significativa, natural ou de outro tipo, passível de afetar a conservação de habitats e 
espécies de interesse comunitário presentes no sítio. 

 
 
 

4.10 Comunicação, cooperação e participação ativa dos intervenientes 
 

Perguntas: 
 
65.  Qual pode ser o papel dos proprietários e gestores florestais na implementação da rede 

Natura 2000?  
66.  Por que motivo é importante que os diferentes grupos de intervenientes participem na 

definição dos objetivos de conservação da natureza e dos planos de gestão 
Natura 2000? 

67.  Que medidas deve incluir um processo participativo? 
68.  Que tipo de informações deve ser tornado público? 
69.  Muitas vezes, os proprietários florestais têm dificuldade em compreender a rede 

Natura 2000. Como melhorar esta situação? 

 
 

65. Qual pode ser o papel dos proprietários e gestores florestais na implementação 
da rede Natura 2000?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

A implementação da rede Natura 2000 cabe aos Estados-Membros, mas tem 
consequências muito importantes para os proprietários e gestores das terras. A 
participação adequada dos proprietários florestais e dos gestores florestais é de 
importância crucial. A inclusão dos proprietários e gestores florestais numa fase inicial é 
efetivamente necessária e valiosa. Os proprietários florestais conhecem a sua 
propriedade, têm os seus próprios objetivos de gestão e desempenham um papel crucial 
na definição e na execução das medidas de gestão nas suas florestas. Portanto, são 
parceiros fundamentais no desenvolvimento e na execução bem-sucedida da rede 
Natura 2000. 

Recomenda-se fortemente a preparação e o desenvolvimento de planos de gestão que 
abordem os objetivos de conservação específicos do sítio e incluam as medidas de 
conservação nos sítios Natura 2000. A participação de todos os intervenientes relevantes 
é importante para explorar tanto quanto possível as opções que correspondem às 
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diferentes expectativas, para enfrentar e evitar possíveis conflitos e encontrar soluções 
para compensar perdas económicas (custos adicionais e perda de rendimento) passíveis 
de serem provocadas por medidas de conservação específicas que vão para além da 
prática normal no âmbito da gestão sustentável das florestas.  

 
 

66. Por que motivo é importante que os diferentes grupos de intervenientes 
participem na definição dos objetivos de conservação da natureza e dos planos de 
gestão Natura 2000?  

Recomendação Público-alvo: público em 
geral, 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

Tomando em consideração que a rede Natura 2000 visa contribuir para assegurar a 
biodiversidade tendo em conta os requisitos socioeconómicos e culturais, recomenda-se 
fortemente que todos os intervenientes relevantes sejam previamente identificados e 
envolvidos na preparação e no desenvolvimento de medidas destinadas a preservar as 
florestas nos sítios Natura 2000.  

Os diferentes tipos de partes interessadas podem estar mais ou menos diretamente 
interessados na gestão dos sítios Natura 2000. As autoridades, os proprietários e os 
gestores florestais são os mais relevantes nos processos decisórios, mas as perspetivas 
dos outros intervenientes também devem ser tomadas em consideração, nomeadamente 
as das comunidades locais e de outros utilizadores das terras, de ONG, de caçadores, 
de pescadores de pesca à linha, etc., que podem contribuir para o processo com o seu 
conhecimento e experiência.  

A participação pública no planeamento e na preparação das medidas e dos objetivos de 
conservação específicos do sítio para um sítio Natura 2000 permite tomar em 
consideração as perspetivas das pessoas que residem e trabalham no sítio ou que o 
utilizam. Proporciona uma excelente oportunidade de criação de uma atmosfera social 
mais favorável à conservação do ambiente. A probabilidade de sucesso será aumentada 
em grande medida se os diferentes intervenientes forem informados e consultados sobre 
a gestão do sítio. Também pode constituir uma oportunidade para o desenvolvimento de 
uma abordagem profissional e pluridisciplinar, bem como para a cooperação e possíveis 
sinergias entre diferentes intervenientes.  

A participação de intervenientes não florestais representa uma oportunidade para evitar 
ou resolver possíveis conflitos (por exemplo, pressão de caça excessiva) e para 
beneficiar do conhecimento e da experiência de outros. Tomando em consideração que 
o estado de conservação dos tipos de habitats e espécies protegidos é muitas vezes 
influenciado pelas atividades de um conjunto de intervenientes (silvicultores, caçadores, 
setor do turismo, etc.), a comunicação com e entres eles é fundamental para a obtenção 
de uma gestão integrada e a consecução dos objetivos de conservação e outros de 
modo equilibrado. 
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67. Que medidas deve incluir um processo participativo?  

Recomendação Público-alvo: público em 
geral, 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Existem vários métodos de execução de processos participativos83. Um processo 
participativo na gestão dos sítios florestais Natura 2000 poderia incluir as seguintes 
fases principais:  

- Identificação de todas os intervenientes relevantes. 
- Criação de um grupo de trabalho ou um comité com vários intervenientes, conforme 
adequado. 
- Cartografia de valores, direitos, recursos, terrenos e territórios e avaliação dos 
impactos. 
- Avaliação participativa dos impactos – definição dos impactos positivos e negativos.  
- Informações pormenorizadas e públicas sobre os objetivos de conservação e discussão 
das medidas previstas. Informações destinadas a todas as partes diretamente 
interessadas. 
- Discussão e identificação dos melhores meios e mecanismos para a execução da 
medidas necessárias, tomando em consideração recursos financeiros, compensação e 
partilha de benefícios. 
- Facultação de procedimentos adequados de resolução de conflitos em caso de 
afirmações contraditórias. 
- Criação de um modelo de acompanhamento participativo com a participação de todos 
os intervenientes desde o início: o que acompanhar, como, quando, onde, por quem. 
- Implementação de serviços de aconselhamento. 

 
 

68. Que tipo de informações deve ser tornado público?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

2, 3, 8, 10, 17 

O acesso aberto e público às informações é de extrema importância, nomeadamente às 
informações sobre os objetivos de conservação, as obrigações, as recomendações, os 
acordos, tanto a nível do sítio como a nível nacional/regional. No seguimento das 
consultas necessárias, os proprietários e gestores florestais devem estar 
adequadamente informados sobre os motivos subjacentes e a importância das medidas 
e dos objetivos de conservação específicos dos sítios nas florestas Natura 2000. 
Portanto, é recomendável que se encontre publicamente disponível uma descrição 
pormenorizada das medidas e dos objetivos de conservação, bem como informações 
adequadas sobre a localização dos principais valores naturais e as respetivas medidas 
de conservação. Ao contrário de alguns planos de gestão florestal (que podem conter 
informações privadas e sensíveis), um plano de gestão Natura 2000 é, em geral, um 
documento publicamente disponível (ver também a pergunta 33). 

A comunicação de informações relevantes e compreensíveis é de importância 
fundamental para melhorar o entendimento mútuo e para fomentar o diálogo entre os 
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 Ver, por exemplo, um conjunto de instrumentos para a participação pública no planeamento 
florestal e das terras arborizadas publicado pela Comissão Florestal do Reino Unido: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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intervenientes. Constitui ainda um requisito prévio para discussões profícuas sobre os 
objetivos de conservação e as medidas de conservação. Um bom plano de comunicação 
exige o desenvolvimento de estratégias de comunicação e informação adequadas sobre 
os objetivos gerais da rede Natura 2000, os objetivos e as medidas de conservação dos 
sítios, etc. O que precede pode implicar a criação de um grupo de trabalho ou comité com 
vários intervenientes, se possível, e o desenvolvimento de um processo transparente para 
reuniões e consultas (mesas-redondas, boletins informativos, etc.).  É importante que os 
intervenientes sejam devidamente informados não só sobre as restrições, mas também 
sobre as oportunidades oferecidas pela rede Natura 2000. 

 
 

69. Muitas vezes, os proprietários florestais têm dificuldade em compreender a 
rede Natura 2000. Como melhorar esta situação?  

Recomendação Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º):     

3, 8, 10 

Embora não existam obrigações de comunicação explícitas na Diretiva Habitats, a 
Comissão salientou a importância e a necessidade de comunicar e explicar os objetivos 
da rede Natura 2000 ao público em geral e nomeadamente aos intervenientes 
diretamente relacionados com o sítio no que se refere à gestão dos sítios. A Comissão 
elaborou um documento de orientação útil sobre as disposições gerais das Diretivas 
Aves e Habitats, bem como um documento de orientação que se destina mais 
especificamente aos setores económicos (ver: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Encontram-se disponíveis várias ferramentas para aumentar a sensibilização, oferecer 
aconselhamento e desenvolver capacidades locais para a gestão de um sítio 
Natura 2000, bem como para a criação de um processo participativo (ver também a 
pergunta 25).  

 

 

 

4.11 A proteção das espécies e dos habitats de importância para a UE na sua área 
de repartição, fora dos sítios Natura 2000 
 

Perguntas:  

70.  As florestas fora da rede Natura 2000 têm um papel a desempenhar na conservação 
das espécies e dos habitats de importância para a UE? 

71.  Quais são os requisitos jurídicos em vigor para proteger as espécies enumeradas fora 
da rede Natura 2000? 

 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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70. As florestas fora da rede Natura 2000 têm um papel a desempenhar na 
conservação das espécies e dos habitats de importância para a UE? 

Informação/Recomendação 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

12, 16, 22 

(I) Sim, as florestas fora da rede Natura 2000 desempenham um papel significativo na 
conservação dos habitats e espécies de interesse para a UE, especialmente dos que são 
vulneráveis à fragmentação ou ao isolamento. Estas florestas podem contribuir para 
melhorar significativamente a coerência ecológica da rede e a conectividade funcional entre 
os sítios Natura 2000.  

As áreas fora da rede Natura 2000 também podem representar refúgios adicionais para as 
espécies e os tipos de habitats fora dos sítios designados. O que precede é especialmente 
valioso no caso dos habitats e espécies florestais de ampla repartição (por exemplo, ursos e 
linces) ou com uma ampla distribuição (por exemplo, florestas ribeirinhas) já que só uma 
parte do seu recurso total está incluída na rede Natura 2000 (por vezes, menos de 50 %). 
Estas zonas fora da rede Natura 2000 são necessárias para alcançar um estado de 
conservação favorável.   

(R) O artigo 10.º da Diretiva Habitats encoraja os Estados-Membros a gerirem as 
características paisagísticas de grande importância para a migração, a distribuição 
geográfica e o intercâmbio genético das espécies selvagens de fauna e flora. Estas medidas 
também podem englobar florestas e zonas florestais não designadas como sítios 
Natura 2000. O artigo 10.º acarreta consequências práticas para os proprietários e gestores 
florestais apenas se os Estados-Membros tiverem tomado medidas específicas relacionadas 
com essa questão. Alguns países estão a fazer face a esta questão em estratégias nacionais 
ou regionais (por exemplo, Ecoforests na Letónia, «Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique» em França). A iniciativa Infraestrutura Verde da Comissão Europeia encorajará 
ainda mais os Estados-Membros a tomarem estas medidas. 

A importância das zonas fora da rede Natura 2000 para as aves é refletida no artigo 3.º, 
alínea b), e 4.º da Diretiva Aves, que exigem que os Estados-Membros envidem esforços 
para manterem e adaptarem os habitats situados no interior e no exterior das zonas de 
proteção em conformidade com os imperativos ecológicos e para evitarem a poluição ou a 
deterioração dos habitats. 

 
 

71. Quais são os requisitos jurídicos em vigor para proteger as espécies fora da rede 
Natura 2000?  

Obrigação jurídica 
Público-alvo: 
proprietários/gestores 
florestais, autoridades 

Estudos de caso conexos 
(n.º): 

12, 16 

As duas diretivas da UE relativas à natureza também exigem a proteção de determinadas 
espécies na UE, tanto no interior como no exterior dos sítios Natura 2000, para assegurar a 
sua conservação na sua área de repartição natural na UE. Isto abrange todas as espécies 
de aves selvagens que vivem naturalmente na UE, bem como outras espécies enumeradas 
nos anexos IV e V da Diretiva Habitats que também estão associadas aos habitats florestais. 

Além disso, os Estados-Membros também são obrigados a preservar, manter ou recuperar 
uma diversidade e superfície suficientes de habitats para todas as espécies de aves 
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selvagens em território europeu (artigo 3.º da Diretiva Aves). Este requisito pode implicar 
medidas de proteção do habitat fora da rede Natura 2000.  

No que se refere às disposições relativas à proteção das espécies em toda a sua área de 
repartição, as duas diretivas84 exigem que os Estados-Membros proíbam o seguinte:  
- a captura ou abate intencionais de espécies protegidas, qualquer que seja o método 

utilizado; 
- a destruição ou a recolha intencionais de ovos ou ninhos, ou a recolha, a colheita, o 

corte, o desenraizamento ou a destruição intencionais de plantas protegidas; 
- a deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso; 
- a perturbação intencional nomeadamente durante o período de reprodução, de 

dependência, de hibernação e de migração; 
- a detenção, o comércio e o transporte de espécimes capturados no meio natural. 
Estas proibições, conforme transpostas para a legislação nacional, devem ser respeitadas 
por todos os proprietários, utilizadores e gestores florestais.  

Em determinadas circunstâncias são autorizadas derrogações a estas disposições (por 
exemplo, para evitar prejuízos sérios às culturas, à criação de gado, às florestas, à pesca e 
às águas) desde que não exista outra solução satisfatória e as consequências destas 
derrogações não sejam incompatíveis com os objetivos globais das diretivas. As condições 
das derrogações são estipuladas no artigo 9.º da Diretiva Aves e no artigo 16.º da Diretiva 
Habitats. 

Estão disponíveis orientações adicionais sobre as disposições em matéria de proteção das 
espécies ao abrigo da Diretiva Habitats em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

 

                                                 
84

 Os termos exatos são estabelecidos no artigo 5.º da Diretiva Aves (para as aves) e no artigo 12.º 
(para os animais) e no artigo 13.º (para as plantas) da Diretiva Habitats. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1:  GLOSSÁRIO E ACRÓNIMOS  
 

 

GLOSSÁRIO 

 

Florestas/matas antigas: Ver florestas antigas. 

Florestação: Criação de floresta mediante plantação e/ou sementeira intencional de terreno 
que, até então, não era classificado como floresta. Implica uma transformação da utilização 
da terra de não floresta para floresta (FRA 2015 Termos e definições, A avaliação dos 
recursos florestais (FRA, FAO 201285). 

O anexo I da Diretiva Habitats enumera os tipos de habitats naturais de interesse 
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.  

O anexo II da Diretiva Habitats enumera as espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação. A 
maioria das espécies que constam deste anexo estão igualmente incluídas no anexo IV.  

O anexo III da Diretiva Habitats enumera os critérios de seleção dos locais suscetíveis de 
serem identificados como locais de importância comunitária e designados como zonas 
especiais de conservação.  

O anexo IV da Diretiva Habitats enumera as espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário que exigem uma proteção rigorosa. 

O anexo V da Diretiva Habitats enumera as espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas 
de gestão. 

Regiões biogeográficas: Os habitats e as espécies que, tradicionalmente, coexistem estão 
associados a regiões que apresentam semelhanças de clima, altitude e geologia. Numa 
perspetiva ecológica, a Europa pode dividir-se em nove regiões biogeográficas terrestres e 
quatro regiões biogeográficas marinhas. Sempre que um Estado-Membro proceda a uma 
avaliação do estado de conservação de uma espécie ou habitat, a zona de referência para 
as avaliações não é o território desse Estado-Membro, mas sim as respetivas partes das 
regiões biogeográficas nesse Estado-Membro (CE, 200986). 

Estado de conservação: A Diretiva Habitats define no seu artigo 1.º a expressão estado de 

conservação conforme aplicado aos habitats e às espécies. Entende-se por estado de 

conservação de um habitat natural o efeito de conjunto das influências que atuam sobre o 

habitat natural em causa, bem como sobre as espécies típicas que nele vivem, suscetíveis 

de afetar a longo prazo a sua repartição natural, a sua estrutura e as suas funções, bem 

como a sobrevivência a longo prazo das suas espécies típicas no território dos Estados-

Membros aos quais o Tratado UE é aplicável. Entende-se por estado de conservação de 

uma espécie o efeito de conjunto das influências que atuam sobre a espécie em causa, 

suscetíveis de afetar a longo prazo a sua distribuição e a abundância das suas populações 

no território dos Estados-Membros aos quais o Tratado da UE é aplicável. O estado de 
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 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
86

 CE, 2009. Relatório da Comissão Europeia ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Relatório de 
síntese sobre o estado de conservação dos tipos de habitats e das espécies, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva Habitats. COM(2009) 358 final http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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conservação é classificado como «favorável», «desfavorável-inadequado» e «desfavorável-

mau», com base em quatro parâmetros, tal como definido pelo artigo 1.º da Diretiva Habitats. 

Os parâmetros para os habitats são repartição, superfície, estrutura, funções e perspetivas 

futuras e para as espécies são repartição, população, habitat das espécies e perspetivas 

futuras. 

Madeira morta: Toda a biomassa lenhosa não viva não contida na folhada, quer em pé, 

caída ou no solo. A madeira morta inclui a madeira à superfície, raízes mortas e cepos com 

dimensão igual ou superior a 10 cm de diâmetro ou qualquer outro diâmetro utilizado pelo 

país (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). A quantidade de madeira morta nas 

florestas da Europa é um indicador importante de biodiversidade florestal. O volume de 

árvores mortas em pé e caídas na floresta e noutros terrenos arborizados encontra-se entre 

os indicadores pan-europeus de biodiversidade (SEBI 018) e entre os indicadores 

estabelecidos ao abrigo da CMPFE para avaliar o estado atual da diversidade biológica 

florestal.  Em geral, o volume de madeira morta por tipo de floresta é comunicado tomando 

em consideração as árvores mortas em pé e caídas com um comprimento mínimo de 2 m e 

um diâmetro mínimo de 10 cm (CMPFE, AEA87). 

Desflorestação: A conversão da floresta noutra utilização da terra ou a redução permanente 

do coberto arbóreo abaixo do limiar mínimo de 10 %. A desflorestação implica a perda 

permanente ou a longo prazo do coberto florestal e implica a transformação noutra utilização 

das terras. Inclui zonas de floresta convertidas em agricultura, pastagem, reservatórios de 

água e zonas urbanas (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Grau de conservação: Para efeitos do presente documento, entende-se por grau de 

conservação o estado de conservação de um tipo de habitat ou espécie de interesse 

comunitário num sítio Natura 2000, tal como definido no formulário de dados normalizado 

(FDN, ver infra). O FDN utiliza três critérios (representatividade, área relativa e grau de 

conservação para tipos de habitats, população, grau de conservação e isolamento para 

espécies) para determinar a avaliação global de cada espécie e tipo de habitat presente 

nesse sítio específico88. 

Exigências ecológicas dos tipos de habitats e espécies: Para efeitos do presente 

documento, estes requisitos são definidos como o complexo de todas as necessidades 

ecológicas, nomeadamente os fatores abióticos e bióticos, que são considerados 

necessários para garantir a conservação dos tipos de habitats (isto é, a estrutura específica 

do habitat e as funções necessárias para a sua manutenção a longo prazo, as suas espécies 

típicas, etc.) e das espécies presentes no sítio, incluindo as suas relações com o ambiente 

físico (ar, água, solo, vegetação, etc.). 

Instrumento equivalente (ao plano de gestão florestal): Informações reunidas sobre a zona 
florestal, a nível da gestão florestal ou da unidade agregada de gestão florestal (manchas de 
floresta, explorações agrícolas, empresas, bacias hidrográficas, municípios ou unidades 
mais amplas), e estratégias/atividades de gestão planeadas para a consecução dos 
objetivos de gestão ou desenvolvimento (Forest Europe, CMPFE 2002). 

Estado de conservação favorável: O conceito de «estado de conservação favorável» 
constitui o objetivo global a alcançar em relação a todos os tipos de habitats e espécies de 
interesse comunitário. Em termos simples pode ser descrito como uma situação em que um 
tipo de habitat ou espécie prospera (tanto em qualidade como em extensão/população) e 
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 Ver: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  
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 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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com boas perspetivas de o fazer também no futuro. O facto de um habitat ou espécie não 
ser ameaçado (isto é, não enfrentar um risco de extinção direto) não significa que se 
encontre num estado de conservação favorável.  

Nos termos do artigo 1.º da Diretiva Habitats, o «estado de conservação» de um habitat 
natural será considerado «favorável» sempre que: 

- a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem estáveis 
ou estiverem em expansão e 

- a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo existirem 
e forem suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível e 

- o estado de conservação das espécies típicas for favorável. 

 

O estado de conservação de uma espécie é considerado «favorável» sempre que: 

- os dados relativos à dinâmica das populações da espécie em causa indicarem que essa 
espécie continua e é suscetível de continuar a longo prazo a constituir um elemento vital dos 
habitats naturais a que pertence e 

- a área de repartição natural dessa espécie não diminuir nem correr o perigo de diminuir 
num futuro previsível e 

- existir e continuar provavelmente a existir um habitat suficientemente amplo para que as 
suas populações se mantenham a longo prazo. 

Floresta: Uma superfície com mais de 0,5 hectares e árvores com uma altura superior a 
5 metros e um copado que cubra mais de 10 % da superfície ou árvores que possam atingir 
estes limiares in situ. Não inclui terrenos predominantemente sob utilização agrícola ou 
urbana (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Plano de gestão florestal: Um instrumento de gestão que visa a definição de objetivos de 
gestão e é reapreciado periodicamente. Um plano de gestão deve incluir dados adequados 
sobre as operações previstas para unidades operacionais específicas (povoamentos ou 
secções), mas também pode apresentar estratégias e atividades gerais previstas para a 
consecução dos objetivos de gestão. Esta definição inclui a superfície florestal em zonas 
protegidas com um plano de gestão. (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). Segundo 
o processo da Forest Europe, um plano de gestão florestal é definido como informações (sob 
a forma de texto, mapas, quadros e gráficos) recolhidas durante inventários florestais 
(periódicos) a nível das unidades operacionais das florestas (povoamentos e secções) e 
operações previstas para povoamentos ou secções concretos com vista à consecução dos 
objetivos de gestão (CMPFE 2002). 

Plano de gestão florestal que integra as medidas e/ou os objetivos de conservação da 
rede Natura 2000: Para efeitos do presente documento, este conceito é definido como um 
plano de gestão florestal que também inclui informações sobre os objetivos de conservação 
definidos para o sítio Natura 2000 ao qual a floresta abrangida pelo plano pertence. Todas 
as operações englobadas pelo plano são concebidas de modo a serem compatíveis com 
estes objetivos de conservação. Além disso, o plano também inclui operações silvícolas ou 
de outro tipo que contribuem ativamente para a consecução dos objetivos de conservação 
do sítio. Numa determinada zona Natura 2000 podem coexistir um ou mais planos de gestão 
florestal que integrem os objetivos de conservação da rede Natura 2000 com um plano de 
gestão específico da rede Natura 2000 para o sítio. 

Plano de gestão florestal/Natura 2000 completamente integrado: Para efeitos do 
presente documento, este conceito é definido como um plano de gestão que inclui 
informações pormenorizadas sobre o contexto florestal e da rede Natura 2000 (dados do 
inventário florestal, objetivos de gestão florestal, tipos de habitats e espécies de interesse 
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comunitário, objetivos de conservação, etc.), bem como sobre as operações florestais 
previstas e as medidas de conservação da rede Natura 2000, que também podem incluir 
operações silvícolas específicas. Todas as operações e medidas incluídas num plano de 
gestão completamente integrado são concebidas de modo a serem compatíveis com os 
objetivos de conservação do sítio. Um plano de gestão florestal/Natura 2000 completamente 
integrado representa um único instrumento de gestão para uma determinada zona florestal 
detida por um proprietário ou por um grupo de proprietários e que é na sua totalidade 
designada como sítio Natura 2000. Em relação a este sítio, desempenha o papel tanto de 
plano de gestão florestal clássico como de plano de gestão Natura 2000.   

Zona florestal com plano de gestão: Zona florestal com um plano de gestão documentado 
a longo prazo. Uma zona florestal com plano de gestão pode dizer respeito ao nível da 
unidade de gestão florestal ou ao nível da unidade de gestão florestal agregada (manchas 
florestais, explorações agrícolas, empresas, bacias hidrográficas, municípios ou unidades 
mais amplas). 

Propriedade florestal: Em geral, diz respeito ao direito jurídico de utilizar, controlar, 

transferir ou beneficiar de outro modo livre e exclusivamente de uma floresta. A propriedade 

pode ser adquirida através de transferências como vendas, doações e herança. A 

propriedade florestal diz respeito à propriedade das árvores que crescem em terrenos 

classificados como floresta, independentemente de a propriedade destas árvores coincidir 

com a propriedade do terreno em si (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Silvicultura:  A profissão que engloba a ciência, a arte e a prática da criação, gestão, 
utilização e conservação das florestas e dos recursos conexos para benefício humano de 
modo sustentável para alcançar os objetivos, as necessidades e os valores desejados. (SAF 
2008). 

Habitat de uma espécie: Um ambiente definido por fatores abióticos e bióticos específicos, 
no qual a espécie vive em qualquer fase do seu ciclo biológico.  

Tipos de habitats de interesse comunitário: Os habitats que, no território europeu dos 
Estados-Membros estão em perigo de desaparecimento na sua área de repartição natural; 
ou que dispõem de uma pequena área de repartição natural na sequência da sua regressão 
ou devido à sua superfície intrinsecamente limitada; ou apresentam exemplos 
extraordinários de características típicas de uma ou mais das regiões biogeográficas. Estes 
tipos de habitats encontram-se enumerados no anexo I da Diretiva Habitats.  

Espécie introduzida: Uma espécie, subespécie ou táxon inferior que ocorra fora da sua 

área de repartição natural (passada ou presente) e do seu potencial de distribuição (isto é, 

fora da área de repartição que ocupa naturalmente ou que poderia ocupar sem a introdução 

ou o cuidado direto ou indireto por humanos) (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Espécies invasoras: As espécies que não são indígenas de um determinado ecossistema e 

cuja introdução e propagação provocam, ou são passíveis de provocar, danos socioculturais, 

económicos ou ambientais ou danos para a saúde humana (FRA 2015 Termos e definições, 

FAO 2012). 

Florestas de uso múltiplo: Zona florestal designada sobretudo para mais do que um 

objetivo e onde nenhum destes é isoladamente considerado a função predominante 

designada. Inclui qualquer combinação de: produção de bens, proteção do solo e das águas, 

conservação da biodiversidade e prestação de serviços sociais, não sendo nenhum destes 

usos isoladamente considerado a função predominante (FRA 2015 Termos e definições, 

FAO 2012). 
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Floresta da rede Natura 2000: Para efeitos do presente documento, uma «floresta da rede 

Natura 2000» é definida como uma floresta ou parte de uma floresta que é incluída numa 

área designada como sítio Natura 2000. Uma floresta da rede Natura 2000 pode incluir tipos 

de habitats que correspondam a um tipo de habitat incluído no anexo I da Diretiva Habitats e 

habitats que não sejam de interesse comunitário, mas que representem uma determinada 

importância como habitat para uma espécie de interesse comunitário ou simplesmente para 

a coerência geral do sítio ou da rede Natura 2000 (conectividade). 

Floresta natural: Uma floresta constituída por árvores indígenas e não classificada como 

floresta plantada (FAO, Avaliação dos recursos florestais 2000). 

Expansão natural da floresta: Expansão de floresta através da sucessão natural no terreno 

que, até então, se encontrava sob outra utilização da terra (por exemplo, sucessão florestal 

num terreno previamente utilizado para agricultura) (FRA 2015 Termos e definições, FAO 

2012). 

Gestão de não intervenção. Forma de gestão que visa, sempre que necessário, permitir 

processos naturais, impedindo perturbações provocadas por atividades humanas que teriam 

efeitos significativos sobre a biodiversidade (Orientações relativas à natureza selvagem). 

Produto não lenhoso: Bens provenientes das florestas que são objetos físicos e tangíveis 

de origem biológica que não a madeira. Em geral, incluem produtos animais e de plantas 

não lenhosas recolhidos em zonas definidas como floresta. Incluem especificamente os 

seguintes elementos independentemente de não serem provenientes de florestas naturais 

ou plantações: goma-arábica, borracha/látex e resina; árvores de natal, cortiça, bambu e 

rotim (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Floresta antiga: Os povoamentos de floresta antiga são povoamentos em florestas 

primárias ou secundárias que desenvolveram as estruturas e espécies normalmente 

associadas a florestas primárias desse tipo. 

Outros terrenos arborizados: Terrenos com mais de 0,5 ha não classificados como 
floresta. Apresentam um copado de 5 % a 10 %, constituído por árvores capazes de atingir 
5 metros de altura na maturidade in situ; ou com um coberto combinado de arbustos, 
silvados e árvores. Não inclui terrenos predominantemente sob utilização agrícola ou urbana 
(FAO - Avaliação global dos recursos florestais 2015 Termos e definições Documento de 
Trabalho 144/E Roma 2012). 

Surto de insetos: Uma redução detetável na sanidade florestal provocada por um aumento 

súbito do número de insetos prejudicais (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012) 

Florestas plantadas: Floresta predominantemente constituída por árvores estabelecidas 

mediante plantação e/ou sementeira intencional. (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012) 

Floresta primária:  Floresta naturalmente regenerada de espécies indígenas, caso não haja 

indícios claramente visíveis de atividade humana e os processos ecológicos não se 

encontrem significativamente perturbados. Algumas das principais características das 

florestas primárias são as seguintes: 

• apresentam uma dinâmica florestal natural, como a composição natural de espécies de 

árvores, a ocorrência de madeira morta, uma estrutura etária natural e processos de 

regeneração naturais;  

• a superfície tem dimensão suficiente para manter as suas características naturais;  

• não são conhecidas intervenções humanas significativas ou a última intervenção humana 

significativa ocorreu há tempo suficiente para permitir o restabelecimento da composição 

natural das espécies e dos processos (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 
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Tipos de habitats prioritários: Tipos de habitats naturais em perigo de desaparecimento, 
que se encontram presentes no território europeu dos Estados-Membros e relativamente à 
conservação dos quais a Comunidade tem uma responsabilidade especial devido à 
proporção da sua área de repartição natural que se insere no território europeu dos Estados-
Membros. Estes tipos de habitats são assinalados com um asterisco no anexo I da Diretiva 
Habitats. 

Espécies prioritárias: Espécies relativamente à conservação das quais a Comunidade tem 
uma responsabilidade especial devido à proporção da sua área de repartição natural que se 
insere no território europeu dos Estados-Membros. Estas espécies são assinaladas com um 
asterisco no anexo II da Diretiva Habitats. 

Reflorestação: Restabelecimento de floresta mediante a plantação e/ou sementeira 

intencional de terreno classificado como floresta. Não implica qualquer alteração da 

utilização da terra (FRA 2015 Termos e definições, FAO 2012). 

Floresta seminatural: Floresta/outro terreno arborizado de espécies indígenas, estabelecido 

através de plantação, sementeira, ou regeneração natural assistida. Inclui zonas sob gestão 

intensiva nas quais são utilizadas espécies indígenas e são envidados esforços intencionais 

para aumentar/otimizar a proporção de espécies desejáveis, conduzindo assim a alterações 

na estrutura e na composição da floresta; podem existir árvores naturalmente regeneradas 

de outras espécies que não as plantadas/semeadas; pode incluir zonas com árvores 

naturalmente regeneradas de espécies introduzidas; inclui zonas sob gestão intensiva nas 

quais são envidados esforços intencionais, tais como desbaste ou fertilização, para melhorar 

ou otimizar as funções desejáveis da floresta. Estes esforços podem conduzir a alterações 

na estrutura e composição da floresta (FRA 2005 Termos e definições, FAO 2000).  

Sítio de importância comunitária (SIC): Um sítio que, na ou nas regiões biogeográficas a 
que pertence, contribua de forma significativa para manter ou restabelecer um tipo de habitat 
natural do anexo I da Diretiva Habitats ou uma espécie do anexo II, num estado de 
conservação favorável, e que possa também contribuir de forma significativa para a 
coerência da rede Natura 2000 e/ou contribua de forma significativa para manter a 
diversidade biológica na região ou regiões biogeográficas envolvidas. As listas dos sítios de 
importância comunitária são adotadas por decisões da Comissão. Estas podem ser 
consultadas em:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Zona especial de conservação (ZEC): Um sítio de importância comunitária designado 
pelos Estados-Membros por um ato regulamentar, administrativo e/ou contratual em que são 
aplicadas as medidas de conservação necessárias para a manutenção ou o 
restabelecimento do estado de conservação favorável dos habitats naturais e/ou das 
populações das espécies para as quais o sítio é designado. 

Zona de proteção especial (ZPE): Zona classificada por um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva Aves e que pertence aos territórios mais 
adequados em número e dimensão para a conservação das espécies referidas no anexo I 
dessa Diretiva e de espécies migratórias cuja ocorrência seja regular não enumeradas nesse 
anexo. 

Espécies de interesse comunitário: Espécies que, no território europeu dos Estados-
Membros estão ameaçadas, exceto as espécies cuja área de repartição natural se situa de 
forma marginal nesse território e que não estão em perigo nem são vulneráveis na área do 
paleártico ocidental; ou são vulneráveis, ou seja, cuja passagem à categoria das espécies 
ameaçadas se considera provável num futuro próximo em caso de persistência dos fatores 
que são causa da ameaça; ou são raras, ou seja, cujas populações são de reduzida 
expressão e que, embora não estejam atualmente em perigo ou não sejam vulneráveis, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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possam vir a sê-lo. Estas espécies estão localizadas em áreas geográficas restritas ou 
espalhadas numa zona mais ampla; ou são endémicas e requerem atenção especial devido 
à especificidade de seu habitat e/ou às incidências potenciais da sua exploração no seu 
habitat e/ou às incidências potenciais da sua exploração no seu estado de conservação. 
Estas espécies encontram-se enumeradas no anexo II e/ou no anexo IV ou V da Diretiva 
Habitats.  

Espécies de importância europeia: Para efeitos do presente documento, estas espécies 
incluem as espécies de interesse comunitário (ver supra) e as espécies de aves incluídas no 
anexo I da Diretiva Aves, bem como outras espécies migratórias com presença regular no 
território da UE que exigem a designação de zonas de proteção especial em conformidade 
com esta diretiva. 

Gestão sustentável das florestas: «A administração e o uso das florestas e das terras 
florestais de um modo e a uma taxa que mantenham a sua biodiversidade, produtividade, 
capacidade de regeneração, vitalidade e potencial para desempenhar, atualmente e no 
futuro, funções ecológicas, económicas e sociais relevantes, aos níveis local, nacional e 
mundial, sem prejudicar outros ecossistemas» (Conferência Ministerial para a Proteção das 
Florestas na Europa, Helsínquia 1993). 
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ACRÓNIMOS 

 

FEADER: Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

CE: Comissão Europeia 

AEA: Agência Europeia do Ambiente 

EFFIS: Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais 

AIA: Avaliação de Impacto Ambiental 

FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE: Fundo Social Europeu 

FAO: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

FRA: Programa de avaliação dos recursos florestais da FAO 

FSC: Forest Stewardship Council (Conselho de Gestão Florestal)  

SIG: Sistema de Informação Geográfica 

LIFE: Programa da UE para o Ambiente e a Ação Climática  

CMPFE: Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa, também 
denominada Forest Europe. 

EM: Estados-Membros da União Europeia 

ONG: Organização não-governamental 

OTA: Outros terrenos arborizados  

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification (Programa para o 
Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal) 

PDR: Programa de Desenvolvimento Rural 

SAF: Society of American Foresters (sociedade de silvicultores americanos) 

AAE: Avaliação ambiental estratégica 

GSF: Gestão sustentável das florestas 

FDN: Formulário de dados normalizado, modelo para a transmissão de informações sobre os 
sítios Natura 2000 
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ANEXO 2 
 
Lista dos tipos de habitats e espécies florestais de interesse para a Comunidade que 
exigem a designação de zonas especiais de conservação e/ou que exigem uma 
proteção rigorosa em conformidade com a Diretiva Habitats, bem como das espécies 
de aves que devem ser objeto de medidas de conservação especial em conformidade 
com a Diretiva Aves 
 

Tipos de habitats florestais e o seu estado de conservação (EC) por região 
biogeográfica 

Legenda:  FV Favorável; XX Desconhecido; D1 Desfavorável-Inadequado; e D2 Desfavorável-Mau 
  * Habitat prioritário 

 

Tipo de habitat 

EC em cada região biogeográfica (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 - *Taiga Ocidental D1    D2  D2      

9020 - *Florestas antigas caducifólias da Fenoscândia    D2  D2      

9030 - *Florestas naturais dos primeiros estádios de sucessão das 
superfícies emergentes costeiras 

   D1       

9040 - Florestas nórdicas subalpinas/subárticas de Betula 
pubescens spp. czerepanovii 

FV    D1       

9050 - Florestas fenoscandianas de Picea abies ricas em 
herbáceas 

D1    D2       

9060 - Florestas de coníferas nos ‘eskers’ fluvioglaciares ou a eles 
associadas 

   D2       

9070 - Pastagens arborizadas fenoscandianas D2    D2  D2      

9080 - *Bosques pantanosos caducifólios da Fenoscândia    D2  D2      

9110 - Faiais de Luzulo-Fagetum D1  D1   D2  D1   FV  D1   

9120 - Faiais acidófilos atlânticos com vegetação arbustiva de Ilex D1  D1    FV   D2    

9130 - Faiais de Asperulo-Fagetum D1  D1   D2  D1   FV  FV   

9140 - Faiais subalpinos médio-europeus de Acer e Rumex arifolius D1     XX   FV    

9150 - Faiais calcícolas médio-europeus D1  D1  D1   D1   D2  FV   

9160 - Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e 
carpas subatlânticas e médio-europeia 

D2  D2   D2  D1   XX    

9170 - Florestas mistas de carvalhos e carpas de Galio-Carpinetum D1  D2  FV   D1    D2   

9180 - *Florestas de vertentes, depósitos rochosos ou ravinas de 
Tilio-Acerion 

D1  D2  D1  D2  D1   D1  D1   

9190 - Carvalhais antigos acidófilos de Quercus robur das planícies 
arenosas 

 D2   D2  D2    D1   

91A0 - Carvalhais antigos das ilhas Britânicas com Ilex e Blechnum  D2         

91AA - *Florestas orientais de carvalhos brancos XX   D1   D2   D2   D1  

91B0 - Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia     D2   D1    

91BA - Florestas moesianas de abetos brancos D1     D1      

91C0 – *Florestas caledónicas          

91CA - Florestas de pinheiros-silvestres de Ródope e dos Balcãs D1     D1      

91D0 - *Turfeiras arborizadas FV  D2   D1  D1  D1   D1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
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Tipo de habitat 

EC em cada região biogeográfica (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91E0 - * Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior D2  D2  D1  D2  D2   D1  D1   

91F0 - Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis... D2  D1  D1  D2  D2   D2  D1  D1  

91G0 - *Florestas panónicas de Quercus petraea e Carpinus 
betulus 

D1   D1   D1    D1   

91H0 - *Florestas panónicas de Quercus pubescens D2   D2   D1    D1   

91I0 - *Florestas euro-siberianas estépicas de Quercus spp. FV   D1   D1    D2  D2  

91J0 - *Florestas de Taxus baccata das Ilhas Britânicas  D2         

91K0 - Florestas de Fagus sylvatica da Ilíria (Aremonio-Fagion) D1     FV    D1   

91L0 - Florestas mistas de carvalhos e carpas da Ilíria (Erythronio-
Carpinion) 

D2     D1   D1  D1   

91M0 - Florestas de Quercus cerris e Quercus petraea panónico-
balcânicas 

D1   D1   D1   D1  D1  D1  

91N0 - *Mata dunar interior panónica Junipero-Populetum albae        D2   

91P0 - Florestas de abeto polaco (Abietetum polonicum)     D1      

91Q0 - Florestas de pinheiro-silvestre Pinos sylvestris calcícola dos 
Cárpatos Ocidentais 

FV          

91R0 - Florestas de pinheiro-silvestre dolomítico da Dinara FV     FV      

91S0 - *Faiais pônticos ocidentais   D1   D1      

91T0 - Florestas de pinheiro-silvestre e líquenes da Europa Central XX  D2   D1  D2    D2   

91U0 - Pinhal da estepe sarmática     D2      

91V0 - Florestas de faia da Dácia (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 - Faiais moesianos D1     D1      

91X0 - *Faiais dobrujanos         D1  

91Y0 - Florestas de carvalhos e carpas da Dácia     D1     D1  

91Z0 - Florestas moesianas de tílias prateadas D1   D1   D1      

9210 - *Faiais dos Apeninos com Taxus e Ilex FV     D1   FV    

9220 - *Faiais dos Apeninos com Abies alba e faiais com Abies 
nebrodensis 

FV     FV   FV    

9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

 XX      XX    

9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus 
canariensis 

XX  XX      XX    

9250 - Carvalhais de Quercus trojana       D1    

9260 - Florestas de Castanea sativa D1  D1    D1   D2    

9270 - Faiais helénicos de Abies borisii– regis D1     XX   FV    

9280 - Florestas de Quercus frainetto       FV    

9290 - Florestas de ciprestes (Acero-Cupression)       FV    

92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba D1  D1  D1   D2   D2  D1  D1  

92B0 - Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes 
mediterrânicos com Rhododendron ponticum 

      D1    

92C0 - Florestas de Platanus orientalis e Liquidambar orientalis D1     D1   D1    

92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais Nerio-Tamaricetea.   D1   D1  D1  D1   D1  

9310 - Carvalhais do Egeu de Quercus brachyphylla       FV    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
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Tipo de habitat 

EC em cada região biogeográfica (2007-2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9320 - Florestas de Olea e Ceratonia      D1  D1    

9330 - Florestas de Quercus suber  D2      D1    

9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia D1  D1    FV   D1    

9350 - Florestas de Quercus macrolepis       D2    

9360 - *Laurissilvas macaronésias (Laurus, Ocotea)      D1     

9370 - *Palmeirais de Phoenix      D1  FV    

9380 - Florestas de Ilex aquifolium  D1      D2    

9390 - *Mato e vegetação de baixo fuste de Quercus alnifolia       FV    

93A0 - Florestas de Quercus infectoria (Anagyro foetidae-
Quercetum infectoriae) 

      FV    

9410 - Florestas acidófilas dos pisos montano a alpino Vaccinio-
Piceetea 

D1     D1   FV    

9420 - Florestas alpinas de Larix decidua e/ou Pinus cembra FV          

9430 - Florestas montanas e subalpinas de Pinus uncinata D1     FV   D2    

9510 - *Florestas apeninas meridionais de Abies alba D1       D1    

9520 - Florestas de Abies pinsapo       D1    

9530 - *Pinhais (sub)mediterrânicos de pinheiros negros endémicos D1     D1   D1    

9540 - Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógeos endémicos     D2   D1    

9550 - Pinhais endémicos canários      FV     

9560 - *Florestas endémicas de Juniperus spp. D1  XX    D1  D1  D2    

9570 - *Florestas de Tetraclinis articulata       D1    

9580 -* Florestas mediterrânicas de Taxus baccata  D1      D2    

9590 - *Florestas de Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 - Pinhais oro-mediterrânicos de altitude D1       D1    

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene       D2    

6530 * Prados arborizados fenoscandianos    D2  D2      

2180 Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal  D1  D1  D2  D1      

2270 *Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster    D2  FV   D1    

 

 
 

Lista das espécies associadas às florestas incluídas no anexo II e no anexo IV da 
Diretiva Habitats89 
 
* : Espécies prioritárias 
 

Mamíferos 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 

                                                 
89

 Esta lista contém uma seleção das espécies mais relevantes associadas às florestas, com base no 
nível de referência da biodiversidade de 2010 da UE – apêndice II (Afetação de espécies a cada 
ecossistema). Importa salientar que algumas outras espécies também podem depender das florestas 
em determinadas regiões ou como parte do seu habitat.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Anfíbios 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Rana dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
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Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 

Répteis 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Invertebrados 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
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Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 

Plantas 

*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)   
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 
Veronica micrantha (II) 
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Lista das espécies de aves associadas às florestas e zonas arborizadas de pastorícia 
incluídas no anexo I da Diretiva Aves 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
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Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Elaborado a partir de: Tucker & Evans, 1997. Habitats para aves na Europa. BirdLife 
International 
Encontram-se disponíveis informações sobre estas espécies de aves em: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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ANEXO 3:  Principais pressões e ameaças exercidas sobre as florestas da UE90 
 
O texto que se segue apresenta um breve resumo das principais ameaças e pressões atuais 
e provavelmente futuras exercidas sobre as florestas nos sítios Natura 2000. Como é 
possível observar, estas são reconhecíveis em relação a muitos tipos de florestas, quer 
façam parte da rede Natura 2000 ou não.   
 
A lista das ameaças que afetam os habitats e as espécies florestais é longa. Os dados 
disponíveis sugerem que muitas ameaças naturais e pressões provocadas pela atividade 
humana podem ser mais graves e frequentes no futuro em relação ao historicamente 
observado. Tal indica que se deve recomendar o planeamento para potenciais ameaças. As 
ameaças naturais incluem motores ambientais específicos, bem como efeitos interligados 
tais como, por exemplo, danos provocados por tempestades e secas passíveis de facilitar a 
propagação de algumas doenças (por exemplo, escolitídeos) (FOREST EUROPE, 2011).   
 
As principais ameaças naturais da floresta europeia e dos sítios Natura 2000 são as 
seguintes: seca, incêndios florestais, tempestades, surtos de insetos, doenças, espécies 
exóticas invasoras e o aumento da temperatura. As principais pressões provocadas pela 
atividade humana são as seguintes: desflorestação, fragmentação florestal (no interior e no 
exterior dos sítios Natura 2000), perda de habitats, alteração da qualidade do habitat da 
floresta, utilização da terra e alteração da cobertura, poluentes, homogeneização dos 
povoamentos florestais (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). O presente anexo contém a 
principal literatura no que se refere à situação atual.  
 
Perturbações/ameaças naturais 
 
Seca: Provavelmente ocorreu uma alteração na precipitação de inverno na região 
mediterrânica no sentido de condições mais secas entre 1902 e 2010. Os dados sugerem o 
aumento da frequência de secas após cerca de 1970 (Hoerling et al., 2011). 
 
Incêndios florestais: Anualmente, cerca de 400 000 ha ardem nos cinco Estados-Membros 
meridionais da UE (o que representa 85 % do total da superfície queimada da UE). Não 
existem dados que sugiram uma tendência (crescente ou decrescente) na superfície 
queimada nestes países entre 1980 e 2012. No que se refere ao número de incêndios, após 
uma tendência crescente durante a década de 1990, que também se deveu em parte à 
melhoria dos procedimentos de registo, o número de incêndios manteve-se estável durante 
cerca de uma década e observou-se uma diminuição na última década (Comissão Europeia, 
2013). Especificamente nos sítios Natura 2000 todos os anos são queimados cerca de 
80 000 ha. As estatísticas em matéria de incêndios do Sistema Europeu de Informação 
sobre Incêndios Florestais (EFFIS) indicam que entre os anos 2000 e 2012, arderam 
1 044 917 ha de sítios Natura 2000, o que corresponde a 3,28 % de toda a superfície da 
rede Natura 2000 nos países afetados (San-Miguel-Ayanz et al., 2012). Em determinados 
habitats florestais, o incêndio constitui um processo natural com efeitos positivos para a 
biodiversidade. 
 
Tempestades:  Constituem uma ameaça grave para as florestas europeias, danificando e 
degradando os habitats florestais, a qualidade da paisagem e os serviços florestais. Desde 
1950, mais de 130 tempestades provocaram danos graves nas florestas europeias com, em 
média, duas grandes tempestades por ano (Gardiner et al., 2010). As tempestades 

                                                 
90

 O presente texto baseia-se nos dados científicos disponíveis sobre as ameaças que afetam as 
paisagens europeias e, em alguns casos, em estudos orientados que incidem sobre as ameaças em 
sítios Natura 2000, sempre que disponíveis. 
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danificaram 1,7 % das florestas nos países da UE durante o período 1990-2005, o que 
representa um total de cerca de 2,5 milhões de hectares de floresta (FOREST EUROPE, 
2011). Os dados não revelam qualquer tendência (crescente ou decrescente) nas perdas 
provocadas por tempestades (depois de ajustamento para fatores sociais) e confirmam que 
o aumento das perdas (nominais) é motivado por fatores sociais (Barredo, 2010) e pelo 
aumento do volume em crescimento nas florestas (Gardiner et al., 2010). Por outro lado, as 
tempestades também melhoram as condições para a biodiversidade, por exemplo, mediante 
a criação de mais madeira morta na floresta. 
 
Pragas e doenças florestais: Os ataques de insetos e agentes patogénicos provocam danos 
importantes à floresta europeia que resultam no enfraquecimento da saúde e vitalidade do 
ecossistema florestal e na restrição da prestação de serviços florestais. 2,8 % das florestas 
da UE foram danificadas durante o período 1990-2005, o que representa um total de cerca 
de 4,4 milhões de hectares afetados. A região mais afetada foi o sudoeste da Europa com 
13,4 % (1,7 milhões de hectares) da superfície florestal afetada (FOREST EUROPE, 2011). 
A propagação de determinadas pragas e doenças pode ser favorecida pela gestão 
inadequada, tal como a florestação com espécies de árvores que não sejam adaptadas ao 
sítio e povoamentos com densidades excessivas. 
 
Espécies exóticas invasoras: As espécies exóticas invasoras (EEI) representam uma grande 
ameaça para os sítios florestais da rede Natura 2000 e a sua biodiversidade. A globalização 
(mais comércio internacional, viagens, turismo, transporte de bens) e as alterações 
ambientais a nível global aceleraram a propagação de espécies invasoras na Europa. As 
espécies exóticas invasoras são plantas, animais, fungos e microrganismos cuja introdução 
e/ou propagação fora do seu habitat natural representam um risco para a biodiversidade ou 
têm outros efeitos negativos nos ecossistemas. A lista das piores espécies exóticas 
invasoras inclui 163 espécies que ameaçam os ecossistemas na Europa. Apesar das 
limitações deste indicador, este demonstra que desde 1950, por ano, mais do que uma 
espécie desta lista se estabelece na Europa (EEA, 2012a).  
 
Aumento da temperatura e alterações climáticas: As observações efetuadas sugerem um 
aumento na temperatura de 1,3°C entre a época pré-industrial e a década de 2003-2012 na 
Europa. Observou-se um grande aquecimento nos últimos 50 anos na Península Ibérica, na 
Europa central e nordeste e nas regiões montanhosas. Nas últimas três décadas, o 
aquecimento foi mais forte na Escandinávia, especialmente no inverno, ao passo que a 
temperatura da Península Ibérica aumentou sobretudo no verão (Haylock et al., 2008; Morice 
et al., 2012). 
 
Pressões induzidas pela atividade humana 
 
Desflorestação e perda de habitats A desflorestação é a principal causa de perda e declínio 
dos habitats florestais. A perda de habitats é reconhecida como o principal motivo para o 
declínio da biodiversidade no mundo. Prevê-se que as espécies tenham uma área limiar 
necessária para suportar a sua população; uma superfície inferior a esse limiar conduzirá à 
extinção da espécie. Etc. 
 
Fragmentação florestal, ausência de conectividade, utilização da terra e conversão da 
cobertura dos solos: Apesar do aumento contínuo das terras florestais nos países da UE a 
uma taxa anual de 0,4 %, o que representa um aumento de 11 milhões de hectares entre 
1990 e 2010 (FOREST EUROPE, 2011), a fragmentação florestal e a ausência de 
conectividade continuam a ser questões fundamentais a tomar em consideração na UE. Ao 
influenciar os processos ecológicos, a fragmentação afeta a capacidade da floresta de 
prestar serviços ecossistémicos, tais como prestação de habitats (fluxo de genes, dispersão 
da vida selvagem), polinização, regulação de perturbações (por exemplo, propagação de 
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pragas) e regulação do clima. A fragmentação florestal (dentro dos sítios Natura 2000 e 
entre os mesmos) consiste num processo local motivado pela atividade humana como a 
limpeza de estradas, aglomerados urbanos ou agricultura intensiva ou devido a incêndios 
florestais. As paisagens com terras arborizadas inadequadamente ligadas representam 70 % 
do território europeu (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). 40 % das terras florestais 
europeias encontram-se a 100 m de distância de outras terras, sendo assim potencialmente 
menos adequados como habitats interiores. As orlas das florestas encontram-se sobretudo 
ao longo de utilizações intensivas da terra. 40% dos terrenos arborizados encontram-se num 
mosaico paisagístico de 1 km2 em conjunto com outros terrenos naturais/seminaturais, 
terrenos artificiais e agrícolas. A continuidade dos habitats florestais, mas também a 
conectividade espacial e funcional entre zonas naturais protegidas e não protegidas, 
desempenham um papel no aumento da coerência dos espaços florestais da rede 
Natura 2000. Ao analisar paisagens com um ganho de superfície florestal, registou-se que as 
novas zonas florestais nem sempre melhoram a conectividade; isto aponta para a 
necessidade de uma abordagem de planeamento paisagístico a par de uma gestão florestal 
para medidas de re/florestação (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013) 
 
Poluentes: Os poluentes atmosféricos como o azoto, o dióxido de enxofre, os metais 
pesados e o ozono, quando ultrapassam cargas críticas, têm efeitos adversos diretos e 
indiretos sobre a saúde florestal. Segundo a FOREST EUROPE (2011), atualmente o maior 
input de sulfatos verifica-se na Europa central e em algumas zonas da região mediterrânica. 
A deposição mais elevada de azoto atmosférico observa-se na Europa central entre o norte 
da Itália e a Dinamarca e em zonas de Espanha e da Roménia. Por último, a deposição de 
cálcio é mais elevada na Europa central e mediterrânica. 
 
Gestão insustentável de florestas e terrenos: As práticas de gestão insustentável de florestas 
(e terras florestais) são consideradas uma pressão grave. Entre estas, a remoção excessiva 
de madeira morta, a deterioração da estrutura florestal (por exemplo, eliminação seletiva de 
uma certa espécie de árvore ou de árvores de uma determinada idade), o abandono de 
pastagens arborizadas, alterações das práticas de cultivo, a fertilização inadequada e 
utilização de pesticidas são as causas mais importantes (AEA, 2010).  
 
Homogeneização dos povoamentos florestais: A remoção seletiva de determinados 
elementos estruturais (espécies de árvores, árvores de certa idade, etc.). As florestas 
equiénias e monoespecíficas não proporcionam qualidade em termos de habitat para 
espécies florestais especializadas. 
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Mapa 2 Alteração da conectividade florestal na UE, 1990-2000 

 

 

Nota: Dados da Corine Land Cover (CLC) para 1990 e 2000; resultados agregados por províncias (Nuts 2/3) 

Fonte: Estreguil e Mouton, 2009; Saura et al. 2010 
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