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Acerca deste folheto

Os estuários e as zonas costeiras contam-se entre os 
ecossistemas mais dinâmicos e produtivos do mundo, com 
elevado valor económico e ecológico. Albergam portos e canais 
de navegação, de importância vital para o comércio internacional 
europeu, mas assumem também importância primordial para 
a fauna selvagem, especialmente para as aves migratórias e 
reprodutoras, e possuem grande valor devido aos seus ricos 
recursos naturais. 

As orientações aqui resumidas pretendem ajudar a conciliar as 
necessidades de proteção da natureza nos estuários e zonas 
costeiras com o aumento da capacidade de carga portuária 
para dar resposta às necessidades da Europa em matéria de 
transportes. Referem-se à aplicação das Diretivas Aves e Habitats 
nestas zonas, dando especial atenção às atividades de dragagem 
e desenvolvimento portuário. O público-alvo destas orientações 
são as autoridades competentes locais, regionais e nacionais 
ou federais, as autoridades portuárias e fluviais, os operadores, 
as indústrias, as empresas e associações de dragagem, a 
indústria de serviços marítimos, as ONG ambientais, agências de 
conservação e os gestores de sítios da rede Natura 2000.

Em toda a União Europeia existem centenas de centros 
de informação Europe Direct. Pode encontrar o endereço 
do centro mais próximo de si em:  
https://europa.eu/european-union/contact_pt

Telefone gratuito: 00 800 67 89 10 11 (algumas 
operadoras podem cobrar por estas chamadas).

Email via: https://europa.eu/european-union/contact_pt

Informação sobre a União Europeia em todas as línguas 
oficiais da UE está disponível no sítio web Europa em: 
https://europa.eu/european-union/index_pt

Pode descarregar ou encomendar publicações da UE 
gratuitas e pagas em:  
https://publications.europa.eu/pt/publications

Várias cópias ou publicações gratuitas podem ser 
obtidas contactando o Europe Direct ou o seu centro de 
informação local (ver https://europa.eu/european-union/
contact_pt).

O Portal de Dados Abertos da UE (http://data.europa.eu/
euodp/pt) dá acesso a conjuntos de dados da UE, que 
podem ser descarregados e usados gratuitamente, tanto 
para fins comerciais como não comerciais.
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•	 A Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) - 2008/56/
CE – que estabelece um enquadramento para a proteção e 
recuperação dos ecossistemas marinhos. 

A importância económica da costa europeia é sublinhada na 
Política Marítima Integrada da UE que, desde a sua criação, 
em 2007, pretende reforçar o desenvolvimento sustentável da 
economia marítima europeia e a proteção do ambiente marinho 
segundo uma abordagem holística e integrada. A Política 
Portuária Europeia tem por objeto um sistema portuário europeu 
eficaz, capaz de enfrentar as futuras necessidades da Europa em 
matéria de transportes.

Contexto político 

As Diretivas Aves e Habitats, os pilares da política de 
biodiversidade da UE, permitem que os Estados-Membros unam 
esforços, num sólido quadro legislativo comum, para proteger as 
espécies e os habitats mais valiosos da Europa em toda a sua área 
de distribuição natural na UE. Ambas exigem que os Estados-
Membros designem sítios terrestres e marinhos específicos, que, 
em conjunto, constituem a rede Natura 2000. O objetivo desta 
rede é garantir a sobrevivência a longo prazo das espécies e 
dos habitats europeus mais ameaçados. Outras disposições das 
diretivas incluem um sistema rigoroso de proteção das espécies, 
bem como sistemas de monitorização e notificação.

Os estuários e as zonas costeiras são constituídos por uma grande 
variedade de habitats diferentes, a maioria deles protegida ao 
abrigo das Diretivas Aves e Habitats. A legislação da UE em matéria 
de natureza não exclui a possibilidade de desenvolvimento 
no interior ou em redor dos sítios Natura 2000. O artigo 6º da 
Diretiva Habitats desempenha um papel crucial na gestão e 
uso sustentável dos sítios que constituem a rede Natura 2000. 
Fornece uma série de garantias processuais para garantir que 
o desenvolvimento económico anda de mãos dadas com a 
conservação da natureza. Exige que qualquer plano ou projeto 
suscetível de afetar de forma significativa um ou mais sítios Natura 
2000 seja submetido a uma Avaliação Adequada (AA) na aceção 
do Artigo 6º, nº3 para avaliar as suas implicações sobre o(s) sítio(s).

As seguintes diretivas da UE no domínio do ambiente são 
também relevantes para o desenvolvimento de planos e projetos 
em estuários e zonas costeiras:
•	 A Diretiva relativa à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
- 2001/42/CE - relativa à avaliação do impacto de determinados 
planos e programas no ambiente.
•	 A Diretiva sobre Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) - 
2014/52/UE - relativa à avaliação dos efeitos de determinados 
projetos públicos e privados no ambiente. 
•	 A Diretiva-Quadro da Água (DQA) - 2000/60/CE – que 
estabelece um enquadramento para a proteção de todas as 
águas superficiais (rios, lagos, águas de transição e costeiras) e 
águas subterrâneas a nível da UE.
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Problemas que se colocam 

Pressões sobre estuários e zonas costeiras
As atividades humanas nas zonas costeiras e estuarinas podem 
ser muito diversas, indo desde a urbanização, navegação ou 
dragagem, até à aquicultura, indústria ou extração de água. Estas 
atividades, individualmente ou em conjunto, podem ter efeitos 
significativos sobre os objetivos de conservação da natureza 
destas zonas. Exemplos de impactos relacionados com as 
atividades em vias navegáveis e portos são a seguir indicados.
•	 Operações de dragagem: grandes dragagens, para criar, 
aprofundar ou aumentar portos, bacias, canais e marinas para 
servir embarcações maiores; dragagens de manutenção, para 
manter vias, portos e canais existentes; e o depósito de material 
dragado, afetam o regime hidrodinâmico e a geomorfologia do 
estuário. Isto pode alterar o equilíbrio e o fluxo de sedimentos e 
a localização dos habitats estuarinos e costeiros (por ex. lodaçais 
ou bancos de areia). Dragagens de grande envergadura podem 
inverter a tendência de preenchimento do estuário e afetar o 
seu estado de equilíbrio, pois o aprofundamento de um estuário 
pode permitir uma intrusão de águas marinhas numa maior 
distância, a intensificação da ação das ondas nas margens ou a 
alteração da amplitude das marés e correntes marítimas, bem 

como da carga de sedimentos em suspensão e da sedimentação. 
Há também casos em que os materiais dragados podem 
ser explorados de forma benéfica, como a regeneração de 
praias, embora deva prestar-se atenção para evitar a asfixia de 
importantes comunidades subtidais. Isto ilustra a necessidade de 
avaliar cuidadosamente os efeitos hidrodinâmicos em estuários e 
águas costeiras. Um planeamento cuidadoso das dragagens e da 
relocalização do material dragado é parte integrante dos regimes 
de gestão de sedimentos.
•	 Atividades de manutenção: substituição ou instalação de 
sinais de navegação, estacas, luzes, sistemas de regulação do 
tráfego marítimo e ancoradouros, extensão de pontões e cais, ou 
manutenção de paredões, defesas contra inundações e molhes 
podem ter efeitos adversos na conservação de estuários e zonas 
costeiras protegidos.
•	 Recuperação portuária e ordenamento: a construção de 
novas infraestruturas (terminais, ferrovias, condutas, estradas, 
novas indústrias, etc.) para servir o porto também pode 
afetar sítios Natura 2000 próximos. Em certas zonas, o espaço 
disponível é insuficiente e os portos podem ter de recuperar 
terras, o que exigirá compensações ambientais. 
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•	 Operações de transporte marítimo comercial: nos portos, 
estas incluem a operação e movimentação de navios e operações 
de carga. 
A movimentação de navios nas águas estuarinas e costeiras pode 
afetar as características de um habitat pelas ondas criadas e pela 
turbidez causada pelas hélices na coluna de água. Os efeitos 
da movimentação dos navios tanto podem ser prejudiciais, por 
ex. a erosão intertidal dos estuários e/ou a ressuspensão de 
sedimentos, como benéficos, por ex. o arejamento da coluna de 
água. O ruído (fora e dentro de água) associado ao transporte 
marítimo pode causar perturbações a animais marinhos 
protegidos. 
A manipulação de carga sólida a granel pode causar emissões de 
poeira e poluição atmosférica, e as águas de lastro podem levar à 
introdução de espécies exóticas. A manipulação de cargas líquidas 
pode requerer a descarga através de condutas, o que representa 
um risco potencial de fugas, emissões e derrames. Por último, a 
movimentação de embarcações constitui um risco de desastres.
•	 Complexos industriais: em zonas portuárias, estes podem 
incluir refinarias, centrais energéticas, plataformas de mercadorias 
e terminais de contentores, e as operações industriais, da 
navegação e do tráfego podem originar impactos ambientais 
específicos. Os seus efeitos cumulativos podem causar efeitos 
ecológicos adversos em sítios Natura 2000 próximos.

Alterações climáticas 
As zonas costeiras são das mais vulneráveis às alterações 
climáticas, pois estão expostas à subida do nível do mar 
combinada com maior risco de tempestades, precipitações 
intensas e cheias repentinas com danos generalizados em 
áreas edificadas e infraestruturas. Medidas de proteção contra 
inundações, como a construção de diques, recuperação de 
terras ao mar e outros tipos de defesas marítimas podem 
levar à “compressão das zonas costeiras”, a cada vez menor 
disponibilidade de espaço para os processos naturais costeiros 
conterem as forças de erosão ou se ajustarem a mudanças 
como a subida do mar. A “compressão costeira” ocorre 
especialmente em zonas de baixa altitude e intertidais, que, 
em condições normais, se ajustariam às mudanças no nível do 
mar, tempestades e marés, mas não o podem fazer devido às 
edificações. Há que adotar medidas inovadoras para evitar a 
compressão costeira nos estuários e na costa.

As alterações climáticas afetarão grandemente o ambiente 
natural da Europa e praticamente todos os segmentos da 
sociedade e da economia. A subida do nível do mar reduzirá 
a proteção dos molhes e muralhas dos cais, mas os períodos 
de fraca precipitação nas bacias hidrográficas também podem 
levar à diminuição do escoamento de água doce e maior taxa de 
sedimentação nos estuários.
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Principais recomendações 

O documento de orientação fornece uma série de 
recomendações e boas práticas abrangendo os aspetos 
seguintes:

Objetivos de conservação em ambientes dinâmicos
O desenvolvimento de objetivos de conservação para 
estuários e zonas costeiras protegidos pela rede Natura 2000 
é um verdadeiro desafio, pois estas zonas são ecossistemas 
muito complexos e dinâmicos. Antes de definir objetivos de 
conservação, é importante entender a forma de funcionamento 
desses ecossistemas tão complexos, a forma como evoluem 
“morfologicamente” e como podem ser influenciados por 
pressões antropogénicas e alterações climáticas. Há que estudar 
em pormenor os processos físicos e a evolução morfológica 
dos diferentes estuários e zonas costeiras. As autoridades 

competentes devem estabelecer o melhor conhecimento 
científico disponível sobre estes elementos, a fim de fixar os 
objetivos de conservação ambiental para esses ecossistemas. 
Os objetivos e as medidas de conservação devem basear-se 
na avaliação do estado de conservação local dos habitats e 
das espécies protegidas e na importância relativa do local para 
a coerência da rede Natura 2000 e para a manutenção ou o 
restabelecimento, num estado de conservação favorável, desses 
habitats e espécies.  
As autoridades portuárias e fluviais devem ser consultadas nos 
processos iniciais de desenvolvimento e aplicação de medidas de 
conservação para os sítios Natura 2000 situados na proximidade 
de portos ou em locais ligados a acessos de navegação. 
Os objetivos de conservação não devem ser estáticos, devendo, 
pelo contrário, ser adaptados à evolução real do estado de 
conservação das espécies e dos habitats e de outros fatores 
ecológicos num ambiente complexo e dinâmico.

Planeamento integrado
Recomenda-se a elaboração de planos de gestão para os sítios 
da rede Natura 2000, embora estes não sejam obrigatórios 
segundo a Diretiva Habitats. Contudo, eles criam oportunidades 
para conciliar o desenvolvimento económico sustentável e as 
questões de segurança e acessibilidade com os objetivos de 
conservação. 

O ordenamento do território e a gestão integrada podem 
contribuir para a execução de medidas de conservação nos 
sítios e melhorar a segurança jurídica para os projetos de 
desenvolvimento portuário. O planeamento integrado é uma 
forma de procurar sinergias e complementaridade, oferecendo 
uma ferramenta para promover a responsabilidade social e 
o desenvolvimento sustentável. Deve contribuir para evitar 
paradoxos, conflitos e, em última instância, a concorrência pelo 
espaço. 
O ordenamento integrado do território, submetido a uma 
avaliação ambiental estratégica, deve ser aplicado sempre que 
possível, como forma de antecipar dificuldades e impactos 
ambientais adversos e evitar potenciais conflitos e atrasos no 
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Orientações para planos de gestão 
Natura 2000
Devem ser estabelecidos planos de gestão integrados para 
os sítios da rede Natura 2000, nomeadamente para os sítios 
contíguos de locais onde se realizam operações portuárias 
ou outras atividades industriais.

As autoridades portuárias e fluviais devem implicar-se 
ativamente na elaboração de planos de gestão dos sítios 
Natura 2000 nas imediações de portos e vias navegáveis.

Os planos estratégicos portuários, os planos de gestão das 
bacias hidrográficas da DQA e os planos de gestão da rede 
Natura 2000 devem ser coordenados e, sempre que possível, 
integrados, a fim de beneficiarem plenamente de situações 
mutuamente vantajosas.

As atividades de manutenção recorrentes necessárias para 
facilitar as operações portuárias e o acesso da navegação 
devem ser integradas nos planos de gestão e concebidas de 
forma a não prejudicarem os objetivos de conservação do 
sítio.

abordada no contexto dos planos de gestão integrada para a 
totalidade das vias navegáveis ou do sítio Natura 2000 afetado. 
As operações de dragagem de grande envergadura devem ser 
concebidas dentro de um sistema sustentável de gestão de 
sedimentos e de dragagens.
•	 As operações de manutenção num sítio da rede Natura 2000 
ou nas suas proximidades devem ser concebidas especificamente 
para cada estuário ou zona costeira e suportadas por um regime 
de monitorização que permita a deteção e a correção atempada 
dos efeitos adversos imprevistos nos objetivos de conservação.
•	 De forma a lidar com quaisquer efeitos inesperados de um 
plano ou projeto ou com a falta de eficiência das respetivas 
medidas de atenuação ou de compensação, deverá ser 
implementado um sistema previamente validado para 
monitorizar os impactos reais e adaptar as medidas de atenuação 
e compensação em conformidade.

desenvolvimento dos projetos. O ordenamento do território 
deve estabelecer uma distinção clara entre o nível estratégico 
e o nível de projeto. As avaliações ao nível estratégico podem 
ser simplificadas se se evitar tomar em consideração meros 
pormenores relacionados com os projetos individuais. 
As autoridades nacionais, regionais e locais competentes 
responsáveis pela gestão da rede Natura 2000 devem trabalhar 
em estreita colaboração com as autoridades responsáveis 
pelo ordenamento do território. Todas as partes interessadas 
pertinentes, incluindo as autoridades portuárias e fluviais, 
os operadores de terminais, as ONG ambientais e outros 
intervenientes públicos, devem ser implicadas numa fase 
precoce do planeamento, com o objetivo de conciliar os 
interesses sociais e económicos e os objetivos de conservação da 
natureza nos sítios da rede Natura 2000 ou nas suas imediações. 
Os efeitos cumulativos dos projetos devem ser identificados e 
avaliados durante a preparação dos planos de ordenamento.

Desenvolvimento de projetos e atividades de manutenção
A conceção dos planos ou projetos deve basear-se sempre em 
estratégias mutuamente benéficas, com vista a atingir tanto os 
objetivos de conservação da rede Natura 2000 como os objetivos 
socioeconómicos, segundo o conceito ‘colaborar com a natureza’.
•	 Devem sempre preferir-se as medidas de prevenção ou 
destinadas a evitar danos às medidas de compensação.
•	 Devem sempre prever-se avaliações prévias para avaliar o 
potencial impacto de um plano ou projeto nos sítios da rede 
Natura 2000. Isto é necessário para decidir se um plano ou 
projeto é suscetível de afetar de forma significativa um sítio 
Natura 2000 e se é necessária uma ‘avaliação adequada’ na 
aceção do artigo 6º, nº 3, da Diretiva Habitats.
•	 Recomenda-se sempre consultar as partes interessadas de 
forma cuidadosa e exaustiva de modo a evitar objeções durante 
o processo de licenciamento do projeto.
•	 Estão disponíveis online orientações específicas relativas 
às disposições do artigo 6º, nº 3 e nº 4 da Diretiva Habitats, 
que devem ser aplicadas nos casos em que, na ausência 
de soluções alternativas, sejam autorizados projetos com 
incidências negativas e quando haja necessidade de medidas de 
compensação para anular integralmente quaisquer perdas ou 
danos causados ao sítio.
•	 A manutenção dos portos e acessos de navegação deve ser 



Leituras adicionais
Documento de Orientação da CE sobre a “Aplicação das Diretivas 
Aves e Habitats em estuários e zonas costeiras” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Encontram-se disponíveis no sítio web Natura 2000 da Comissão 
documentos de orientação sobre o procedimento de Avaliação 
Adequada e as disposições do artigo 6º, nº3 e nº4 da Diretiva 
Habitats: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Perguntas mais frequentes sobre a rede Natura 2000 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_pt.htm

Criar sinergias entre a DQA, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
e as Diretivas Habitats e Aves:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Principais disposições da Diretiva-Quadro Água, Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha, Diretivas Aves e Habitats, e Diretiva 
Inundações (disponível apenas em inglês): https://publications.
europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Visualizador Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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