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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
A importância da agricultura para a Rede Natura 2000 

A agricultura tem contribuído de forma significativa para a biodiversidade, graças a séculos 
de tradições agrícolas variadas que resultaram numa paisagem com um padrão intrincado 
de habitats semi-naturais. Este, por sua vez, atraiu uma vasta gama de espécies de fauna e 
flora. 

Os Estados-Membros da UE adotaram duas peças chave de legislação Comunitária – as 
Diretivas Habitats1 e Aves2 – para conservar as espécies e habitats mais valiosos da Europa 
em toda a sua área natural de distribuição na UE. Um elemento central das Diretivas 
Natureza é a criação, a nível da UE, da Rede Natura 2000 de sítios geridos e protegidos de 
forma a garantir a conservação dos habitats e espécies de interesse comunitário. Mas os 
sítios Natura 2000 não são áreas estritamente protegidas das quais sistematicamente se 
excluem todas as atividades. A abordagem adotada reconhece o ser humano como parte 
integrante da natureza e o facto de ambos trabalharem melhor em parceria. 

Muitos dos habitats e espécies protegidos pelas Diretivas Habitats e Aves dependem, ou 
estão associados, a práticas agrícolas3. Estes habitats e espécies dependem hoje, para a sua 
sobrevivência, de sistemas e práticas agrícolas extensivos localmente adaptados. Contudo, 
nos últimos 50 anos, o efeito combinado da intensificação agrícola e abandono de terras, 
levou a um declínio dramático da biodiversidade em zonas agrícolas. 

A importância dos agricultores para a Rede Natura 2000 reflete-se no facto de as terras 
agrícolas constituírem cerca de 40% da área total incluída nesta Rede. A maioria das terras 
agrícolas da Rede Natura 2000 localiza-se nas áreas mais marginais, pois valores de 
biodiversidade elevados coincidem geralmente com baixa produtividade agrícola. Exemplos 
típicos incluem prados e pastagens alpinos, planícies estepárias, urzais e prados húmidos. 

A maior parte dos sistemas agrícolas de baixa intensidade incluídos na Rede Natura 2000 
desenvolveram-se geralmente ao longo do tempo, com estruturas e práticas agrícolas 
intimamente adaptadas às condições locais (Oppermann et al, 2012). Em traços largos, 
incluem: 

 sistemas pecuários nos quais as superfícies forrageiras são sobretudo a vegetação semi-
natural, incluindo pastagens, charnecas e matos; 

 sistemas aráveis de baixa intensidade (por exemplo em solos pobres, áreas secas, 
salgadas ou encharcadas, ou em locais remotos), frequentemente em rotação com 
vegetação semi-natural em pousio; 

 culturas permanentes de baixa intensidade, tais como pomares e olivais geridos de 
forma tradicional; e 

 sistemas agrícolas mistos com culturas aráveis e/ou permanentes com gado. Este tipo de 
sistemas inclui também superfícies agrícolas com mosaicos de agricultura de baixa 

                                                      
1

Diretiva 92/43/CEE do Conselho 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/habitatsdirective/index_pt.htm 
2
Diretiva 2009/147/CE do Conselho relativa à conservação das aves selvagens, versão codificada da Diretiva 79/409/CEE. 

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PT:PDF 
3
255 espécies e 57 tipos de habitat de interesse Comunitário estão estreitamente associados à agricultura. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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intensidade e elementos paisagísticos valiosos, que podem sustentar uma elevada 
biodiversidade específica. 

Algumas espécies da Rede Natura 2000 também se encontram em zonas agrícolas de cultivo 
intensivo. Entre estas, incluem-se algumas populações invernantes de gansos e cisnes de 
importância internacional que se alimentam em pastagens e culturas cerealíferas intensivas 
no inverno. 

Existe uma sobreposição considerável entre terras agrícolas de Elevado Valor Natural e zonas 
agrícolas da Rede Natura 2000, uma vez que as zonas cultivadas que albergam habitats e 
espécies de interesse comunitário são identificadas como terras agrícolas EVN. 

Em algumas destas áreas, os sistemas e práticas agrícolas existentes já são compatíveis com 
a conservação das espécies e habitats para os quais o sítio foi designado ao abrigo da Rede 
Natura 2000, e a tónica deverá ser colocada em encontrar formas de continuar a apoiar 
estas práticas e reconhecer devidamente os agricultores por elas responsáveis. Noutras 
áreas, as práticas agrícolas tradicionais podem ter sido abandonadas ou convertidas em 
outros tipos de agricultura menos compatíveis com a natureza. Nesse caso, será necessário 
encontrar formas de reintroduzir sistemas agrícolas compatíveis ou ajustar práticas 
existentes de forma a poderem voltar a contribuir para a conservação dos habitats e 
espécies de interesse comunitário para os quais o sítio foi designado. 

Isto apela a uma abordagem de parceria forte entre os agricultores implicados, as 
autoridades responsáveis pelas políticas agrícolas e de conservação da natureza e a 
sociedade civil em geral. O presente guia pretende ilustrar de que forma esta parceria pode 
funcionar de forma eficiente para benefício de todos. Fornece uma panorâmica dos 
principais pontos a ter em conta no que diz respeito à relação entre a agricultura e a Rede 
Natura 2000 e oferece um leque de ideias práticas, exemplos e recomendações de gestão 
agrícola em sítios Natura 2000, baseados em experiências de boas práticas em toda a UE. 

Os principais fatores determinantes e pressões sobre as terras agrícolas na Rede Natura 
2000 

A gestão pecuária extensiva deixou de ser lucrativa em muitas regiões agrícolas, resultando, 
na ausência de apoio financeiro, quer no abandono, quer na intensificação (Beaufoy e 
Marsden, 2010). 

O abandono das práticas agrícolas extensivas tradicionais constitui a forma de pressão mais 
importante sobre os principais habitats e espécies de interesse comunitário que ocorrem em 
zonas agrícolas. O abandono agrícola é o resultado de um leque complexo de fatores que 
comprometem a viabilidade das explorações nos atuais contextos socioeconómicos e de uso 
da terra em cada região (Keenleyside e Tucker, 2010). O cultivo nestas áreas sofre desafios 
provenientes de uma combinação fatores sociais, económicos, políticos e ambientais, por 
exemplo, a descida dos preços da carne, constrangimentos laborais e temporais, acesso 
deficiente aos mercados, envelhecimento das populações rurais, erosão dos solos, e 
constrangimentos à produtividade e mecanização impostos por fatores geográficos tais 
como declives acentuados e baixa fertilidade dos solos (IEEP e Veenecology, 2005; 
Keenleyside & Tucker, 2010). Previsões feitas a partir das áreas que se encontram 
presentemente abandonadas, identificam as regiões montanhosas como as de maior risco 
(Keenleyside & Tucker, 2010). 
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A segunda maior forma de pressão sobre os principais habitats e espécies de zonas agrícolas 
é a intensificação da gestão. Ao longo dos últimos cem anos, e especialmente desde a 
década de 50, os agentes do desenvolvimento agrícola (tais como o crescimento dos 
mercados de produtos e preços, avanços tecnológicos e medidas e apoios da PAC) 
conduziram a melhorias generalizadas na agricultura e à intensificação da gestão. Isto levou 
a alterações significativas dos habitats agrícolas, de tal forma que muitos dos elementos 
naturais e semi-naturais acabaram por desaparecer, obtendo-se sistemas agrícolas 
altamente modificados e simplificados. Muitos habitats são afetados por uma combinação 
de abandono em algumas áreas e intensificação em outras. 

Apoiar o sistema agrícola 

Muitos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 encontram-se ameaçados. Os agricultores 
que prestam serviços essenciais de gestão de habitats e espécies chave, trabalham 
frequentemente sob condições difíceis, em terras marginais, que exigem mão-de-obra 
intensiva. São extremamente vulneráveis a pressões económicas para abandonar os seus 
sistemas de cultivo tradicionais e, em alguns casos, para abandonar definitivamente a 
produção. 

É pois importante criar um pacote integrado de assistência para os agricultores da Rede 
Natura 2000 que assegure, em primeiro lugar, a viabilidade económica do sistema agrícola 
extensivo do qual depende a forma benéfica de gestão, e, em segundo lugar, se dirija às 
práticas de gestão específicas, necessárias para a conservação dos habitats e espécies chave. 

A primeira prioridade é fazer face às principais ameaças, abandono e intensificação, 
assegurando que é permitido ao agricultor continuar (ou retomar) o cultivo da terra, e que o 
sistema agrícola extensivo subsiste. O objetivo global é garantir que o sistema agrícola é 
economicamente viável. Dirigir o apoio ao reforço de capacidades da infraestrutura agrícola 
(e do agricultor) e à melhoria do rendimento do mercado, pode ajudar a atingir este 
objetivo. 

Uma vez que o apoio subjacente ao sistema agrícola se encontra ativo, então o apoio às 
práticas de gestão dos habitats e espécies específicos da Rede Natura 2000 completarão o 
pacote de assistência. Este pacote integrado de assistência pode ser construído usando uma 
grande variedade de medidas de ambos os pilares da PAC, tal como se explica adiante, e a 
sua distribuição e implementação podem ser apoiadas por serviços de informação e 
aconselhamento, que podem igualmente ser fornecidos ao abrigo de ambos os pilares da 
PAC. Podem também ser usados outros instrumentos comunitários, tais como o LIFE e o 
FEDER, e outros fundos privados e públicos disponíveis. 

Os requisitos de gestão da Rede Natura 2000 

Os Estados-Membros assumiram uma clara responsabilidade, ao abrigo das Diretivas Aves e 
Habitats, de assegurar que todos os habitats e espécies de interesse Comunitário são 
mantidos ou restabelecidos num Estado de Conservação Favorável (ECF). Os sítios Natura 
2000 desempenham um papel crucial para atingir este objetivo global, uma vez que incluem 
os núcleos mais importantes para estas espécies e habitats. Cada sítio deve, portanto, ser 
gerido de forma a garantir que contribui de forma tão eficiente quanto possível para ajudar 
as espécies e habitats para os quais foi designado, a atingir um estado de conservação 
favorável na UE. 
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Uma vez um sítio incluído na Rede Natura 2000, a Diretiva Habitats (artigo 6º, nº1) exige aos 
Estados-Membros que implementem, em cada um deles, as medidas de conservação 
necessárias, que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats e das espécies de 
interesse comunitário aí presentes; devem também evitar quaisquer atividades prejudiciais 
suscetíveis de perturbar de forma significativa essas espécies e habitats (artigo 6º, nº2) e 
proteger o sítio de novos planos e projetos potencialmente prejudiciais, capazes de afetar de 
forma significativa um sítio Natura 2000 (artigo 6º, nº3 e nº4). 

Os Estados-Membros estão a fazer esforços significativos para garantir a gestão adequada de 
todos os sítios designado, embora a situação varie muito consoante os países, com alguns 
deles tendo já aprovado planos de gestão ou definido medidas de conservação para todos os 
sítios Natura 2000, enquanto outros apenas cobriram uma fração dos sítios. 

De forma a garantir que cada sítio Natura 2000 contribui plenamente para atingir o objetivo 
global de ECF, é importante definir objetivos de conservação claros para cada sítio. Estes 
devem definir o estado de conservação desejado, em cada sítio em particular, para cada 
uma das  espécies e tipos de habitat para os quais o sítio foi designado. 

Uma vez definidos os objetivos de conservação, as medidas de conservação necessárias 
para atingir esses objetivos e metas, deverão ser identificadas e negociadas com todas as 
partes envolvidas,  de forma a serem efetivamente implementadas. Estas medidas devem 
corresponder às exigências ecológicas dos habitats e espécies para os quais o sítio foi 
designado. 

Para garantir que a gestão das terras agrícolas inseridas em sítios Natura 2000 pode 
contribuir para a conservação de habitas e espécies ligadas aos meios agrícolas, é necessário 
estabelecer o diálogo com todas as partes interessadas pertinentes. Os agricultores poderão 
ter uma perceção bastante boa das formas de gestão anteriores, que conduziram aos êxitos 
ou fracassos em termos de conservação. 

As medidas de conservação podem incluir tanto medidas específicas para o sítio (i.e. 
medidas de gestão e/ou restrições de gestão), como medidas horizontais que se aplicam a 
muitos sítios Natura 2000 numa área alargada (por ex. medidas para reduzir a poluição por 
nitratos ou regular o uso da caça). A implementação destas medidas de conservação requer 
instrumentos apropriados, que podem incluir planos de gestão desenhados especificamente 
para os sítios ou integrados noutros planos de desenvolvimento, e/ou medidas 
regulamentares, administrativas ou contratuais adequadas. 

Acordos agro-ambientais com agricultores no âmbito do regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural são um exemplo de uma medida contratual voluntária destinada a 
manter certos tipos de habitats (por ex. prados, pastagens) e espécies num estado de 
conservação favorável. A complexidade das medidas de conservação necessárias pode 
também exigir outro tipo de contratos e acordos e outro tipo de medidas específicas, 
incluindo gestão da conservação voluntária, que não envolva qualquer pagamento ou 
incentivo. 

As medidas horizontais podem ser adequadas para certos tipos de habitat ou espécies em 
toda uma região ou país, ou para lidar com pressões difusas, como a eutrofização com ori-
gem em escorrências agrícolas. Em certas situações, alguns requisitos simples aplicáveis a 
toda a área agricultada, podem ser úteis. As medidas podem também exigir a ausência de 
ação (gestão passiva). Para além disso, estas medidas não têm necessariamente de ser no-
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vas, uma vez que medidas já existentes podem também contribuir para atingir os objetivos 
de conservação. 

Por outro lado, certas áreas podem exigir abordagens locais mais específicas, incluindo me-
didas muito específicas e orientadas que se adaptem melhor às necessidades específicas de 
gestão de uma determinada espécie ou habitat num local específico. Aquando do desenho 
de medidas de gestão para espécies particulares, torna-se especialmente importante com-
preender o seu ciclo de vida e exigências ecológicas. As condições locais podem introduzir 
alguma variação nas necessidades específicas de habitats e espécies. 

Práticas agrícolas que podem contribuir para manter ou melhorar o estado de conservação 
de habitats e espécies chave de zonas agrícolas 

A gestão agrícola de baixa intensidade é necessária para garantir a permanência e conserva-
ção de habitats e espécies chave, ligados às práticas agrícolas nos sítios Natura 2000. Pode 
também ser necessário implementar ações de recuperação, antes de se poder proceder à 
reintrodução de medidas de gestão de longo prazo adequadas. 

A maior parte destas medidas de gestão será implementada por agricultores, que deverão 
ser devidamente apoiados. Alguns agricultores encontram-se já a implementar boas 
medidas de gestão, tornando-se importante reconhecer e apoiar o seu papel na conservação 
e gestão destes habitats. Outros necessitarão de apoio para restabelecer a gestão em terras 
abandonadas ou abster-se de intensificar a produção agrícola. 

A maior parte dos habitats agrícolas considerados neste documento são geridos através de 
pastoreio, que exige a definição de cargas de pastoreio, sazonalidade e calendários 
adequados, usando espécies adequadas ou, se apropriado, uma combinação de herbívoros, 
e em alguns casos, alguma forma de rotação de pastagens. Para muitos habitats, 
especialmente em regiões montanhosas, o pastoreio é uma medida de gestão importante 
com uma longa tradição cultural que deve ser mantida e apoiada. 

A ceifa e o corte do feno são também atividades agrícolas importantes para formações 
herbáceas semi-naturais (prados), que exigem calendários e frequências apropriados, uso de 
equipamento e maquinaria adequados e a remoção ou não do feno cortado, dependendo do 
tipo de habitat. Em vários habitats, pastoreio e corte são usados em combinação. 

No que diz respeito à gestão de áreas adequadas para espécies agrícolas chave é 
importante assegurar que todas as exigências de alimento, reprodução e abrigo se 
encontram disponíveis ao longo de todo o ano na área vital das espécies, que podem exigir 
um mosaico de diferentes manchas de habitat. As manchas de habitat devem ser 
suficientemente grandes para manter populações viáveis, ou suficientemente ligadas para 
suportar meta-populações. Habitats agrícolas tais como sebes, muros de pedra, charcas e 
socalcos são habitats chave para espécies associadas a práticas agrícolas extensivas, que 
devem ser mantidas ou recuperadas. 

Em áreas onde os habitats agrícolas foram abandonados ou se encontram deteriorados 
devido à pressão de práticas intensivas, podem ser necessárias medidas de recuperação 
para permitir que habitats e espécies chave da Rede Natura 2000 atinjam um estado de 
conservação favorável. Estas medidas podem incluir: reversão do enriquecimento do solo, 
reintrodução de vegetação, recuperação da diversidade vegetal através de sementeira, 
controlo de matos, infestantes e invasoras exóticas, restauração da gestão hidrológica (por 
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ex. revertendo a drenagem, recuperando níveis e regimes de águas subterrâneas, 
inundações e regulação fluvial). 

A gestão eficiente dos habitats agrícolas também requer que sejam tidos em consideração 
aspetos cruciais, como a escala à qual as medidas são implementadas. Elas devem ser 
dirigidas a uma área suficientemente grande para manter ou recuperar áreas 
ecologicamente viáveis de habitat adequado ou manter populações mínimas viáveis das 
espécies. A estrutura complexa de alguns habitats chave suporta a sua riqueza específica. A 
manutenção da diversidade e heterogeneidade dos habitats, requer diferentes tipos e 
intensidades de gestão e a manutenção de habitats marginais. 

A gestão de terras agrícolas deve ser adaptada localmente. As práticas agrícolas devem ser 
ajustadas e direcionadas de forma a serem eficientes. O regime ótimo pode variar 
consideravelmente entre sub-tipos de habitats e sítios, dependendo de fatores como o solo, 
a vegetação, altitude, clima, e antecedentes de gestão. É também importante considerar a 
gestão passada específica de cada sítio, pois é frequente os habitats adaptarem-se e 
dependerem da continuação de regimes tradicionais. O planeamento da gestão deve fazer 
uso tanto do conhecimento especializado em conservação como do conhecimento agrícola 
local. 

Uma vez que as diferentes espécies respondem de forma distinta às ações de gestão, podem 
ser necessárias contrapartidas de conservação. Estratégias de gestão adequadas deverão 
quer maximizar os benefícios para todas as espécies, quer favorecer espécies sensíveis ou 
prioritárias, de acordo com os objetivos de conservação definidos. 

Financiamento comunitário para a gestão de terras agrícolas da Rede Natura 2000 

Os diferentes fundos da UE para 2014-20 têm previstas oportunidades de financiamento 
para a Rede Natura 2000. Em especial, a Política Agrícola Comum (PAC), tem sido e 
continuará a ser uma importante fonte de financiamento. 

A fim de assegurar um melhor uso das oportunidades de gestão dos sítios Natura 2000, ao 
abrigo dos fundos da UE disponíveis, a Comissão Europeia tem instado os  Estados-Membros 
a produzir quadros de ações prioritárias (PAFs) para o financiamento da Rede Natura 2000, 
que identifiquem as prioridades estratégicas e as medidas a implementar no período 2014-
2020, bem como os instrumentos de financiamento que poderão ser usados para esse fim. 

A Comissão declarou também a sua intenção de promover o uso de abordagens inovadoras 
e instrumentos de mercado, incluindo o financiamento privado, para apoiar a gestão da 
Rede Natura 2000, embora reconheça que estas fontes possam representar apenas uma 
pequena parcela do financiamento total da Rede Natura 2000 no futuro mais próximo. Para 
que a Rede possa prestar os devidos benefícios de conservação, continuará a ser necessário 
financiamento público de base dos Estados-Membros. 

A PAC reformada como fonte fundamental de financiamento de  terras agrícolas da Rede 
Natura 2000 a partir de 2014 

A PAC representa uma das fontes potenciais de financiamento comunitário mais importantes 
para a gestão de terras agrícolas nos sítios Natura 2000. Os dois pilares da PAC diferem em 
questão de financiamento, Funcionamento e estrutura, mas possuem objetivos comuns. O 
primeiro pilar disponibiliza pagamentos diretos aos agricultores (e também financia outras 
medidas como apoio ao mercado e restituições à exportação). O segundo pilar oferece um 
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vasto leque de medidas de apoio a agricultores e outros gestores de terras e comunidades 
rurais, implementadas através de Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) plurianuais 
preparados pelas administrações nacionais ou regionais. 

A nova legislação introduz alterações significativas relevantes para o apoio agrícola na Rede 
Natura 2000, ao abrigo de ambos os pilares da PAC. Os quatro principais Regulamentos da 
PAC foram publicados em dezembro de 2013, mas as normas pormenorizadas de execução, 
publicadas em 2014, não são abrangidas pelo presente documento. 

O primeiro pilar continua a focar-se na disponibilização de pagamentos dissociados de ajuda 
aos rendimentos dos agricultores, mas a estrutura e o leque dos pagamentos sofreu 
alterações consideráveis. De 2015 em diante passa a haver pagamentos obrigatórios: um 
novo regime de pagamento de base (ou continuação do regime de pagamento único por 
superfície), um pagamento ‘verde’ e um pagamento adicional para jovens agricultores. Os 
Estados-Membros podem decidir oferecer dois componentes adicionais de pagamentos 
diretos, a agricultores em áreas que enfrentam constrangimentos, e pagamentos associados 
a tipos de agricultura importantes do ponto de vista ambiental, económico ou social, que 
enfrentam dificuldades. Como alternativa a todos estes pagamentos, pode definir-se um 
regime de pagamento direto muito mais simples, específico para pequenos agricultores. 

A ‘ecologização’ para práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente compreende 
três medidas que a maioria dos agricultores com direito a pagamentos diretos do primeiro 
pilar tem de cumprir: manutenção de prados permanentes, e (em relação às terras aráveis) 
diversificação das culturas e Superfícies de Interesse Ecológico (no mínimo 5% das terras 
aráveis elegíveis para pagamentos diretos, a serem geridas para fins ecológicos, por ex. 
como elementos paisagísticos, pousios, socalcos e faixas de proteção). Os agricultores de 
zonas Natura 2000 apenas têm de implementar as práticas compatíveis com os objetivos 
Natura 2000. Agricultores biológicos certificados recebem o pagamento de forma 
automática sem uma obrigação específica de cumprirem estas práticas, e os beneficiários do 
Regime dos Pequenos Agricultores encontram-se isentos destas obrigações. 

A fim de proteger os prados permanentes: no interior da Rede Natura 2000, os Estados-
Membros devem designar prados ambientalmente sensíveis que necessitam de proteção 
(incluindo os localizados em zonas de turfeiras e zonas húmidas). Para os agricultores nestas 
áreas, o requisito de ‘ecologização’ consiste em não converter nem lavrar os prados. Os  
Estados-Membros podem optar por aplicar regimes de proteção e designação semelhantes a 
outros prados ambientalmente importantes fora da Rede Natura 2000. A obrigação a nível 
mais geral é assegurar que a proporção de superfície de prados permanentes em relação à 
superfície agrícola total (em comparação com uma proporção de referência de um ano 
anterior) não diminua em mais de 5%. Os Estados-Membros podem optar por aplicar esta 
obrigação a nível nacional ou regional. Podem também definir esta obrigação a nível das 
explorações individuais. 

Uma vasta gama de medidas pode ser usada ao abrigo do segundo pilar para apoiar terras 
agrícolas da Rede Natura 2000, em termos de gestão, conservação, planeamento, 
transferência de conhecimento e aconselhamento. Um dos novos domínios de intervenção 
do FEADER é a “restauração e preservação da biodiversidade, incluindo nas zonas Natura 
2000 e nas zonas agrícolas de elevado valor natural, e das paisagens europeias”. Alterações 
relevantes em relação ao anterior FEADER incluem: confirmação do âmbito alargado das 
medidas agro-ambientais passando a nomeá-las ‘agro-ambientais e climáticas’; 
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reconhecimento dos benefícios ambientais e climáticos das ações colaborativas, em 
particular, mas não só, à escala da paisagem, através da possibilidade de atribuição de 
custos de transação mais elevados no caso de contratos envolvendo mais do que um gestor; 
regras flexíveis sobre a duração dos contratos após um período inicial de aplicação dos 
compromissos; e extensão do âmbito da  medida de compensação da Rede Natura 2000 de 
forma a passar a cobrir terra agrícola e/ou florestal em outras zonas de proteção da natureza 
com restrições ambientais que contribuem para melhorar a conetividade entre habitats 
(Artigo 10º da Diretiva Habitats). 

Os Estados-Membros podem também criar subprogramas temáticos nos seus PDRs, 
demonstrando de que forma usarão as medidas disponíveis para contribuir para as 
prioridades estabelecidas no novo regulamento e para responder a necessidades específicas 
nos seus contextos nacionais ou regionais. O regulamento identifica as necessidades dos 
jovens agricultores, pequenas explorações agrícolas, zonas de montanha, cadeias de 
abastecimento curtas e a mitigação e adaptação a alterações climáticas, e a biodiversidade, 
como tópicos para subprogramas temáticos, permitindo aos Estados-Membros prever taxas 
de apoio mais elevadas para operações abrangidas por estes subprogramas. 

Os dois pilares da PAC usam instrumentos diferentes mas é importante que ao nível da 
exploração, as sinergias potenciais entre eles sejam usadas para apoiar os sistemas agrícolas 
e as práticas de gestão na Rede Natura 2000. É igualmente importante ter em conta as 
condições locais, e analisar quais as medidas mais bem adaptadas para apoiar os objetivos 
de conservação de cada área. 

É também muito importante combinar as diferentes medidas de forma a garantir que é 
concedido apoio eficaz aos sistemas agrícolas extensivos e de Elevado Valor Natural (EVN). A 
manutenção da agricultura em áreas com habitats semi-naturais geridos de forma extensiva, 
requer com frequência a utilização de pagamentos do primeiro pilar em combinação com os 
pagamentos agro-ambientais do segundo pilar (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Todas as terras agrícolas Natura 2000 devem ser vistas como potencialmente elegíveis para 
pagamentos ao abrigo de ambos os pilares da PAC. Em alguns Estados-Membros, áreas 
agricultadas consideráveis da Rede Natura 2000 foram tidas como não elegíveis para 
pagamentos diretos ao abrigo do primeiro pilar da PAC, no período 2007-2013. Esta é uma 
responsabilidade dos Estados-Membros, estando as questões de elegibilidade 
frequentemente relacionadas com elementos característicos das terras agrícolas da Rede 
Natura 2000, que sendo parte essencial do seu valor em termos de biodiversidade, não se 
enquadram nas decisões de implementação dos Estados-Membros, ou no âmbito da 
flexibilidade proporcionada pelos critérios de elegibilidade da UE. Estes incluem a presença 
de árvores, arbustos, e vegetação arbustiva em pastagens, as dimensões da exploração ou 
parcelas, propriedade da terra, registos cadastrais desatualizados, dificuldades com as 
normas BCAA designadas pelos Estados-Membros para sistemas agrícolas mais intensivos. 

Apoio da PAC para garantir a viabilidade económica de sistemas agrícolas extensivos da 
Rede Natura 2000 

O primeiro passo para garantir que a agricultura se mantém nas áreas Natura 2000, é 
ponderar atentamente as possibilidades existentes em termos de requisitos de elegibilidade 
para os pagamentos do primeiro pilar, tendo em conta as características específicas dos 
sistemas agrícolas da Rede Natura 2000. Uma vez assegurada a elegibilidade da terra e do 
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agricultor, há vários pagamentos de ambos os pilares da PAC que podem ser usados, muitas 
vezes em conjunto, para apoiar a viabilidade económica destas explorações, incluindo: 

 Regime de Pagamento de Base, Pagamento Único por Superfície (primeiro pilar) 

 Pagamento ‘Verde’ (primeiro pilar) 

 Pagamentos para zonas com condicionantes naturais (primeiro e segundo pilar) 

 Apoio Associado Voluntário (primeiro pilar). 

 Ou, como alternativa a todos os Pagamentos Diretos ao abrigo do primeiro pilar, o 
Regime dos Pequenos Agricultores (primeiro pilar) 

Apoio da PAC ao reforço de capacidades da exploração agrícola  da Rede Natura 2000 

A viabilidade económica e ambiental de longo prazo das explorações agrícolas da Rede 
Natura 2000 depende do reforço das capacidades administrativas e ambientais do agricultor 
e da capacidade económica da exploração. O apoio público ao reforço de capacidades pode 
ser obtido de ambos os pilares da PAC, mas é crucial que este apoio seja ajustado às 
necessidades específicas dos agricultores e dos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 para 
atingirem os objetivos ambientais. O leque de apoios de reforço de capacidades inclui: 

 serviços de aconselhamento agrícola (primeiro e segundo pilar) 

 transferência de conhecimentos e informação e sensibilização ambiental dos 
agricultores da Rede Natura 2000 (segundo pilar) 

 Investimento em ativos físicos (segundo pilar) 

 desenvolvimento das explorações e das empresas agrícolas (segundo pilar) 

 apoio ao rendimento e outros pagamentos a jovens agricultores (primeiro e segundo 
pilar) 

A disponibilização de aconselhamento, apoio e formação para agricultores é crucial para a 
sobrevivência dos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000, e para a gestão bem sucedida de 
habitats e espécies chave. Existem ainda consideráveis necessidades de aconselhamento e 
apoio insatisfeitas entre os agricultores da UE - em 2008 apenas cerca de 5% dos agricultores 
a receber pagamentos diretos foram alvo de aconselhamento personalizado (European 
Commission, 2010a). O âmbito e requisitos do SAS de 2014 oferece aos Estados-Membros a 
oportunidade de prestar serviços de aconselhamento muito específicos, ajustados às 
necessidades ambientais e económicas dos agricultores da Rede Natura 2000. 

A PAC e outros apoios para acrescentar valor aos produtos das explorações da Rede Natura 
2000 

Muitos agricultores da Rede Natura 2000 e prados EVN, enfrentam desafios para vender os 
seus produtos, pois são frequentemente pequenos produtores em áreas de difícil acesso, 
onde existem poucos clientes capazes de pagar preços elevados. Por outro lado, alguns 
estão bem localizados, podendo usufruir das vantagens do marketing direto a eco-turistas e 
de serviços turísticos como hotéis e restaurantes. Em algumas regiões, os agricultores da 
Rede Natura 2000 criaram ligações comerciais diretas bem sucedidas com supermercados. O 
tipo de apoios aos agricultores que procuram acrescentar valor aos seus produtos inclui: 

 Criar grupos de produtores (segundo pilar) 

 Regimes de qualidade para produtos agrícolas (segundo pilar) 

 Rotulagem e Designação de Origem Protegida 
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Apoios PAC para a gestão de habitats e espécies ligados a àreas agrícolas da Rede Natura 
2000 

A gestão das áreas agrícolas da Rede Natura 2000 dirigida às necessidades específicas de 
habitats e espécies chave pode ser feita usando uma gama de apoios do segundo pilar que 
incluem: 

 Preparação e atualização de planos de gestão Natura 2000 

 Pagamentos 

 Investimentos agro-ambientais e Natura 2000 não produtivos 

 Pagamentos compensatórios Natura 2000 

 Prevenção de danos causados às florestas pelos incêndios florestais e 
restabelecimento do potencial de produção agrícola 

As medidas agro-ambientais são medidas especialmente importantes para a Rede Natura 
2000. Ao abrigo dos seus Programas de Desenvolvimento Rural 2007-2013, vários Estados-
Membros desenvolveram com sucesso esquemas agro-ambientais desenhados 
especificamente para a gestão dos sítios Natura 2000 ou terras agrícolas de Elevado Valor 
Natural (EVN) com habitats e espécies Natura 2000. O segundo pilar deverá permitir aos 
Estados-Membros e às suas regiões desenvolver esquemas adicionais semelhantes, mais 
adequados às suas áreas agrícolas Natura 2000. 

Pagamentos PAC para projetos de cooperação e parcerias locais 

As parcerias locais desempenham um papel crucial na implementação, no terreno, de 
medidas de gestão da conservação na Rede Natura 2000. O FEADER prevê várias formas de 
financiamento de grupos de ação de agricultores, ou parcerias entre grupos de agricultores 
outras organizações locais, por exemplo, autoridades locais ou ONG, incluindo a abordagem 
LEADER, grupos de produtores, e projetos de cooperação. Este leque de apoios do segundo 
pilar inclui: 

 Projetos de cooperação para promover cadeias de abastecimento curtas e mercados 
locais, e facilitar abordagens coletivas a projetos e práticas ambientais, desde o nível 
local ao transnacional. 

 Parcerias locais – abordagem LEADER. 

Outros fundos Comunitários para a Rede Natura 2000 

O LIFE é o principal instrumento de financiamento comunitário dedicado à promoção do 
ambiente na UE. Apesar de ter um orçamento pequeno, em comparação com outros 
instrumentos da UE, possui uma importância estratégica para a Rede Natura 2000, pois 
financia medidas de conservação muito específicas e direcionadas, mais difíceis de financiar 
através de outras fontes da UE, tais como monitorização e inventariação, definição e 
implementação de técnicas de gestão, e gestão de riscos dos sítios Natura 2000 (Gantioler et 
al, 2010; Kettunen et al, 2011). 

O financiamento LIFE é particularmente importante para sítios onde a gestão agrícola foi 
abandonada e o planeamento da gestão Natura 2000 não avançou o suficiente para permitir 
a candidatura a outras fontes de financiamento (Kettunen et al, 2011). Muitos projetos de 
recuperação em sítios Natura 2000 combinaram com sucesso fundos LIFE com o 
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desenvolvimento de financiamentos agro-ambientas para assegurar financiamento de longo 
prazo (WWF and IEEP, 2009). 

Os novos Projetos Integrados LIFE, incluídos no regulamento 2014-20204 do fundo LIFE, 
podem também revelar-se relevantes para a conservação de habitats Natura 2000 ao 
fomentar a integração de aspetos ambientais noutras políticas da UE, e ao centrar-se na 
implementação de planos e estratégias a uma maior escala territorial (por ex. regional, 
multi-regional, nacional). Os projetos integrados devem também contribuir para mobilizar 
outras fontes de financiamento para atingir os objetivos de conservação e implementar as 
medidas necessárias nas áreas Natura 2000. 

Os Fundos Estruturais Europeus podem fornecer fundos significativos para ações de 
recuperação, conservação, gestão e monitorização da Rede Natura 2000 (European 
Commission, 2011). O financiamento pode também ser usado para apoiar atividades de eco-
turismo, sensibilização ambiental e comunicação, formação e educação em áreas Natura 
2000. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) permite a afetação de 
fundos à biodiversidade, particularmente ao abrigo do objetivo de preservar e proteger o 
ambiente e promover a eficiência na utilização dos recursos, incluindo através do património 
natural, Natura 2000 e infraestrutura verde5. O Fundo Social Europeu (FSE) pode apoiar o 
reforço de capacidades dirigido à criação de novas oportunidades de emprego relacionadas 
com a Rede Natura 2000 e pequenas empresas. 

Os fundos permitem também a afetação de verbas a cooperação transnacional, 
transfronteiriça e inter-regional que possa beneficiar sítios  e espécies Natura 2000, por 
exemplo, projetos para desenvolver eco-turismo, e para proteger, recuperar e gerir bacias 
hidrográficas, zonas costeiras, recursos marinhos, e zonas húmidas. 

Instrumentos de mercado e instrumentos inovadores 

Existe um leque de outros instrumentos potenciais, através dos quais o financiamento 
público e/ou ações políticas podem estimular o setor privado a financiar a biodiversidade, 
frequentemente em combinação com fundos públicos, por exemplo de organizações não 
governamentais (por ex. ONG, fundações), doações filantrópicas de empresas, ou de 
comunidades rurais. 

Existe um potencial para a utilização de sistemas de micro-financiamento em pequenas 
empresas e cooperativas pró-ambiente, tais como iniciativas de marketing direto. O valor 
acrescentado proporcionado pelos visitantes e turistas nas áreas Natura 2000 pode também 
ser aproveitado de forma mais eficiente através de projetos integrados de desenvolvimento 
local e conservação. 

Os regimes de Pagamentos de Serviços Ecossistémicos podem também incentivar a 
conservação e a recuperação da biodiversidade e habitas agrícolas de forma a salvaguardar 
(ou potencialmente aumentar) a prestação dos serviços ecossistémicos respetivos. Serviços 

                                                      
4
Regulamento (UE) n.°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) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.°614/2007. OJ L 347/185-208 
5
Artigo 5º do Regulamento (UE) N.o 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 

2013 relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que estabelece disposições específicas 
relativas ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego, e que revoga o Regulamento (CE) No 
1080/2006. Jornal Oficial da  União Europeia L347/289-302 
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típicos que os sistemas PSE se destinam a apoiar são, por exemplo, a qualidade das águas 
subterrâneas, a qualidade das águas fluviais (através da restrição da escorrência de 
nutrientes e da erosão dos solos), e o sequestro de carbono. Os sistemas PSE podem operar 
entre gestores de terras ou agricultores e organizações públicas (tais como empresas 
municipais de abastecimento de águas) ou empresas privadas (como cervejeiras), e muitos 
operam à escala local, regional, da bacia hidrográfica, ou nacional. Por exemplo, o Programa 
de Gestão Sustentável de Bacia (SCaMP)6, desenvolvido por uma companhia de águas do 
Reino Unido em colaboração com a RSPB, aplica um sistema de Pagamentos de Serviços 
Ecossistémicos à manutenção do pastoreio em urzais de montanha. A empresa beneficia de 
uma melhor qualidade da água resultante da redução da erosão nos solos turfosos que 
resultaria da queima e excesso de pastoreio (para mais detalhes, ver caso de estudo no 
Anexo E). 

Existem atualmente regimes de comércio de carbono voluntários e regulados, operacionais 
em toda a Europa, que significam que o carbono armazenado, se certificado, pode ter um 
valor económico e comerciável (Worrall et al, 2009). Isto significa que novos fluxos de 
rendimentos poderão tornar-se disponíveis para a gestão de terras. Os Estados-Membros da 
UE necessitam agora de ter em conta as emissões/reduções da utilização do solo, alteração 
da utilização do solo e florestas (USAUSF), nos seus orçamentos nacionais de carbono, o que 
constitui um potencial incentivo ao fortalecimento da proteção de habitats ricos em 
carbono. Pântanos e charnecas em solos turfosos intactos, podem beneficiar de fundos de 
compensação de carbono. 

Desenho e implementação de medidas de apoio à gestão agrícola na Rede Natura 2000 

Este documento pretende orientar o processo de planeamento, financiamento e 
implementação de ações de apoio a sistemas e comunidades agrícolas dos quais depende a 
conservação de espécies e habitats chave da Rede Natura 2000. Centra-se nas principais 
fontes de financiamento, o primeiro e segundo pilares da PAC, com recomendações para 
cada fase do processo. Os passos principais e recomendações relevantes para a gestão das 
terras agrícolas da Rede Natura 2000 encontram-se resumidos abaixo. 

► O Planeamento estratégico é crucial para definir prioridades de conservação e 
necessidades de financiamento para as terras agrícolas da Rede Natura 2000 antes do início 
do período de programação 2014-20. Tal exige que se estabeleçam objetivos estratégicos e 
prioridades de conservação claros para os habitats e espécies que dependem das terras 
agrícolas da Rede Natura 2000. O quadro de ação prioritária (PAF) deve ser usado como base 
para integrar as prioridades de financiamento Natura 2000 no FEADER e outros programas 
de financiamento. Depois, será necessário agir atempadamente para garantir que os 
objetivos e as necessidades de financiamento da Rede Natura 2000 para 2014-20 do FEADER 
e dos fundos estruturais são integrados no Acordo de Parceria entre o Estado-Membro e a 
Comissão Europeia, que é juridicamente vinculativo. É essencial garantir a cooperação entre 
as autoridades responsáveis pela natureza e pela agricultura e as partes interessadas 
relevantes no planeamento estratégico da Rede Natura 2000. 

► Identificar áreas e sistemas agrícolas da Rede Natura 2000, e dialogar com os 
agricultores são passos importantes do processo. Isto requer uma avaliação da situação 

                                                      
6http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 
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atual das terras agrícolas da Rede Natura 2000, da viabilidade económica dos sistemas 
agrícolas da Rede, e das principais pressões e agentes das alterações da gestão ou uso da 
terra. É importante envolver os agricultores e as comunidades locais neste processo de 
recolha de informação e desenvolver uma abordagem de parceria que os envolva 
plenamente no processo de  planeamento, definição e monitorização de medidas de apoio 
aos seus sistemas agrícolas e à economia rural. 

► Garantir a elegibilidade para os apoios PAC e definir o nível de referência, através do 
trabalho conjunto e da cooperação entre as autoridades ambientais e agrícolas. É crucial 
garantir que as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 são classificadas como parte da 
área agrícola e que, se cumprirem os critérios de elegibilidade, são registadas no Sistema de 
Identificação de Parcelas e no Sistema Integrado de Gestão e de Controlo. 

A flexibilidade do regulamento da PAC, acessível às autoridades agrícolas de gestão, deve 
garantir a elegibilidade dos agricultores da Rede Natura 2000 para os apoios de ambos os 
pilares da PAC. Dentro do quadro jurídico aplicável, a regras de elegibilidade da 
área/atividade agrícola podem ser definidas de forma a se adaptarem às caraterísticas das 
terras agrícolas EVN e/ou Natura 2000. É igualmente importante garantir que os agricultores 
compreendem a clara distinção entre a) as obrigações legais que lhes são impostas pela 
legislação nacional ou regional relacionada com a implementação da Rede Natura 2000, que 
deverão constituir os Requisitos Legais de Gestão (RLG) de condicionalidade relacionados 
com as Diretivas Aves e Habitats; e b) outra legislação nacional ou regional. 

► Conceber e direcionar pacotes coerentes de apoios PAC nas explorações agrícolas 
Natura 2000 exige a adoção de uma abordagem de parceria inclusiva, que envolva 
plenamente os agricultores e faça uso dos seus conhecimentos de gestão das explorações e 
dos habitats agrícolas. Podem ser concebidos pacotes de apoios integrados e coerentes a 
partir de ambos os pilares da PAC, dirigidos às necessidades específicas dos sistemas 
agrícolas da Rede Natura 2000 e dos habitats e espécies dependentes da gestão agrícola. O 
primeiro pilar disponibiliza vários tipos de pagamentos de apoio aos rendimentos, e a nova 
estrutura do FEADER torna muito mais fácil desenhar pacotes coerentes de apoios PDR no 
período de programação 2014-20. 

Os sistemas agrícolas extensivos que preservam habitats Natura 2000 têm de ser económica 
e socialmente viáveis, e isto depende das explorações receberem uma base adequada e 
fiável de apoios PAC aos rendimentos e ao reforço de capacidades, assim como pagamentos 
que respondam aos requisitos de gestão específicos de habitats e espécies. 

O processo de conceção deve implicar uma visão holística das necessidades destas 
explorações, de forma a construir um pacote de apoios coerente capaz de garantir, em 
primeiro lugar, a viabilidade económica destes sistemas agrícolas, e em segundo lugar, 
disponibilizar incentivos para uma gestão muito particular de habitats e espécies. O leque de 
medidas possíveis para responder a estas necessidades é ilustrado na tabela seguinte, e 
cada uma dessas medidas é descrita em pormenor neste guia, que fornece também 
exemplos práticos relevantes de diferentes países da UE. 

O leque de escolhas é bastante vasto e depende dos objetivos estratégicos, das caraterísticas 
dos sistemas agrícolas Natura 2000, das ameaças que enfrentam e das oportunidades 
económicas disponíveis. 
O uso eficaz dos fundos disponíveis deve ser feito planeando e ajustando o melhor possível 
os apoios aos requisitos da exploração e dos habitats, a uma escala espacial apropriada. É 
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essencial garantir que os pequenos agricultores conseguem aceder facilmente aos apoios 
adequados dos dois pilares da PAC. Deve considerar-se a possibilidade de usar abordagens 
de grupo e cooperativas, em especial no caso de várias pequenas explorações, e encorajar 
abordagens ascendentes, como o LEADER. 

É igualmente importante garantir que os índices de pagamento das Zonas com 
Condicionantes Naturais (ZCN), Natura 2000 e medidas agro-ambientais e climáticas 
refletem os custos totais da gestão, especialmente quando existe pouco ou nenhum 
rendimento do qual abdicar, e, se disponível, usar a opção de adicionar os custos das 
transações a estes cálculos. 

As opções temáticas dos sub-programas do PDR para explorações de montanha e pequenas 
explorações podem ser usadas para conceber opções específicas para a Rede Natura 2000, 
com apoios mais elevados. 

Medias de apoio PAC para a gestão de sistemas agrícolas Natura 2000 (as medidas em 
negrito são obrigatórias para os Estados-Membros) 

Objetivo Primeiro pilar Segundo pilar 

Garantir a permanência 
da atividade agrícola 

- Regime de Pagamento de 
Base, Regime de Pagamento 
Único por Superfície 

- Pagamento ‘Verde’ 

- Pagamentos para Zonas com 
Condicionantes Naturais (ZCN) 

- Apoio Associado Voluntário 

- Ou, em alternativa a todos os 
Pagamentos Diretos do 
primeiro pilar, Regime dos 
Pequenos Agricultores 

- Pagamento compensatório ZCN 

Apoiar sistemas agrícolas 
extensivos 

- Pagamento ZCN 

- Pagamentos Associados 

- Pagamento compensatório ZCN 

- Agricultura biológica 

Reforçar capacidades e 
acrescentar valor 

- Regime dos Jovens 
Agricultores 

- Serviços de aconselhamento 

- Transferência de conhecimento e 
informação 

- Investimento em ativos físicos 

- Desenvolvimento das explorações e 
empresas agrícolas 

- Criação de grupos de produtores 

- Regimes de qualidade para produtos 
agrícolas 

- Serviços de base (planos de gestão Natura 
2000/EVC) 

Gestão da conservação 
específica de habitats e 
espécies Natura 2000 

 - Agro-ambientais-climáticas 

- Investimentos não produtivos 

- Pagamentos Natura 2000 

- Pagamentos de bem-estar animal 

- Prevenção de fogos florestais e 
recuperação do potencial agrí cola 
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► Garantir recursos financeiros, técnicos, de aconselhamento e administrativos para a 
implementação. Deverão ser  disponibilizados recursos financeiros, e outros, para apoio de 
longo prazo, incluindo pessoal capacitado em aconselhamento do organismo pagador, com 
preparação técnica necessária para a gestão de terras Natura 2000. 

Se possível, o financiamento dos PDR deve ter uma base de longo prazo, pois lacunas de 
financiamento debilitam a confiança de agricultores e proprietários e desincentivam-nos de 
adotar medidas de longo prazo (como a recuperação de habitats). É essencial garantir 
financiamento não só para os pagamentos aos agricultores, mas também para cobrir todos 
os custos de prestação e apoio, por exemplo, serviços de aconselhamento, formação e 
aquisição de competências, preparação de planos de gestão de sítios Natura 2000 e de EVC, 
e assistência a grupos. 

O aconselhamento e informação devem ser prestados por fontes de confiança dos 
agricultores, e devem sempre integrar o aconselhamento relativo às formas como a 
conservação pode ser integrada no sistema agrícola. Deverá também ser disponibilizado 
financiamento para monitorizar os impactos das atividades de gestão ao nível da exploração. 

► Monitorizar, avaliar e rever são essenciais para avaliar a eficácia das medidas no 
cumprimento dos objetivos, e para permitir a adaptação e apuramento de regimes e práticas 
de gestão ao longo do tempo. O Quadro Comum de Acompanhamento e Avaliação (QCAA) 
estabelece uma série de indicadores específicos para a totalidade da PAC, e para a política 
de desenvolvimento rural em particular. Estes incluem indicadores comuns de contexto para 
sítios Natura 2000, estado de conservação de habitats agrícolas e agricultura EVN, a aplicar 
em todos os Estados-Membros. As autoridades gestoras podem também implementar 
indicadores adicionais pertinentes para a sua situação nacional/regional. 

A monitorização deve permitir avaliar a aceitação e a cobertura das medidas, quaisquer 
dificuldades e constrangimentos na sua aplicação, bem como o seu impacto em relação aos 
objetivos de conservação perseguidos. É importante desenhar programas de monitorização 
que possam ser aplicados também ao nível da exploração e que sejam facilmente 
verificáveis. O envolvimento dos agricultores na monitorização dos resultados atingidos pelo 
seu trabalho de implementação das medidas requeridas, tem-se revelado muito eficaz, e 
uma forma de melhorar a sua participação na implementação dos programas. Uma 
comunicação pública mais alargada é também muito importante para criar uma imagem 
positiva das espécies e habitats alvo, e reconhecer aqueles que se esforçam por os proteger. 

Em locais onde os programas de gestão da Rede Natura 2000 estão a ser  introduzidos pela 
primeira vez, testes piloto em pequena escala podem aumentar a eficácia, aceitação e a 
prestação dos programas. 

Considerações finais 

Os agricultores que contribuem para a gestão adequada de habitats e espécies chave 
dependentes de práticas agrícolas, trabalham com frequência sob condições difíceis e são 
extremamente vulneráveis a pressões económicas, que os podem levar a abandonar os seus 
sistemas agrícolas tradicionais. 

As oportunidades de financiamento existem para apoiar a viabilidade económica da 
exploração agrícola na totalidade, e promover a implementação das medidas necessárias à 
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conservação de habitats agrícolas e espécies de interesse comunitário e a gestão dos sítios 
Natura 2000. 

Os Estados-Membros podem fazer um melhor uso destas oportunidades, construindo 
pacotes integrados de apoios aos agricultores da Rede Natura 2000 que garantam a 
viabilidade económica dos sistemas agrícolas extensivos dos quais as práticas de gestão 
benéficas dependem, e também as práticas de gestão específicas necessárias para a 
conservação dos habitats e espécies chave. 

A PAC reformada para o período 2014-2020 oferece uma nova oportunidade aos Estados-
Membros para desenvolverem pacotes de apoio coerentes específicos para os agricultores 
da Rede Natura 2000. Estes deverão combinar medidas de ambos os pilares da PAC, com o 
fim de apoiar a permanência dos sistemas agrícolas extensivos, ajudando os agricultores a 
acrescentar valor aos produtos, e compensando-os pela gestão dos sítios, habitats e 
espécies Natura 2000.
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OBJETIVO DESTE GUIA 

 Para que servem estas orientações? 

Este documento de orientação foi preparado com o objetivo de apoiar as administrações dos 
Estados-Membros e grupos de interesse chave, responsáveis pelas áreas da agricultura e da 
conservação da natureza, a desenvolver e promover sistemas e práticas agrícolas em áreas 
Natura 2000 que ajudem a manter e melhorar o estado de conservação de habitats e espé-
cies de importância comunitária raros e ameaçados. 

As orientações foram preparadas através de um diálogo ativo com atores pertinentes (auto-
ridades agrícolas e ambientais, organizações de agricultores, ONGA) com o fim de encontrar 
formas de incentivar uma abordagem mais integrada da gestão agrícola em áreas da Rede 
Natura 2000, e fortalecer, de forma especial, abordagens de parceria. 

O documento fornece uma panorâmica dos principais temas a considerar no que toca às 
relações entre a agricultura e a Rede Natura 2000 e oferece uma gama de ideias práticas, 
exemplos e recomendações de gestão agrícola em sítios Natura 2000, baseados em experi-
ências de boas práticas em toda a UE 

São apresentadas diferentes abordagens no que diz respeito à conceção, coordenação e im-
plementação, e medidas apropriadas para manter habitats e espécies de interesse comuni-
tário, através de vários tipos de sistemas e práticas agrícolas. É prestada particular atenção à 
integração das medidas de gestão da Rede Natura 2000 nos Programas de Desenvolvimento 
Rural. 

O documento destina-se a disponibilizar uma fonte útil de conselhos e ideias para Estados-
Membros e grupos de interesse. Como tal, reflete apenas o ponto de vista da Comissão Eu-
ropeia e não é de natureza vinculativa. As Diretivas Habitats e Aves consagram o princípio da 
subsidariedade, cabendo aos Estados-Membros determinar as medidas a implementar para 
gerir os seus sítios Natura 2000 de acordo com o nº 1 e o nº2 do Artigo 6º da Diretiva Habi-
tats. 

Estas orientações não são, portanto, de natureza prescritiva, pretendendo antes facultar 
informação e aconselhamento úteis para ajudar os  Estados-Membros a implementar as suas 
obrigações ao abrigo das Diretivas Habitats e Aves. 

 A quem se destinam estas orientações? 

Estas orientações destinam-se principalmente às administrações que lidam com a Política 
Agrícola Comum (PAC) (e de forma especial às responsáveis pela definição dos Programas de 
Desenvolvimento Rural [PDRs] e pelo apoio à sua implementação), e às que lidam com a 
implementação das Diretivas Habitats e Aves. 

As autoridades responsáveis pela conservação e os gestores da Rede Natura 2000 encontra-
rão informação e orientações pertinentes para a gestão de habitats e espécies chave de zo-
nas agrícolas e para o uso dos principais instrumentos disponíveis para apoiar a sua conser-
vação, entre outros, ao abrigo do PDR. 
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As autoridades responsáveis pela agricultura e os gestores dos PDR encontrarão uma pano-
râmica clara das obrigações decorrentes das  Diretivas Habitats e Aves e da sua relevância e 
importância para o setor agrícola. Encontrarão igualmente conselhos práticos e ideias valio-
sas acerca de como desenvolver medidas e programas agrícolas adequados que contribuam 
para a conservação de sítios Natura 2000 numa gama de condições sociais, económicas e 
físicas ou geográficas. 

Adicionalmente, este guia deverá ser útil para as organizações de agricultores e gestores de 
terras envolvidos na gestão prática de terras agrícolas em sítios da Rede Natura 2000. 

 O que pode encontrar neste documento? 

O Capítulo 1 descreve o contexto político geral e faz uma breve introdução à Rede Natura 
2000 e aos compromissos da UE para travar a perda de biodiversidade na Europa. 

O Capítulo 2 explica a importância de cultivar para habitats e espécies de importância co-
munitária, identifica os habitats e espécies da Rede Natura 2000 relacionados com sistemas 
e práticas agrícolas específicos, e de que forma a gestão agrícola influencia a sua conserva-
ção. Apresenta também uma panorâmica das principais pressões e ameaças que estes habi-
tats e espécies enfrentam. 

O Capítulo 3 fornece uma panorâmica dos requisitos de gestão dos sítios Natura 2000 no 
contexto das terras agrícolas. Explica termos chave, tais como definir objetivos de conserva-
ção, estabelecer medidas de conservação, e atingir um ‘Estado de Conservação Favorável’ 
(ECF). Descreve também as diferentes opções de financiamento disponíveis para os sítios 
Natura 2000 em zonas agrícolas. 
 
O Capítulo 4 descreve os principais sistemas e práticas agrícolas que são necessários para 
recuperar e manter num Estado de Conservação Favorável os habitats e espécies ligados às 
terras agrícolas nos sítios Natura 2000. 

O Capítulo 5 descreve o leque de instrumentos políticos e fundos que podem ser usados 
para manter e reintroduzir sistemas e práticas agrícolas adequados na Rede Natura 2000. 
Este capítulo também analisa o potencial das abordagens baseadas no mercado para apoia-
rem a gestão da Rede Natura 2000. 

O Capítulo 6 fornece um guia passo a passo para desenhar diferentes tipos de pacotes de 
medidas PAC para apoiar a gestão de terras agrícolas na Rede Natura 2000. Incluem-se 
exemplos reais de vários países da UE para ilustrar de que forma as recomendações podem 
ser e têm sido postas em prática. 
 

Anexos: 

O Anexo A descreve os tipos de habitat chave de interesse comunitário que dependem da 
agricultura e o grau de dependência de cada um, assim como a sua distribuição, extensão 
total, proporção do habitat coberto pela Rede Natura 2000, e estado de conservação atual. 
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O Anexo B inclui uma lista de espécies chave de interesse comunitário associadas a habitats 
agrícolas. Identifica o seu uso do habitat num contexto agrícola, o seu estado prioritário, e 
estado de conservação atual. 

O Anexo C mostra a área de habitats agrícola e importância comunitária nos Estados-
Membros que contêm 10% ou mais da área total de cada habitat numa determinada região 
biogeográfica. O objetivo é evidenciar aos Estados-Membros os habitats em relação aos 
quais eles detêm uma responsabilidade particular. 

O Anexo D apresenta exemplos de recomendação de gestão de cada tipo de habitat chave 
do Anexo I associado à agricultura. As recomendações não são prescritivas e a gestão deve 
ser adaptada às condições e objetivos nacionais e locais, usando os melhores conhecimen-
tos locais disponíveis. 

O Anexo E apresenta uma série de 27 casos-estudo sobre diferentes abordagens usadas para 
gerir terras agrícolas de forma a promover a conservação dos habitats e espécies de interes-
se comunitário em diferentes Estados-Membros. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 A agricultura ao longo dos tempos 

A diversidade de práticas agrícolas na Europa teve uma profunda influência nas nossas zonas 
rurais, criando um mosaico intrincado de habitats semi-naturais tão característico da paisa-
gem dos nossos dias.  Eles são parte daquilo que torna a paisagem rural da Europa tão espe-
cial, tanto do ponto de vista cultural, como da biodiversidade.  Hoje em dia, cerca de metade 
do território da UE são terras agrícolas, e a agricultura continua a ser a principal atividade 
económica na maioria das zonas rurais. Ela mantém o mundo rural vivo e desempenha um 
papel vital no apoio à economia local.   
 
A agricultura tem, como é natural, sofrido enormes alterações o longo dos tempos. A partir 
dos anos 1950, os agricultores foram incentivados a intensificar e modernizar as suas práti-
cas agrícolas sempre que possível, com o fim de aumentar as colheitas tornar-se mais efici-
ente. Foram introduzidas as monoculturas, a dimensão dos campos aumentou, as explora-
ções pecuárias expandiram-se e passaram a aplicar-se pesticidas e fertilizantes.  Em resulta-
do, uma parte significativa das terras agrícolas desapareceu ou foi convertida nos últimos 60 
anos. 
 
Contudo, nem todas as terras agrícolas puderam sofrer este processo de intensificação e 
mecanização. Em muitas partes da UE, os terrenos não permitem práticas tão intensivas. Os 
declives podem ser demasiadamente acentuados, o demasiadamente pobre, a área muito 
remota, etc. Para além disso, a estrutura das explorações locais e os padrões de distribuição 
da terra tornam difícil a introdução de alterações agrícolas tão grandes. 
 
Como resultado, partes significativas da UE continuam hoje a ser cultivadas de uma forma 
mais extensiva, mais bem adaptada às condições locais. Estas zonas estão normalmente nas 
mãos de pequenos agricultores locais, e não de grandes empresas agrícolas. No entanto, 
estão longe de constituir uma minoria. Os pequenos agricultores e as explorações agrícolas 
extensivas ainda representam uma proporção significativa dos 14 milhões de agricultores da 
UE. 
 
Embora não sejam tão produtivos como as grandes explorações modernas, estes sistemas 
agrícolas são, ainda assim, uma parte essencial do tecido sócio-económico das zonas rurais 
europeias e, como tal, têm um papel social, económico e ambiental muito importante a de-
sempenhar na UE.  Eles representam uma fonte substancial de emprego e rendimento local, 
impedindo o despovoamento rural e ajudando a manter vivas as comunidades rurais. São 
uma fonte vital de alimentos e produtos para muitas zonas rurais remotas e desempenham 
um papel primordial na manutenção da rica e diversificada biodiversidade europeia. 
 
Contudo, apesar da sua importância sócio-económica, a viabilidade das explorações agríco-
las extensivas tem-se tornado cada vez mais precária. Em muitas partes da UE, os agriculto-
res têm sido forçados a abandonar as suas terras e partir para outros locais em busca de 
fontes alternativas de rendimento, com implicações sociais e económicas devastadoras para 
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as áreas rurais implicadas. Ao longo das últimas décadas, áreas substanciais da UE têm sido 
afetadas pelo abandono agrícola. As previsões para as próximas décadas são de que o aban-
dono agrícola na Europa continue, em particular o de áreas de pastagens extensivas. 
 
O abandono das terras é, até certo ponto, atenuado pela Política Agrícola Comum (PAC), que 
apoia práticas agrícolas amigas do ambiente e comunidades rurais em áreas agrícolas margi-
nais/menos produtivas, e também exige que os proprietários mantenham as terras em ‘boas 
condições agrícolas e ambientais’ para receberem os pagamentos da PAC. 
 

1.2 Reformas da Política Agrícola Comum 

É essencial que a sociedade reconheça devidamente o trabalho dos agricultores que gerem 
as suas terras de forma compatível com o ambiente natural. Como descrito acima, eles de-
sempenham não só um papel vital na manutenção do tecido sócio-económico e da qualida-
de do ambiente das zonas rurais da Europa, como fornecem uma larga gama de produtos e 
serviços ambientais à sociedade. 
 
Este importante papel deve refletir-se devidamente e ser apoiado por compromissos políti-
cos adequados a todos os níveis administrativos. A Política Agrícola Comum (PAC) tem tam-
bém um papel central a desempenhar neste contexto. Ao longo dos anos, sucessivas refor-
mas têm cada vez mais reconhecido a importância de apoiar e incentivar este importante 
setor da comunidade agrícola – especialmente através do reforço das medidas de desenvol-
vimento rural ao abrigo do segundo pilar. Este pretende, entre outros, ajudar os agricultores 
que vivem e trabalham em condições agrícolas difíceis, a manter-se economicamente viáveis 
e a continuar a produzir produtos ambientalmente sustentáveis. 
 
Para além disso, a dissociação dos subsídios da produção e a introdução de regras de condi-
cionalidade na PAC ofereceram uma oportunidade aos agricultores de responderem mais 
facilmente às condições do mercado, cumprindo ao mesmo tempo normas ambientais de 
base. 
 
Isto não significa que a tendência geral para a intensificação, especialização e mecanização 
vá ter um fim (em especial nos Estados-Membros mais recentes, onde as estruturas e siste-
mas agrícolas continuam a mudar em função das pressões do mercado) mas na sociedade 
atual existe também uma forte pressão política, especialmente quando são usados fundos 
públicos, para dar mais ênfase ao facto de os agricultores não serem meros produtores de 
alimentos, mas também guardiões do nosso espaço rural fornecendo uma grande variedade 
de bens e serviços ecossistémicos para benefício da sociedade como um todo e salvaguar-
dando o nosso ambiente natural. 
 
Neste contexto, o papel fundamental dos agricultores que gerem as suas terras de forma 
ambientalmente correta e adaptada às condições locais não deve ser negligenciado na ten-
dência para a crescente eficácia e produtividade agrícola. 
 

1.3 Compromissos das políticas de biodiversidade da UE e Estados-Membros 

A agricultura tem contribuído de forma significativa para a biodiversidade, graças a séculos 
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de tradições agrícolas variadas que resultaram numa paisagem com um padrão intrincado 
de habitats semi-naturais. Este, por sua vez, atraiu uma vasta gama de espécies de fauna e 
flora. Algumas, como o codornizão (Crex crex) e a cegonha-branca (Ciconia ciconia), são bem 
conhecidas, mas uma multiplicidade de outras espécies menos conhecidas, habitam tam-
bém estes habitats semi-naturais, como a borboleta Maculinea nausithous e muitas espécies 
de orquídeas. 
 
A sobrevivência destas espécies encontra-se hoje totalmente dependente de sistemas e prá-
ticas agrícolas extensivos ajustados localmente. Contudo, nos últimos 50 anos, o efeito com-
binado da intensificação agrícola e abandono de terras, levou a um declínio dramático da 
biodiversidade em zonas agrícolas. Hoje, apenas subsistem 15-25% das áreas agrícolas ex-
tensivas de elevado valor natural que a Europa em tempos acolheu. As populações de aves 
das zonas agrícolas também diminuíram em cerca de 50% desde os anos 1980 mas estabili-
zaram desde então, enquanto que as populações de borboletas ligadas a estas zonas diminu-
íram 70% desde 1990 e não mostraram ainda sinais de recuperação (Van Swaay et al 2010). 
 
Reconhecendo este alarmante declínio da biodiversidade europeia, os Estados-Membros da 
UE adotaram duas peças chave de legislação comunitária – as Diretivas Habitats7 e Aves8 – 
para conservar as espécies e habitats mais valiosos da Europa em toda a sua área natural de 
distribuição na UE. O objetivo geral da Diretiva Aves é manter ou recuperar as populações de 
todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território da UE a 
um nível que garanta a sua sobrevivência a longo prazo. A Diretiva Habitats tem objetivos 
semelhantes, mas visa uma série de espécies que não aves, assim como certos tipos de habi-
tat por direito próprio. 
 
As duas diretivas não abrangem todas as espécies de animais e plantas da Europa (i.e. não 
abrangem toda a biodiversidade da UE). Focam-se, pelo contrário, num sub-conjunto de 
cerca de 2.000 (de um total aproximado de 100.000 ou mais espécies presentes na Europa) – 
que são tão raras ou ameaçadas, que necessitam de medidas urgentes de proteção para 
evitar a extinção. Estas espécies são frequentemente designadas espécies de interesse co-
munitário, ou de importância comunitária. 
 
Estas diretivas exigem aos Estados-Membros mais do que a simples prevenção da continua-
ção da deterioração das espécies e tipos de habitat de interesse comunitário, devendo tam-
bém introduzir medidas que garantam que atinjam um estado de conservação favorável em 
toda a sua área de distribuição natural na UE. O facto de um habitat ou uma espécie  estar 
ameaçado (não enfrentar risco imediato de extinção) não significa necessariamente que 
tenha um estado de conservação favorável. 
 
Estas duas diretivas natureza da UE são as pedras angulares da política da UE em matéria de 

biodiversidade. Em 2012, a UE atribuiu-se o objetivo de travar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020, e proceder à sua recuperação na 
medida do possível, intensificando simultaneamente a contribuição da UE para evitar a per-

                                                      
7

Diretiva 92/43/CEE do Conselho 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/habitatsdirective/index_pt.htm 
8
Diretiva 2009/147/CE do Conselho relativa à conservação das aves selvagens, versão codificada da Diretiva 79/409/CEE. 

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EN:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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da de biodiversidade a nível mundial.   
 
Isto reflete o forte compromisso político que tem sido feito pelos chefes de estado e gover-
nos europeus e coloca a biodiversidade num lugar de relevo na agenda política da UE. A Es-
tratégia da Biodiversidade da UE9, adotada em 2012, identifica seis metas principais, relati-
vas a áreas em que é necessário tomar medidas para fazer face às principais pressões sobre 
a natureza e os serviços ecossistémicos na UE. Uma dessas metas é o reforço da contribuição 
positiva da agricultura e das florestas para a biodiversidade. 
 

A estratégia da biodiversidade da UE para 2020 

A estratégia da biodiversidade da UE para 2020 visa travar a deterioração do estado de todas as es-
pécies e habitats abrangidos pela legislação da UE em matéria de natureza e obter uma melhoria 
sensível e mensurável do seu estado. A estratégia visa melhorar a integração em setores-chave, es-
pecificamente através de metas e ações destinadas a reforçar o contributo positivo dos setores da 
agricultura, silvicultura e pescas para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade. No 
que diz respeito à agricultura, os instrumentos em vigor no âmbito da PAC contribuirão para este fim. 
A estratégia visa também melhorar a conetividade entre sítios Natura 2000, e o ambiente de uma 
forma mais alargada, através do desenvolvimento de infraestruturas verdes. 

Meta 1 
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. 

Meta 2 
Até 2020, os ecossistemas e seus serviços serão mantidos e valorizados mediante a criação de infra-
estruturas verdes e da recuperação de, pelo menos, 15% dos ecossistemas degradados. 

Meta 3 
Agricultura: Até 2020, maximizar as áreas agrícolas com prados, terras aráveis e culturas permanen-
tes abrangidas pelas medidas relativas à biodiversidade no âmbito da PAC, a fim de garantir a con-
servação da biodiversidade e obter uma melhoria mensurável no estado de conservação das espé-
cies e habitats que dependem da agricultura, ou são por esta afetados, e na prestação de serviços 
ecossistémicos em comparação com o nível de referência da UE de 2010, contribuindo assim para o 
reforço de uma gestão sustentável. 

A Comissão Europeia tem também realçado que a gestão e reabilitação eficazes dos sítios 
protegidos pela Rede Natura 2000 é vital para a consecução do objetivo da UE em matéria 
de biodiversidade para 2020. 
 

1.4 A Rede Natura 2000 

Um elemento central das Diretivas Natureza é a criação, a nível da UE, da Rede Natura 2000, 
composta por Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação 

                                                      
9

Texto integral da Estratégia da Biodiversidade da UE disponível em: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
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(ZEC) designados ao abrigo da Diretiva Habitats, e Zonas de Proteção Especial (ZPE) designa-
das ao abrigo da Diretiva Aves (referidos coletivamente como sítios Natura 2000). A forma 
como estes sítios devem ser geridos e protegidos é explicada em mais pormenor no capítulo 
3. 

A rede Natura 2000 inclui atualmente mais de 26.000 sítios. Juntos, cobrem cerca de 18% da 
área terrestre da UE, bem como áreas marinhas significativas.  Mas a Rede Natura 2000 não 
é um sistema de reservas naturais no sentido estrito, adotando um sistema diferente, que 
reconhece o ser humano como parte integrante da natureza, e o facto de ambos trabalha-
rem melhor em parceria. 
 

 
 

1.5 Uma parceria entre os agricultores e a sociedade 

O facto de as terras agrícolas constituírem cerca de 40% da área da Rede Natura 2000 
mostra a importância dos agricultores para esta Rede. Como um valor elevado de 
biodiversidade coincide geralmente com baixas produtividades agrícolas, a maioria das 
terras agrícolas da Rede Natura 2000 localiza-se nas áreas mais marginais. Exemplos incluem 
prados e pastagens alpinos, planícies estepárias, urzais e prados húmidos. Em algumas 
destas áreas, é provável que os sistemas e práticas agrícolas em vigor sejam já compatíveis 
com a conservação das espécies e habitats para os quais o sítio foi designado. A tónica será 
encontrar formas de continuar a apoiar estas práticas e reconhecer os agricultores por elas 
responsáveis. Noutras áreas, as práticas tradicionais podem ter sido já abandonadas ou 
convertidas noutros tipos de agricultura menos compatíveis com a natureza. Nesse caso, é 
necessário encontrar formas de reintroduzir sistemas compatíveis ou ajustar práticas 
existentes de forma a poderem voltar a contribuir para a conservação dos habitats e 
espécies de interesse comunitário para os quais o sítio foi designado. 
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Isto requer uma parceria forte entre agricultores, autoridades agrícolas e de conservação da 
natureza, e a sociedade civil. Este guia pretende ilustrar de que forma esta parceria pode 
funcionar eficazmente para benefício de todos. Fornece uma panorâmica dos principais 
pontos a ter em conta no que respeita à relação entre agricultura e Rede Natura 2000 e 
oferece ideias práticas, exemplos e recomendações de gestão em sítios Natura 2000, 
baseados em experiências de boas práticas em toda a UE. 
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2.  AGRICULTURA NA REDE NATURA 2000 
 

O que pode encontrar neste capítulo? 
 
Este capítulo fornece uma panorâmica do papel dos diferentes sistemas e práticas agrícolas 
no apoio à conservação dos habitats e espécies da Rede Natura 2000. Descreve o tipo de 
terras agrícolas incluídas nesta Rede e identifica habitats e espécies protegidos ao abrigo das 
duas Diretivas Natureza da UE especificamente ligados às práticas agrícolas. Aborda as prin-
cipais pressões e ameaças no contexto agrícola a forma como os diferentes aspetos da ges-
tão agrícola podem influenciar a sua conservação. 

 

2.1 Que tipo de terras agrícolas estão incluídas na Rede Natura 2000? 

Os agro-ecossistemas10 representam, em média, 38% da superfície total da Rede Natura 
2000 na UE (EEA, 2010), e os sítios Natura 2000 abrangem 10.6% (ou seja, 22.2 milhões de 
hectares) da área agrícola total da UE-27 (ver Figura 2.1). 

Figura 2.1  Proporção de área agrícola na Rede Natura 2000 
Nota: as percentagens de SAU na Rede Natura 2000 foram estimadas usando classes Corine 
Land Cover. Fonte: European Commission, 2013a. 
 

 
 
 

Deve sublinhar-se que neste contexto, o termo ‘terra agrícola’ é muito mais abrangente do 

                                                      
10

Nesta secção, os “agro-ecossistemas” incluem as seguintes classes CORINE Land Cover (CLC): 

- Áreas regularmente cultivadas, que incluem culturas temporárias de sequeiro (classe CLC 211), culturas temporárias 
de regadio (212), arrozais (213), vinhas (221), pomares (222), olivais (223), pastagens permanentes (231) e culturas 
temporárias associadas a culturas permanentes (241). 

- Áreas cultivadas mistas: sistemas culturais e parcelares complexos (242), agricultura com espaços naturais e semi-
naturais (243) e sistemas agro-florestais (244). 

- Áreas semi-naturais com possíveis práticas agrícolas extensivas: vegetação herbácea natural (321), matos (322), 
vegetação esclerófila (323). 
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que a área classificada como Superfície Agrícola Utilizada noutros contextos, tais como o 
Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas e estatísticas sobre produtos vegetais11

. 

A maior parte das terras agrícolas da Rede Natura 2000 têm sido geridas por sistemas exten-
sivos, e a sua permanência está, pois, muito dependente da continuação de tais sistemas 
agrícolas (ver Caixa 2.1). O ênfase deverá ser colocado na promoção de medidas de conser-
vação positivas  nos sistemas agrícolas que são simultaneamente ecológica e economica-
mente sustentáveis. Os sistemas agrícolas de baixa intensidade incluídos na Rede Natura 
2000, desenvolveram-se geralmente ao longo do tempo, com estruturas e práticas agrícolas 
intimamente adaptadas às condições locais. Em traços largos, incluem: 

o sistemas pecuários nos quais as superfícies forrageiras são sobretudo a vegetação semi-
natural, incluindo pastagens, charnecas e matos; 

o sistemas aráveis de baixa intensidade (por exemplo em solos pobres, áreas secas, salga-
das ou encharcadas, ou em locais remotos), frequentemente em rotação com vegetação 
de pousio semi-natural; 

o culturas permanentes de baixa intensidade, tais como pomares e olivais geridos de for-
ma tradicional; e 

o sistemas agrícolas mistos com culturas aráveis e/ou permanentes com gado. Este tipo de 
sistemas inclui também superfícies agrícolas com mosaicos de agricultura de baixa inten-
sidade e elementos paisagísticos valiosos, que podem sustentar uma elevada biodiversi-
dade específica. 

 
Nos sítios Natura 2000, encontram-se com frequência sistemas pecuários de baixa intensi-
dade, pois estes sítios mantêm grandes áreas de pastagens e prados semi-naturais, charne-
cas e matos, que albergam muitas espécies de plantas e animais de interesse comunitário, e 
modelam a paisagem das terras altas, montanhas e outras áreas. Nas pastagens e prados de 
montanha explorados de forma extensiva, podem encontrar-se espécies como a marmota 
alpina (Marmota marmota latirostris) e espécies raras de borboletas (por ex. Colias myrmi-
done e Erebia calcaria). 

Sistemas aráveis como as estepes secas de cereais são frequentemente designadas como 
sítios Natura 2000 por suportarem plantas herbáceas raras muito ameaçadas, mamíferos 
como o hamster romeno (Mesocricetus newtoni) e o esquilo terrestre europeu (Sper-
mophilus citellus), e grandes populações de algumas espécies de aves globalmente ameaça-
das, incluindo a abetarda (Otis tarda) e o peneireiro-das-torres (Falco naumanni). Os pousi-
os, ou terras retiradas da produção destes sistemas aráveis, constituem uma parte essencial 

                                                      
11

No Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas (IEEA), a superfície agrícola utilizada (SAU) é a área total ocupada 

pelas terras aráveis, pastagens permanentes, culturas permanentes e por hortas familiares utilizadas pela exploração, 
independentemente da forma de exploração ou de serem utilizadas como parte de um baldio. A SAU não inclui superfícies 
agrícolas não utilizadas, a superfície florestal e as superfícies ocupadas com edifícios, pátios, caminhos, lagoas, etc. A SAU é 

também definida no contexto das estatísticas sobre produtos vegetais (Regulamento do Conselho (CEE) No 837/90 de 26 de 
março de 1990 e Regulamento do Conselho (CEE) No 959/93 de 5 de abril de 1993) respetivamente como 1) Área cultivada 
com cereais para cada grupo de cereais e para qualquer cereal (tal como especificado nos anexos) cuja produção exceda 
50.000 toneladas por ano e 2) Superfícies de terra arável, pastagens permanentes, culturas permanentes e outras partes da 
SAU além das terras aráveis (terras com outros cultivos que não cereais). Os prados permanentes também, deverão incluir 
as partes da SAU no exterior das explorações agrícolas. Existem presentemente diferenças significativas entre a SAU 
baseada no Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas e nas Estatísticas sobre Produtos Vegetais devido às diferentes 
definições consideradas nos inquéritos. 
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destes sistemas, e do seu valor natural, assim como a estrutura esparsa e heterogénea da 
vegetação das culturas e pousios. 

Os sistemas silvo-pastoris extensivos, que combinam as culturas arvenses e pastagens com 
árvores, como o montado, constituem sistemas agrícolas de características únicas, que al-
bergam muitas espécies de interesse comunitário, como o lagarto-de-água (Lacerta schrei-
beri) e a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti). 

As culturas permanentes, incluindo pomares, olivais, e vinhas, encontram-se com frequên-
cia em áreas Natura 2000, porque a sua riqueza estrutural, incluindo mosaicos de socalcos, 
sebes, prados e outros elementos de vegetação semi-natural, proporcionam habitat ade-
quado para muitas espécies originalmente associadas a bosques abertos e/ou habitats ro-
chosos. Os pomares tradicionais são apropriados para espécies abrangentes que necessitam 
de um complexo de habitats, tais como o tritão-de-crista (Triturus cristatus), e para insetos 
saproxílicos dependentes de madeira em putrefação tais como o escaravelho-veado (Luca-
nus cervus). Nas culturas permanentes podem encontrar-se muitas espécies de aves, inclu-
indo a felosa-dos-olivais (Hippolais olivetorum). Morcegos como os morcegos-de-ferradura-
pequenos (Rhinolophus hipposideros) alimentam-se em pomares tradicionais. As culturas 
permanentes extensivas são também apreciadas pela sua paisagem e valor cultural e históri-
co. 

Podem também encontrar-se algumas espécies da Rede Natura 2000 em terras agrícolas 
geridas de forma intensiva. Entre estas, incluem-se algumas populações invernantes de im-
portância internacional de gansos e cisnes, tais como o ganso-de-faces-brancas (Branta leu-
copsis) e o cisne-bravo (Cygnus cygnus) que se alimentam em pastagens e culturas de cereal 
intensivas no inverno. O hamster-comum (Cricetus cricetus), que consta do anexo IV da Dire-
tiva Habitats e portanto requer proteção rigorosa ao abrigo do Artigo 12º, ocorre em terras 
aráveis com suficientes recursos alimentares e refúgios disponíveis em culturas forrageiras e 
margens não cultivadas. 
 

Caixa 2.1 Relação entre terra agrícola de Elevado Valor Natural e Natura 2000 

O conceito de área agrícola de Elevado Valor Natural (EVN) foi adotado de forma generalizada na 
política agrícola em toda a Europa. As áreas agrícolas de Elevado Valor Natural incluem as áreas, na 
Europa, onde a agricultura é uma forma importante (normalmente dominante) de uso da terra e 
apoia, ou se encontra associada quer a uma elevada diversidade de espécie e habitats, quer  à pre-
sença de espécies de importância europeia e/ou nacional, e/ou regional a conservação, ou ambas 
(Beaufoy & Cooper, 2008; Cooper et al, 2007; Oppermann et al, 2012). Esta definição inclui três tipos 
de áreas agrícolas EVN: 

 Tipo 1: Terras agrícolas com elevada proporção de vegetação semi-natural 

 Tipo 2: Terras agrícolas com um mosaico dr agricultura de baixa intensidade elementos naturais e 
estruturais, como áreas marginais, sebes, muros de pedra, manchas de bosque ou matos, pe-
quenos rios, etc.. 

 Tipo 3: Terras agrícolas contendo espécies raras ou uma proporção elevada de populações euro-
peias ou mundiais. 

Na prática existe uma sobreposição considerável entre terras agrícolas EVN e zonas agrícolas da Rede 
Natura 2000, uma vez que o tipo 3 foi identificado usando informação da Rede Natura 2000, assim 
como das Áreas Importantes para as Aves (IBAs), Áreas Importantes para as Borboletas (PBAs) e ou-
tros conjuntos de dados nacionais sobre biodiversidade adequados (ver Paracchini et al 2008 para 
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mais pormenores). 

Contudo, trata-se de dois conceitos claramente distintos. O conceito de área agrícola EVN é alargado, 
cobrindo toda a biodiversidade e não tem força jurídica. A Rede Natura 2000, pelo contrário, é vincu-
lada por legislação comunitária.  As áreas agrícolas apenas são incluídas na Rede Natura 2000 se 
forem de importância primordial para um ou mais espécies ou habitats protegidos da UE ao abrigo 
das Diretivas Habitats ou Aves (i.e. nem todas as áreas onde essas  espécies e habitats estão presen-
tes são necessariamente incluídas na Rede Natura 2000 – ver Capítulo 3). Uma vez incluídas na Rede 
Natura 2000, os Estados-Membros ficam legalmente obrigados a gerir estes sítios de forma a garantir 
a conservação das espécies e dos tipos de habitat para os quais eles foram designados. 

Ver Capítulo 4 para mais pormenores acerca de sistemas agrícolas e gestão de habitats e 
espécies. 
 
2.2 A que habitats e espécies de interesse comunitário diz respeito? 

Muitos dos habitats e espécies de interesse comunitário da Rede Natura 2000 que são pro-
tegidos pelas Diretivas Habitats e Aves, dependem de, ou estão associados a práticas agríco-
las (ver Tabela 2.1). Eles são, por essa razão, alvo de atenção especial neste guia e, para mai-
or facilidade de referência, são simplesmente designados como “habitats agrícolas chave” e 
“espécies agrícolas chave”. 

É de realçar que, nos termos da Diretiva Habitats, apenas os sítios essenciais mais importan-
tes para estes tipos de habitat e espécies são incluídos na Rede Natura 2000, e não todas as 
áreas onde eles estão presentes. Como ilustrado na Tabela 2.1, alguns tipos de habitat pos-
suem apenas 20%-30% da sua área total protegida pela Rede Natura 2000. 
 

2.2.1 Habitats agrícolas chave de interesse comunitário 

O Anexo I da Diretiva Habitats enumera 58 tipos de habitat (dos quais 23 são prioritários12) 
considerados habitats agrícolas chave por dependerem ou estarem associados a práticas 
agrícolas extensivas. Classificam-se em oito grandes grupos de habitats (European Commis-
sion, 2013b), que se descrevem brevemente em seguida. O Anexo A inclui informação mais 
pormenorizada acerca de cada tipo de habitat. 

Mais de um terço destes habitats (24) são considerados totalmente dependentes de práticas 
agrícolas adequadas (Halada et al, 2011). Trata-se de habitats nos quais a composição de 
espécies foi sujeita a seleção ao longo de muitas décadas ou séculos, e corresponde tanto às 
condições do sítio, como ao tipo e intensidade de gestão. Tanto a cessação desta gestão, 
como alterações significativas na sua intensidade, resultam em alterações (geralmente irre-
versíveis) na estrutura dos habitats e na composição das espécies. 

Os outros 34 habitats são considerados parcialmente dependentes de práticas agrícolas 
adequadas , pois essa gestão, ou prolonga a existência do habitat, bloqueando a sucessão, 
ou aumenta/mantém o habitat com uma área de distribuição alargada. Alguns habitats são 
parcialmente dependentes apenas no caso de certos sub-tipos ou em parte da sua área de 

                                                      
12

A Diretiva Habitats identifica um sub-conjunto de 72 habitats do Anexo I como tipos de habitats naturais prioritários por 

se encontrarem ameaçados de desaparecimento e porque a Comunidade é especialmente responsável pela sua 
conservação dada a dimensão da sua área de distribuição natural localizada no território da UE. Da mesma forma, um sub-
grupo de espécies do Anexo II são identificadas como espécies prioritárias pois a Comunidade é especialmente responsável 
por elas. 
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distribuição. Alguns tipos de habitat raros, em condições climáticas 
mais extremas devem ser protegidos de qualquer tipo de uso agrí-
cola. 
 

o Habitats costeiros e halófilos 

Os sapais e prados salgados costeiros do Atlântico, Mar do Norte e 
costas boreais são tradicionalmente sujeitos a pastagem, e deterio-
rar-se-iam com vegetação cerrada na ausência de pastoreio. Os 
sapais e prados salgados interiores também são sazonalmente pas-
toreados. 

o Dunas costeiras e interiores 

As dunas fixas com vegetação herbácea e arbustiva dependem 
com frequência de pastoreio extensivo para travar a sucessão e 
manter um habitat aberto. O ‘machair’ é um tipo especial de pai-
sagem arenosa costeira resultante de séculos de pastoreio extensi-
vo e cultivos rotativos. As dunas interiores e as charnecas arenosas 
com vegetação herbácea e arbustiva requerem pastoreio ou corte 
extensivo em larga escala e perturbação reduzida para manter a 
vegetação arbustiva sob controlo. 

o Charnecas e matos das zonas temperadas e boreais 

As charnecas secas são habitats semi-naturais resultantes de bos-
ques sujeitos a um longo historial de pastoreio e queima, usados 
como pastagens permanentes integradas em sistemas agrícolas 
mistos. Forneciam também combustível, cama para o gado, forra-
gem de inverno, material para fabrico de telhados e estradas. As 
charnecas húmidas são também por vezes sujeitas a pastoreio ex-
tensivo mas são muito sensíveis a danos por sobre-pastoreio. As 
charnecas alpinas são tradicionalmente pastoreadas de forma sa-
zonal em regime de transumância, bem como por espécies selva-
gens. As charnecas boreais são pastoreadas por renas. 

o Matos esclerófilos (matorral) 

Os matos esclerófilos encontram-se na zona mediterrânica. Algu-
mas manchas de vegetação natural ocupam locais com condições 
extremas, não devendo ser perturbadas. Mas muitas são habitats 
secundários resultantes da destruição de carvalhais e séculos de 
pastoreio livre com gado ovino e caprino e queimas regulares. Por 
exemplo, as formações de Juniperus em charnecas ou prados cal-
cários encontram-se por quase toda a Europa, e dependem do 
pastoreio extensivo para manter o mosaico típico de matos e pra-
dos. 

 

 
Prado salgado atlântico com Limonium 

spp. (Foto: Dr J.P. Doody) 

 

 
Dunas fixas calcárias em Sefton Coast 

(Foto: John Houston) 
 

 
Charnecas húmidas do Atlântico norte na 
New Forest, Inglaterra (Foto: Steve 
Humnle) 

 
Matorral de Juniperus na Itália central. 

(Foto: Parque Nacional Foreste 
Casentinesi) 
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o Prados naturais e semi-naturais 

Existe uma grande variedade de tipos e sub-tipos de formações 
herbáceas europeias, desde prados naturais muito secos e es-
parsos até pradarias aluviais e pradarias húmidas de Molinia, 
prados alpinos e montados de árvores (Quercus) perenes e es-
tepes. Os sistemas e tradições de gestão são igualmente varia-
dos. Os prados de feno são os mais amplamente distribuídos. 

 

o Pântanos e turfeiras 

A maior parte dos pântanos fornece forragem muito pobre e 
esparsa e é sensível ao pastoreio. Assim, muitos não são pasto-
reados, e a serem, o pastoreio deve ser cuidadosamente con-
trolado. As turfeiras não são normalmente sujeitas a uso agríco-
la, mas alguns tipos menos húmidos são usados para pastoreio 
pouco intenso ou colheita de cama para o gado. 

o Habitats rochosos 

As lages calcárias necessitam de pastoreio e/ou corte para as 
manter abertas, e são pastoreadas como parte de mosaicos de 
habitats com prados e matos semi-naturais. Os habitats rocho-
sos também podem fazer parte de mosaicos maiores de habi-
tats semi-naturais pastoreados, por exemplo, em pastagens 
alpinas ou ‘alvar’ nórdicos. 

 

o Pastagens arborizadas e prados 

As pastagens e prados arborizados fenoscandianos são o rema-
nescente de sistemas agrícolas, outrora comuns, de pastoreio 
em zonas de coberto arbóreo e arbustivo esparso, tradicional-
mente  exploradas para alimentação animal. 

  

 
Prados ricos em espécies na República 
Checa (Foto: Administração do Parque 
Nacional Krkonoše) 
 

 
Turfeiras alcalinas com Eriophorum (Foto: 
Viera Šefferová Stanová) 
 

 
Lages calcárias em Burren (Irlanda) (Foto: 
Sharon L. Parr) 
 

 
Pastagem arborizada na Suécia (Foto: Jens 
Johannesson) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water
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Tabela 2.1 – Habitats agrícolas chave de interesse comunitário 

Chave/fontes: Agri dep = dependência da agricultura (de Halada et al (2011): 3 = Totalmente dependente da 
gestão agrícola, 2 = Parcialmente dependente, 1 = Parcialmente dependente mas apenas para alguns sub-tipos 
ou em parte da distribuição. Prioritário = Estatuto prioritário segundo o Anexo I da Diretiva Habitats. % N2K = 
proporção do habitat que está protegido em sítios Natura 2000, tal como listado no Apêndice relativo à cober-
tura de habitats e espécies pela Rede Natura 2000 no relatório relativo ao Artigo 17º (ETC/BD, 2008). % UFC: A 
proporção de área de habitat* com estatuto de conservação desfavorável foi calculada somando o total da 
avaliação de cada habitat por Estado-Membro e região biogeográfica classificado como estando em estado 
global de conservação desfavorável, e dividindo depois este valor pela área total de habitat reportado (ETC/BD 
2008 base de dados do Artigo 17º). % XX: A proporção de área de habitat* com estatuto de conservação des-
conhecido foi calculada da mesma forma. (NB: isto pressupõe que toda a superfície abrangida por um habitat 
classificado em estado global desfavorável se encontra efetivamente em estado desfavorável, mas segundo as 
orientações de preparação do relatório relativo ao Artigo 17º, uma certa proporção de habitat pode ainda 
encontrar-se em estado favorável, quando o estado global é avaliado como desfavorável). * Exclui a Roménia 
(RO) e a Bulgária (BG). A presença dos habitats na Roménia e na Bulgária segue a lista de verificação de habi-
tats do ETC/BD

13
. 

NOTA: Em resultado da adesão da Croácia, foi adicionado mais um habitat (prado) dependente de corte: 6540 
Prados submediterrânicos de Molinio-Hordeion secalini 

Fonte: Diretiva do Conselho 2013/17/UE de 13 de Maio de 2013 que adapta determinadas diretivas no domí-
nio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia 

Código Tipo de habitat Agri 
dep 

Habitat 
prioritário 

% 
N2K 

% UFC % XX 

1330 Prados salgados atlânticos 1  65% 100% 0% 
1340 Prados salgados interiores 2 * 51% 100% 0% 
1530 Estepes salgadas e sapais panónicos 1 * 55% 100% 0% 
1630 Boreal Baltic coastal meadows 2 * 71% 100% 0% 
2130 Dunas fixas costeiras com vegetação herbácea 

(«dunas cinzentas») 
1 * 57% 95% 1% 

2140 Dunas fixas descalcificadas com Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 
2150 Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-

Ulicetea) 
1 * 41% 28% 72% 

2190 Depressões húmidas intradunares 2  51% 93% 6% 
21A0 «Machairs» 3 * 27% 100% 0% 
2250 Dunas litorais com Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 
2310 Charnecas psamófilas secas de Calluna e Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Charnecas psamófilas secas de Calluna e Em-

petrum nigrum 
1   43% 99% 1% 

2330 Dunas interiores com prados abertos de Cory-
nephorus e Agrostis grasslands 

1   43% 98% 2% 

2340 Dunas interiores panónicas 3 * 29% 100% 0% 
4010 Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de 

Erica tetralix 
3  36% 100% 0% 

4020 Charnecas húmidas atlânticas temperadas de 
Erica ciliaris e Erica tetralix 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Charnecas secas europeias 3  37% 52% 47% 
4040 Charnecas secas atlânticas litorais de Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Charnecas alpinas e boreais 1   73% 22% 4% 
4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com 

giestas espinhosas 
2   62% 2% 91% 

                                                      
13

ETC/BD (2012) lista de verificação de habitats. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5120 Formações montanas de Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 
5130 Formações de Juniperus communis em charnecas 

ou prados calcários 
2   30% 47% 7% 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 
5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 1   69% 15% 77% 
5420 Friganas da Sarcopoterium spinosum 2   85% 0% 6% 
5430 Friganas endémicas de Euphorbio-Verbascion 2   79% 0% 7% 
6110 Prados rupícolas calcários ou basófilos de Alysso-

Sedion albi 
1 * 57% 12% 78% 

6120 Prados calcários de areias xéricas 2 * 18% 99% 1% 
6140 Prados pirenaicos siliciosos de Festuca eskia 2   90% 64% 11 
6150 Prados alpino-boreais siliciosos 2   58% 10% 0% 
6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 2   68% 0% 100% 
6170 Prados calcários alpinos e subalpinos 2   64% 26% 31% 
6180 Prados mesófilos macaronésios 2   86% 100% 0% 
6190 Prados panónicos rupícolas (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 
3   47% 63% 0% 

6210 Prados secos seminaturais e facies arbustivas em 
substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

3   49% 49% 23% 

6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Formações herbáceas de Nardus, ricas em espé-
cies, em substratos silicosos das zonas montanas 
(e das zonas submontanas da Europa continental) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Prados estépicos subpanónicos 2 * 67% 100% 0% 
6250 Prados estépicos panónicos em substrato de 

«loess» 
3 * 39% 99% 1% 

6260 Estepes panónicas em substrato arenoso 3 * 33% 100% 0% 
6270 Prados fenoscandianos de baixa altitude, secos a 

mesófilos, ricos em espécies 
3 * 22% 100% 0% 

6280 «Alvar» nórdico e rochas planas calcárias pré-
câmbricas 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Prados secos submediterrânicos orientais (Scor-
zoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 3   65% 0% 98% 
6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos 

e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 
3   35% 94% 4% 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas 
de Molinio-Holoschoenion 

2   65% 3% 95% 

6430 Comunidades de ervas altas hidrófilas das orlas 
basais e dos pisos montano a alpino 

1  44% 77% 23% 

6440 Pradarias aluviais inundáveis de Cnidion dubii 3   52% 100% 0% 
6450 Pradarias aluviais setêntrio-boreais 3   18% 100% 0% 
6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecu-

rus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Prados de feno de montanha 3   51% 99% 1% 
6530 Prados arborizados fenoscandianos 3 * 54% 100% 0% 
6540 Prados submediterrânicos de Molinio-Hordeion 

secalini 
3  n/a n/a n/a 

7210 Pântanos calcários com Cladium mariscus e espé-
cies de Caricon davallianae 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Turfeiras baixas alcalinas 2   43% 97% 0% 
8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira de Sedo-

Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii 
1  34% 9% 82% 

8240 Lages calcárias 2 * 47% 27% 37% 
9070 Pastagens arborizadas fenoscandianas 3   19% 100% 0% 
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2.2.2 Espécies agrícolas chave de interesse comunitário 

O Anexo II da Diretiva Habitats enumera 197 espécies ou subespécies associadas a agro-
ecossistemas ou prados. Estas espécies agrícolas chave14 incluem 115 plantas, 48 inverte-
brados, 4 anfíbios, 89 répteis e 21 mamíferos. 62 das 195 aves do Anexo I da Diretiva Aves 
são consideradas espécies agrícolas chave15. Todas as 259 espécies e os seus habitats prefe-
ridos são apresentados no Anexo B deste guia. A sobrevivência de grande parte destas espé-
cies na UE depende da continuação das práticas agrícolas extensivas. A maioria das espécies 
(215 spp.) está principalmente associada a prados, 11 a culturas extensivas, e 30 requerem 
ambos. 

o Plantas 

Algumas das espécies de plantas enumeradas são endémicas 
de pequenas áreas onde são mais bem protegidas através de 
reservas naturais, mas outras tiveram, até há pouco tempo, 
distribuições mais amplas devendo-se o seu declínio à perda 
de  habitats e das práticas agrícolas extensivas tradicionais 
que as mantinham. A lista inclui herbáceas outrora muito 
abundantes e distribuídas na Europa, que agora subsistem 
apenas em pequenas populações fragmentadas em áreas 
onde ainda ocorre o cultivo extensivo de cereal. 

o Invertebrados 

A lista de espécies de invertebrados associados a prados in-
clui 17 borboletas diurnas e 8 noturnas, até há pouco comuns 
em prados de feno, prados húmidos de Molinia e prados tur-
fosos, ou pastagens calcárias, mas que sofreram drásticas 
reduções populacionais devido à perda destes habitats exten-
sivos. Inclui também gafanhotos e grilos, escaravelhos e cara-
cóis que habitam prados semi-naturais. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14

O relatório sobre nível de referência da biodiversidade da UE (EEA, 2010) identificou as espécies agrícolas chave como 

aquelas que usam os agro-ecossistemas e/ou os prados como habitat preferencial. Segundo as notas explanatórias da EEA, 
a natureza da ligação entre as espécies e os seus habitats é expressa em três categorias: 

 habitat preferencial: habitat principal da espécie, usado normalmente pela espécie para viver, ou ao qual a principal 
parte da população está ligada 

 habitat adequado: habitat onde a espécie ocorre regularmente, mas não é o preferencial, ou não é possível 
determinar o habitat preferencial (espécies que vivem em vários habitats) 

 habitat ocasional: habitat no qual a espécie vive por vezes, mas apenas marginalmente ou apenas uma pequena 
parte da população da espécie usa este habitat. 

15
As espécies de aves agrícolas chave definem-se como as enumeradas no Anexo I da Diretiva Aves com mais de 10% da sua 

população europeia num ou mais habitats agrícolas, pelo menos numa estação (Tucker e Evans, 1997). O Anexo B inclui o 
número de espécies, espécies prioritárias, em dispersão e espécies com estatuto de conservação desfavorável que usa cada 
habitat. 

 
Iris humilis em prados arenosos na 
Hungria (Foto: Wikimedia Commons) 

 

 

Lycaena dispar (Foto: P. Dzierza) 
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o Anfíbios e répteis 
As espécies agrícolas chave de anfíbios e répteis estão 
com frequência intimamente associadas a mosaicos 
agrícolas ricos em elementos como lagos, muros de 
pedra seca, socalcos, pomares, vinhas ou jardins. Ou-
tras espécies de anfíbios podem mesmo viver em habi-
tats modificados, como o sapo Pelobates fuscus insu-
bricus, que vive em arrozais da planície aluvial do rio 
Pó, no norte da Itália. 

o Mamíferos 
As espécies agrícolas chave de mamíferos incluem al-
guns grandes herbívoros que usam as pastagens exten-
sivas criadas pelos sistemas de pastoreio extensivo 
sazonais ou de grande escala, tais como as duas espé-
cies de camurça (Rupicapra spp) nas pastagens alpinas, 
ou o bisonte europeu (Bison bonasus) em mosaicos de 
pradarias e bosques. Incluem também mamíferos que 
vivem em paisagens agrícolas mistas ricas em elemen-
tos estruturais, incluindo o toirão (Mustela putorius), o 
rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae), o morcego-de-
ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o rato-
listado-das-estepes (Sicista subtilis) e os dois esquilos 
terrestres (Spermophilus citellus e Spermophilus susli-
cus). 

o Aves  
As espécies chave de aves ligadas às terras agrícolas 
são aquelas que possuem mais de 10% da sua popula-
ção europeia em um ou mais tipos de habitat agrícola 
durante pelo menos uma parte do ano. As pradarias 
estepárias são especialmente importantes, uma vez 
que  sendo relativamente raras na UE, albergam popu-
lações significativas de 32 espécies chave de aves agrí-
colas. Os matos mediterrâneos semi-naturais e os pra-
dos húmidos são também particularmente importantes 
para as aves. 

Os sistemas cerealíferos extensivos (pseudo-estepes) 
têm grande importância para uma série de espécies de 
aves do Anexo I. Os habitats agrícolas típicos também 
são importantes para várias espécies generalistas de distribuição ampla enumeradas no 
Anexo I, muitas das quais estão relativamente dispersas. Estas espécies necessitam de medi-
das de conservação aplicadas ao ambiente agrícola mais alargado. 

 

 

A Víbora de Orsini (Vipera urisinii) está 
principalmente associada a prados abertos 

 

 

Esquilo terrestre europeu (Spermophilus 
citellus) (Foto: MME Archive) 

 

 
Cortiçol-de-barriga-branca (Pterocles 
alchata) (Foto: J.M. Cereza) 
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2.3 Qual é o estado de conservação atual dos habitats e espécies dependentes da 
agricultura? 

Os Estados-Membros devem elaborar cada seis anos um relatório sobre o estado de conser-
vação dos habitats e espécies de interesse comunitário no seu território (ver Caixa 2.2). O 
relatório de 2001-2006 concluiu que a maior parte dos habitats e espécies chave Natura 
2000 dependentes da agricultura continuam sob ameaça – 76% destes habitats foram avali-
ados em estado desfavorável (ETC/BD, 2008; European Commission, 2009). 

A comparação das avaliações de habitats associados à agricultura com as de habitats asso-
ciados a outros tipos de uso do solo, mostra que os primeiros têm em geral um pior estado 
de conservação, com apenas 7% de avaliações favoráveis, contra 21% para habitats ‘não-
agrícolas’ (ver Figura 2.2). Os relatórios submetidos mostram que as formações herbáceas 
são as que se encontram sob maior pressão. 

A situação é particularmente grave na região Atlântica, onde nenhum habitat associado à 
agricultura foi avaliado em estado favorável. A região Atlântica possui a maior pressão sobre 
terras agrícolas e inclui algumas das áreas mais intensamente agricultadas na UE. Nas regi-
ões Panónica e Mediterrânica, a percentagem de avaliações favoráveis para estes tipos de 
habitat foi de 5% e 3% respetivamente. Contudo, a situação na região Mediterrânica é com-
plicada pela percentagem muito elevada de avaliações reportadas em estado ‘desconhecido’ 
em 2006. 

Figura 2.2. Estado de conservação dos tipos de habitat considerados como estando associ-
ados à agricultura comparados com os não associados à agricultura (2001-2006) 

Tipos de habitat associados à agricultura (204 
avaliações) 

Tipos de habitat não associados à agricultura 
(497 avaliações) 

  
Fonte: Comissão Europeia, 2009. 

 

O estado de conservação de 70% das espécies de interesse europeu nos agro-ecossistemas é 
desfavorável, apenas 3% estão numa situação favorável, e o estado de conservação de 27% é 
desconhecido; no que diz respeito às espécies de interesse europeu em formações herbá-
ceas, 56% possui um estado de conservação desfavorável, 15% estão em situação favorável e 
29% possuem um estado de conservação desconhecido. 

  

 

52%

24%

17%

7%  

30%

30%

19%

21%
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Caixa 2.2. Avaliação do estado de conservação de habitats e espécies de interesse comuni-
tário 

Os Estados-Membros devem monitorizar o estado de conservação dos habitats naturais e das espé-
cies de fauna e flora selvagens de interesse comunitário presentes no seu território, i.e. todos os 
habitats e espécies enumerados nos anexos das Diretivas Natureza. Esta disposição não se restringe 
aos sítios Natura 2000, devendo os dados ser recolhidos tanto no interior, como no exterior da Rede 
Natura 2000 para permitir a apreciação plena do estado de conservação. Os principais resultados 
desta monitorização devem ser comunicados à Comissão cada seis meses, como definido no Artigo 
17º da Diretiva Habitats. 

A primeira avaliação sistemática do estado de conservação dos tipos de habitat e espécies protegidos 
pela Diretiva Habitats foi realizada em 2007 (abarcando o período 2001-2006) em 25 Estados-
Membros e 11 regiões biogeográficas (sete terrestres e quatro marinhas). Os Estados-Membros co-
municaram a superfície e o estado de cada tipo de habitat e espécie da Rede Natura 2000 no seus 
territórios em 2007, e identificaram também as possíveis causas do estado de conservação desfavo-
rável para cada habitat e espécie, usando uma lista padrão de códigos de ameaça, que permite uma 
análise relativamente abrangente da importância das ameaças relacionadas com a agricultura aos 
habitats e espécies agrícolas de interesse comunitário. Este relatório forneceu a primeira panorâmica 
e ponto de referência para avaliar futuras tendências. Os relatórios seguintes, para o período 2007-
2012 serão publicados em 2014. 

Fonte: ETC/BD (2008) Relatório Técnico relativo ao Artigo 17º da Diretiva Aves (2001-2006). Centro 
Temático Europeu para a Biodiversidade (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 

 

Os Estados-Membros elaboraram pela primeira vez relatórios acerca da conservação das 
espécies de aves enumeradas na Diretiva Aves em 2014. 

A monitorização das aves é feita de forma abrangente em toda a UE, sendo claro que a mai-
oria das aves das zonas agrícolas se encontra em declínio e muitas estão ameaçadas. Segun-
do o BirdLife International, 55 das 62 espécies de zonas agrícolas foram consideradas em 
estado de conservação desfavorável na UE em 2004 (Birdlife International, 2004). Esta pro-
porção tão elevada de espécies em estado desfavorável mostra claramente a importância da 
implementação de medidas de conservação para as espécies de zonas agrícolas. Além disso, 
20 das 62 espécies chave de aves foram identificadas como prioritárias, ou seja, carecendo 
de medidas especiais de proteção adicionais, como planos de ação16. 

Estes resultados reforçam a conclusão de que são necessárias medidas de conservação para 
zonas agrícolas que garantam o cumprimento dos objetivos da Diretiva Habitats. Tais medi-
das são especialmente importantes em formações herbáceas, às quais se encontra associada 
a maioria das espécies agrícolas chave. Isto demonstra a importância destes habitats, e a 
necessidade de desenvolver e implementar medidas para apoiar agricultores, sistemas e 
práticas agrícolas específicos essenciais à conservação destes habitats a longo prazo. 

                                                      
16

Apesar de a Diretiva Aves não identificar espécies de aves prioritárias, o Comité Ornis (que aconselha a Comissão acerca 

da implementação da Diretiva) acordou uma lista de 51 espécies e subespécies consideradas prioritárias para efeitos de 
financiamento LIFE Natureza e o desenvolvimento de planos de ação. Estas espécies prioritárias incluem todas as espécies 
globalmente ameaçadas que ocorrem regularmente na UE, assim como algumas outras espécies particularmente 
ameaçadas, em resultado da rua raridade e/ou populações em rápido declínio. 
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2.4 Quais os principais agentes das alterações agrícolas a enfrentar? 

Os sistemas agrícolas extensivos nos sítios Natura 2000, e outras áreas de agrícolas EVN, são 
muito vulneráveis ao abandono agrícola (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 
2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 2010). 

O abandono agrícola é o resultado de um leque complexo de fatores que comprometem a 
viabilidade das explorações nos atuais contextos socioeconómicos e de uso da terra em cada 
região (Keenleyside e Tucker, 2010). O cultivo nestas áreas sofre desafios provenientes de 
uma combinação fatores sociais, económicos, políticos e ambientais, por exemplo, a descida 
dos preços da carne, constrangimentos laborais e temporais, acesso deficiente aos merca-
dos, envelhecimento das populações rurais, erosão dos solos, e constrangimentos à produti-
vidade e mecanização impostos por fatores geográficos tais como declives acentuados e bai-
xa fertilidade dos solos (IEEP e Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). 

A gestão pecuária extensiva deixou de ser lucrativa em muitas regiões agrícolas, resultando, 
na ausência de apoio financeiro, quer no abandono, quer na intensificação (Beaufoy & Mar-
sden, 2010). Na Europa de leste, o encerramento de muitas explorações agrícolas estatais 
deu origem a um declínio dramático do efetivo pecuário e ao abandono de grandes áreas de 
pastagens. 

Previsões feitas a partir das áreas que se encontram presentemente abandonadas, identifi-
cam as regiões montanhosas como as de maior risco (Keenleyside & Tucker, 2010).  A maior 
parte dos habitats nestas áreas têm baixo valor forrageiro e baixas taxas de produtividade, o 
que significa que, em termos de produtos agrícolas, estes sistemas são apenas marginalmen-
te lucrativos nos mercados atuais (Ecologic, 2006b). Por exemplo, um inquérito no Reino 
Unido concluiu que nos últimos quatro anos um terço dos agricultores das zonas montanho-
sas reduziu ou cessou o uso de charnecas como pastagem (Clothier and Finch, 2012). 

Por outro lado, a segunda maior pressão sobre os habitats e espécies chave agrícolas é a 
intensificação da gestão. Ao longo dos últimos cem anos, e de modo especial desde os anos 
1950, os agentes do desenvolvimento agrícola (tais como o crescimento dos mercados de 
produtos e preços, avanços tecnológicos, e medidas e apoios da PAC) conduziram a melhori-
as generalizadas na agricultura e à intensificação da gestão. 
 
Isto levou a alterações significativas dos habitats agrícolas, de tal forma que muitos dos ele-
mentos naturais e semi-naturais acabaram por desaparecer, obtendo-se sistemas agrícolas 
altamente modificados e simplificados. Muitos habitats são afetados por uma combinação 
de abandono em algumas áreas e intensificação em outras. 
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2.5 Quais as principais pressões e ameaças a habitats e espécies dependentes da 
agricultura? 

Esta secção resume as principais pressões sobre habitats e espécies chave agrícolas relacio-
nadas com alterações das práticas agrícolas17. Os resultados são mostrados nas Figuras 2.3 e 
2.4. 

Como previamente descrito, as avaliações mostram que a pressão mais importante sobre 
habitats agrícolas chave é o abandono das práticas pecuárias extensivas tradicionais. Simul-
taneamente, outras pressões ligadas à intensificação das práticas agrícolas afetam também 
de forma negativa habitats e espécies agrícolas chave de interesse comunitário. 

Como seria expectável, as principais pressões sobre espécies agrícolas chave coincidem 
grandemente com as que afetam os seus habitats. Pressões ligadas à gestão do pastoreio ou 
corte, constituem o grupo de pressões mais significativo, ao qual se segue a fertilização, cul-
tivo, florestação e alterações hidrológicas. Mais de metade das espécies são afetadas por 
sub-pastoreio e/ou sobre-pastoreio, enquanto outras alterações das práticas de pastoreio, 
como a modificação do tipo de gado, ou falta de pastoreio, afetam pelo menos 32% das es-
pécies analisadas. 

o Falta de pastoreio e/ou corte de feno 

Verificou-se que o sub-pastoreio afeta dois terços dos habitats analisados, encontrando-se 
nove deles criticamente ameaçados devido à cessação completa desta gestão. O sub-
pastoreio, incluindo o abandono, é também um fator significativo que afeta a maioria das 
espécies em todos os grupos taxonómicos. O declínio ou abandono do corte de feno afeta 
todos os habitats de prados do Anexo I, existindo evidências de que isto constitui uma grave 
ameaça para quase metade deste tipo de habitats. 

A interrupção do corte de feno, ainda que por apenas alguns anos, reduz a riqueza de espé-
cies de plantas dos prados (Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). As pastagens abandonadas 
podem evidenciar inicialmente um aumento da abundância de espécies de plantas com inte-
resse para a conservação, mas perdem riqueza específica global, em especial no que diz res-
peito a espécies de folhas em forma de roseta e espécies de floração primaveril  (Vassilev et 
al, 2011). Se forem abandonados por períodos prolongados, os habitats sofrem frequente-
mente sucessão para comunidades arbustivas lenhosas e florestais. Os matos e as charnecas 
dependem também do pastoreio de baixa intensidade para evitar a sucessão (Calaciura and 
Spinelli, 2008) e manter a diversidade de espécies (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Falta de pastoreio 

O declínio da pastorícia nas últimas décadas tem-se refletido negativamente em grandes 
áreas de habitats semi-naturais sujeitos a pastoreio, e conduzido à invasão por matos, mas 
também ao sobre-pastoreio de algumas áreas (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). 
Como resultado, a pressão mais generalizada sobre as espécies agrícolas chave é o abando-

                                                      
17

Uma análise pormenorizada das práticas agrícolas que afetam os habitats agrícolas chave foi realizada com base na 

literatura publicada e pareceres de peritos. Foram também feitas avaliações pormenorizadas para espécies não agrícolas, 
baseadas nos relatórios dos Estados-Membros sobre o estado de conservação dos habitats e espécies da Diretiva Habitats 
em 2007, assim como em literatura científica e pareceres de peritos (referências nos Anexos B e D). 
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no dos sistemas pastoris extensivos e a invasão das pastagens por matos. A disponibilidade 
limitada e os elevados custos de pastores competentes é um problema comum em muitas 
áreas de  baldios usados como pastagens e muitas regiões do Sul e Leste da  Europa (García-
González, 2008; Pardini and Nori, 2011). 

Figura 2.3. Proporção de habitats agrícolas chave afetados por cada pressão, e proporção 
de ameaças críticas 

Chave: sub-pastoreio = pressão de pastoreio insuficiente para manter o estado do habitat, incluindo abando-
no; alteração da prática de pastoreio = alterações de periodicidade e tipo de gado, uso de alimentação suple-
mentar e falta de pastor; sobre- pastoreio = elevadas taxas de encabeçamento ou períodos de pastoreio lon-
gos, que danificam o habitat (incluindo alterações da vegetação, compactação e erosão do solo, eutrofização, 
pisoteio de ninhos); fertilizantes ou estrume = uso de estrume de estábulo e/ou fertilizantes artificiais; flores-
tação = plantação intencional de espécies florestais, e não regeneração natural; cultivo = conversão para pas-
tagem intensiva através de aragem, fertilização e re-sementeira, ou conversão para culturas arvenses; altera-
ções hidrológicas = incluindo drenagem de zonas húmidas, prevenção de inundações naturais através da modi-
ficação da dinâmica natural de rios ou zonas costeiras, alterações da dinâmica das águas subterrâneas devido à 
captação para irrigação; gestão pelo fogo deficiente = redução ou cessação de queimas que reduzem o estado 
de conservação, devido à falta de gestão por fogo controlado ou prevenção de fogos naturais; redução do cor-
te de feno = redução ou cessação de corte de feno devido ao abandono; alterações no corte do feno/silagem 
= alterações à periodicidade do corte, mecanização e outras alterações não especificadas incluindo a mudança 
de feno ou pastagem destinado a corte, para silagem; danos pelo fogo = queima (com fins agrícolas ou outros) 
que danifica o estado do habitat; herbicidas = uso de herbicidas que danifica o estado de conservação do habi-
tat ou espécie, ou uso de pesticidas que causa dano às espécies. 
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Figura 2.4. Proporção de espécies agrícolas chave afetadas por cada pressão, e proporção 
de ameaças críticas 

Chave: ver acima; perda de habitats agrícolas = perda de elementos de habitats agrícolas (por ex. sebes, muros 
de pedra, socalcos, faixas herbáceas irregulares, bosquetes, árvores, charcas, edifícios antigos); perda de diver-
sidade de habitat = especialização de culturas / redução das rotações/ perda de mosaicos de habitats devido a 
intensificação agrícola; operações agrícolas = morte de animais incapazes de se desviar de maquinaria; compe-
tição com o gado = competição pelo habitat ou alimento com espécies cinegéticas ou de gado ou doenças 
transmitidas por estas espécies. 
 

 

 
 

o Intensificação das práticas agrícolas, sobre-pastoreio e elevados níveis de encabeça-
mento, alimentação suplementar 

Nos sítios Natura 2000 onde existe potencial para aumentar a produtividade agrícola ou al-
terar a gestão pecuária, os habitats são frequentemente afetados pela intensificação das 
práticas agrícolas. Mais de metade dos habitats e espécies analisados encontra-se afetado 
por pastoreio demasiadamente intensivo em algumas partes da sua distribuição. O impacto 
do sobre-pastoreio em pastagens marginais diminuiu desde que os pagamentos diretos da 
PAC foram dissociados do número de cabeças de gado (Van der Wal et al, 2011). No entanto, 
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o sobre-pastoreio ocorre ainda em algumas áreas devido a falta de pastores, alterações do 
tipo de gado, e falta de outros sistemas de controlo do gado, como a rotação do pastoreio. 

A alimentação suplementar também permite aumentar o encabeçamento e alterar a sazona-
lidade do pastoreio, que aumentam a pressão de pastoreio. Para além disso, a menos que os 
alimentadores sejam regularmente deslocados, a concentração do gado em redor dos ali-
mentadores pode provocar elevados níveis de erosão e eutrofização localizadas do solo, e o 
sub-pastoreio da vegetação que se encontra mais distante. 

o Alterações das práticas de corte e mecanização 

A mecanização e a intensificação do corte de feno tem impactos negativos de larga escala 
sobre as plantas, animais e comunidades das pastagens. A colheita tradicional do feno criava 
um mosaico de manchas cortadas de forma distinta, devido à pequena dimensão das parce-
las, corte manual, e oferta e procura locais. A colheita moderna mecanizada (por exemplo 
para produção de silagem ou forragem para gado estabulado) remove geralmente as plantas 
simultaneamente em grandes superfícies, resultando na destruição completa e instantânea 
de habitats de invertebrados e aves e também sincroniza o crescimento da erva em toda a 
área, reduzindo a heterogeneidade do habitat e afetando as espécies que necessitam de 
manchas de terra nua ou erva baixa (Cizek et al, 2012). A maquinaria agrícola moderna tam-
bém elimina diretamente a maior parte dos pequenos animais que não conseguem desviar-
se a tempo, como gafanhotos, abelhas, anfíbios e algumas aves de nidificação tardia (Hum-
bert et al, 2009). 

o Fertilizantes e cal 

A maior parte dos prados semi-naturais são pobres em nutrientes e extremamente sensíveis 
à fertilização. O uso de fertilizantes tem impactos profundos nas comunidades de plantas, 
reduzindo normalmente a diversidade de espécies e aumentando a altura e a densidade da 
vegetação (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). A maioria dos tipos de habitat da Rede Natura 
2000 são também extremamente sensíveis à calagem, que altera o pH do solo, modificando 
desta forma o equilíbrio de nutrientes do solo. A maior parte dos habitats de prados secos 
do Anexo I não toleram qualquer fertilização, e tanto o azoto como o fósforo causam impac-
tos importantes (Ceulemans et al, 2013). 

Várias plantas chave dependentes de habitats pastoreados entram em declínio com o au-
mento da fertilização, devido à expansão de espécies dominantes, mais bem adaptadas para 
explorar a maior disponibilidade de nutrientes  (Firbank et al, 2008). Muitas espécies de in-
vertebrados associadas a habitats pobres em nutrientes, são também negativamente afeta-
das por esta alteração das comunidades de plantas, ao perderem plantas específicas que 
lhes servem de alimento durante as fases adultas e larvares (Orbicon, Écosphère, ATECMA, 
Ecosystems LTD, 2009). 

Alguns prados de feno recebem pequenas quantidades de estrume para compensar as per-
das de nutrientes resultantes da remoção do feno e, dessa forma, manter a produtividade, e 
isto é por vezes necessário para manter a comunidade de plantas do prado de feno. No en-
tanto, aplicações de estrume líquido ou fertilizantes artificiais, combinados com cortes fre-
quentes para produção de silagem, levam à dominância de ervas e provocam alterações 
significativas na composição das espécies, destruindo o valor do habitat (Stoate et al, 2009; 



 

 28 

Zechmeister et al, 2003). Os prados de feno sob influência de eutrofização causada por par-
tículas em suspensão no ar, não toleram qualquer tipo de fertilização sem perda de diversi-
dade de espécies. 

o Herbicidas e pesticidas 

O uso de herbicidas e/ou pesticidas afeta muitas espécies de alguma forma, embora este 
não seja normalmente um problema de grande escala nas pastagens. Para as plantas, isto 
ocorre por impacto direto dos agro-químicos, mas também devido à perda de espécies com 
função polinizadora ou de controlo de pragas (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). No 
caso de muitas espécies de répteis, anfíbios, aves e mamíferos, o impacto é normalmente 
indireto e devido ao declínio das espécies de plantas ou invertebrados que lhes servem de 
alimento (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005). 

No entanto, os agro-químicos também podem afetar diretamente a saúde de répteis e anfí-
bios através da poluição de cursos de água e ao aumentarem a sua vulnerabilidade a parasi-
tas e doenças (e.g. Christin et al, 2009). O aumento do uso de avermectinas e outros vermi-
cidas contra os parasitas do gado está a afetar negativamente os invertebrados nos excre-
mentos, e aves e morcegos que deles se alimentam (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Os 
rodenticidas anticoagolantes usados para controlar populações de roedores são venenosos 
tanto para granívoros, como para as aves de rapina deles se alimentam, e são responsáveis 
por números significativos de mortes de espécies da Rede Natura 2000  (Lemus et al, 2011; 
Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intensificação do uso dos prados ou cultivo e conversão para terra arável 

A intensificação das pastagens através da fertilização, re-sementeira e drenagem, para per-
mitir a produção de silagem, tem efeitos muito negativos sobre os habitats Natura 2000  
(Buckingham et al, 2010). As plantas e invertebrados associados às pastagens naturais ou 
geridas de forma extensiva, como a borboleta Maculinea arion, são particularmente afeta-
das (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Alterações das práticas agrícolas extensivas em terras aráveis 

As espécies principalmente associadas aos sistemas cerealíferos extensivos são particular-
mente afetadas quer pelo abandono, quer pela intensificação da gestão. Por exemplo, o pe-
neireiro-da-torres (Falco naumanni), a abetarda (Otis tarda) e o sisão (Tetrax tetrax) depen-
dem do cultivo cerealífero extensivo em rotação e conjugado com pousios e pastoreio de 
ovinos em Espanha (Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Outras espécies 
afetadas pela intensificação nas estepes cerealíferas ibéricas incluem a petinha-dos-campos 
(Anthus campestris), a calhandra-real (Melanocorypha calandra), a tarambola-dourada (Plu-
vialis apricaria), e a cegonha-branca (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 2000). As plan-
tas foram especialmente afetadas pelas alterações das práticas agrícolas tradicionais. Por 
exemplo, Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina 
semidentata e Notothylas orbicularis ocorrem como daninhas em cultivos tradicionais de 
cereais, mas a melhoria do controlo das sementes e a alteração das práticas agrícolas (culti-
vos do solo mais intensivos, eliminação do período de restolho de inverno, herbicidas, e fer-
tilização) conduziram a declínios drásticos das suas populações (BfN, 2011; ICNB, 2006). 
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o Falta de gestão por fogo controlado – queima insuficiente, queima em excesso e danos 
por fogos florestais 

Alguns tipos de prados e muitos habitats de matos e charnecas tem sido tradicionalmente 
geridos por fogo controlado, para promover o crescimento de nova vegetação nutritiva para 
o gado e travar a sucessão. Se a gestão ativa pelo fogo for abandonada, com o subsequente 
abandono do pastoreio, as charnecas podem ficar dominadas por um menor número de 
espécies e perder biodiversidade. Para além disso, o aumento da dominância de espécies 
arbustivas e a acumulação de folhada pode conduzir a fogos intensos e descontrolados devi-
do à disponibilidade de biomassa lenhosa combustível. Estes fogos intensos podem alastrar 
por áreas de grande dimensão, causando danos significativos ao solo (especialmente em 
solos turfosos) aumento da escorrência e erosão, podendo ter impactos de longo prazo nos 
ecossistemas. 

o Perda de elementos típicos das paisagens agrícolas 

Muitas espécies são especialmente dependentes de habitats agrícolas de fronteira (sebes, 
muros de pedra, valas etc.) ou de outros elementos associados às explorações (charcas, edi-
fícios, etc.). Répteis ameaçados como a cobra Elaphe situla, vivem em terrenos cultivados de 
forma tradicional, muros de pedra seca, socalcos e sebes, e são afetadas pela perda de habi-
tat devida à intensificação das práticas agrícolas e à perda de terras cultivadas de forma tra-
dicional (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009). 

o Perda de diversidade de habitat 

Algumas espécies são especialmente dependentes da existência de mosaicos de habitats 
diversificados ao alcance das suas populações (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Por 
exemplo, todas as populações conhecidas da borboleta Colias myrmidone habitam, ou habi-
tavam, paisagens muito diversificadas que incluem pastagens, prados de feno, terras aráveis, 
pousios, matos, bosques abertos e floresta (Marhoul and Olek, 2010). A espécie possui duas 
gerações anuais com necessidades parcialmente contrastantes, que não podem ser satisfei-
tas apenas por um tipo de uso da terra ou parcela. um padrão diverso e dinâmico de uso da 
terra é essencial para fornecer todos os recursos necessários a cada geração, ao longo de 
anos sucessivos. Estas paisagens específicas foram criadas ao longo dos séculos por usos 
tradicionais, interagindo com a diversidade do ambiente físico em termos de topografia, 
solos e clima, sendo também o resultado de fatores históricos e culturais, como o padrão de 
propriedade e métodos de gestão. 

o Outras operações agrícolas ou infraestrutura 

A instalação de vedações em habitats abertos pode constituir uma ameaça significativa para 
algumas aves de grandes dimensões com pouca capacidade de manobra durante o voo. Es-
tas espécies necessitam de habitats abertos e portanto, o uso de vedações em habitats co-
mo as estepes pode ter impactos importantes em espécies como a abetarda (Otis tarda) 
(Bota et al, 2005), enquanto o tetraz-lira (Tetrao tetrix) colide com frequência com as veda-
ções para veados nas charnecas do Reino Unido (Baines and Andrew, 2003). 
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o Alterações na hidrologia 

Um quarto das espécies e um terço dos habitats são afetados por alterações na hidrologia e 
oito habitats encontram-se criticamente ameaçados por este tipo de alterações. Em muitos 
casos, os danos são devidos à drenagem de terras para permitir a prática da agricultura, flo-
restação comercial, ou o desenvolvimento de infraestruturas (Middleton et al, 2006). A dre-
nagem artificial é feita através da escavação de canais ou valas e do uso de barragens e 
comportas para redirecionar a escorrência da água (Holden et al, 2004). Isto conduz à desci-
da do nível das águas e à secagem dos habitats com as consequentes alterações das propri-
edades físicas e químicas e perda de comunidades ecológicas características (Šefferová et al, 
2008a; Šefferová et al, 2008b). 

As pastagens e os prados húmidos são muito sensíveis a alterações dos níveis freáticos resul-
tantes da captação excessiva, abaixamento dos canais de drenagem e barragens fluviais 
(Houston, 2008). Os antigos sistemas fluviais construídos para fornecer água a prados e pas-
tagens de altitude são também habitats importantes para plantas e animais, mas são cada 
vez mais raros (Küster and Keenleyside, 2009). 

o Florestação 

A florestação foi identificada como uma das principais pressões sobre pastagens e prados 
abandonados, incluindo dunas fixas, dunas interiores e prados calcários de areias xéricas 
florestados com coníferas. 

Em conclusão, a manutenção das práticas agrícolas, em particular de alguns sistemas tradi-
cionais extensivos, é de importância vital para a conservação da natureza e para os sítios 
Natura 2000. Em muitas partes da Europa, estes sistemas agrícolas tradicionais encontram-
se ameaçados pelo abandono das práticas agrícolas, havendo necessidade de agir para ga-
rantir a sua permanência no território europeu; isto exige a disponibilização de apoio sufici-
ente e adequado aos agricultores que enfrentam as dificuldades sócio-económicas já referi-
das, tendo em conta os serviços ambientais por eles prestados. 

Informação adicional 

 Os Anexos A, B e C fornecem mais informação acerca dos tipos de habitat e espécies de-
pendentes de, ou associadas à gestão agrícola, sua distribuição e estado de conservação 
atual. 

 Os seminários biogeográficos da Rede Natura 2000 compilam informação pormenoriza-
da sobre o estado de conservação, pressões e ameaças aos habitats. Ver:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 A avaliação do estado de conservação de todos os habitats e espécies de interesse comu-
nitário no relatório do Artigo 17º está disponível em: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

 European Commission (2011) Rural Development in the EU - Statistical and Economic 
Information. Report 2011.  Context Indicator 10: Natura 2000 area. :  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 EU Biodiversity Baseline Report (2010): http://www.eea.europa.eu/publications/eu-
2010-biodiversity-baseline 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
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 Os sistemas de Elevado Valor Natural em toda a Europa são descritos em Oppermann et 
al (2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - experiences and 
perspectives. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Ver: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 A Comissão Europeia publicou orientações relativas a medidas para reduzir a fragmenta-
ção (Kettunen et al, 2007). Ver: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_g
uidelines.pdf 

 A Comissão Europeia publicou uma série de estudos sobre a implementação de medidas 
relativas a infraestruturas verdes. Ver: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm 

 

 

  

http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. UMA PANORÂMICA DOS REQUISITOS DE 
GESTÃO DA REDE NATURA 2000 

 

De que trata este capítulo? 
 
Este capítulo explica as disposições legais que devem ser implementadas em todos os sítios 
Natura 2000 para garantir a sua gestão com vista à conservação em conformidade com o 
Artigo 6º da Diretiva Habitats. Explica e ilustra conceitos chave, como o de atingir um estado 
de conservação favorável, definir objetivos de conservação a nível do sítio, e implementar as 
medidas de conservação necessárias. 
Este capítulo também descreve de que forma o nº1 do Artigo 6º pode ser implementado nos 
sítios Natura 2000 que incluem áreas consideráveis de terras agrícolas, tendo em mente que 
o processo de planeamento de gestão irá necessariamente variar de sítio para sítio, consoan-
te as exigências ecológicas das espécies e habitats de importância comunitária nele presen-
tes, bem como as circunstâncias sócio-económicas características físicas de cada sítio. 

 
3.1 De que forma devem ser geridos e protegidos os sítios Natura 2000? 

Tal como descrito nos capítulos anteriores, as Diretivas Habitats e Aves requerem, entre ou-
tras obrigações, que os Estados-Membros, designem sítios ao abrigo da Rede Natura 2000, 
para garantir a conservação de uma série de espécies e habitats de interesse comunitário 
raros e ameaçados abrangidos pelas duas Diretivas.   

É importante lembrar que apenas os núcleos mais importantes para estas espécies e habi-
tats têm de ser incluídos na Rede Natura 2000, não sendo necessária a designação de todas 
as áreas onde eles ocorrem. As duas Diretivas Natureza preveem outras medidas para prote-
ger e conservar as  espécies e habitats de interesse comunitário fora da Rede Natura 2000, 
mas uma vez que o principal objetivo deste documento é a gestão dos sítios Natura 2000, 
essas disposições não são aqui detalhadas18. 

Uma vez um sítio incluído na Rede Natura 2000, a Diretiva Habitats exige aos Estados-
Membros que procedam à sua gestão e proteção de acordo com os termos do Artigo 6º. O 
Artigo 6º inclui três disposições chave, exigindo aos Estados-Membros que: 

 Implementem, em cada sítio, as medidas de conservação necessárias corresponden-
tes às exigências ecológicas dos tipos de habitat e das espécies de interesse comuni-
tário aí presentes (nº1 do Artigo 6º); 

 Evitem quaisquer atividades prejudiciais suscetíveis de perturbar de forma significa-
tiva essas espécies e habitats ou deteriorar os seus habitats ou tipos de habitat pro-
tegidos aí presentes (nº2 do Artigo 6º). 

 Proteger o sítio de novos planos e projetos potencialmente prejudiciais definindo 
uma série de salvaguardas processuais e substantivas relativos aos planos e projetos 
suscetíveis de afetar de forma significativa um sítio Natura 2000 (nº3 e nº4 do Artigo 
6º). 

                                                      
18

Para mais informação, ver http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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De acordo com esta abordagem, os sítios Natura 2000 não são áreas estritamente protegi-
das das quais sistematicamente se excluem todas as atividades. A abordagem adotada reco-
nhece o ser humano como parte integrante da natureza e o facto de ambos trabalharem 
melhor em parceria. Desta forma, a Rede Natura 2000 apoia o princípio do desenvolvimento 
e uso sustentável. O seu objetivo não é excluir as atividades económicas, mas antes definir 
os parâmetros pelos quais estas se devem reger, salvaguardando ao mesmo tempo as espé-
cies e habitats mais ameaçados e valiosos da Europa. 
 

 Atingir um ‘estado de conservação favorável’ 
 
O objetivo global das duas Diretivas Natureza é garantir que as espécies e habitats que visam 
proteger atingem um ‘estado de conservação favorável’ na sua área de distribuição natural 
no interior da UE. Este objetivo é definido de forma positiva, ou seja, não basta apenas pre-
venir a degradação crescente ou o desaparecimento das espécies e habitats enumerados 
nas Diretivas Natureza da UE. Os Estados-Membros devem também implementar medidas 
para manter e recuperar essas espécies e habitats até que atinjam um estado de conserva-
ção favorável. 
 
Os sítios Natura 2000 desempenham um papel crucial para atingir este objetivo global, uma 

vez que incluem os núcleos mais importantes para estas espécies e habitats. Cada sítio deve, 

portanto, ser gerido de forma a garantir que contribui de forma tão eficiente quanto possível 

para ajudar as espécies e habitats para os quais foi designado, a atingir um estado de conser-

vação favorável na UE. 

 
O facto de muitas espécies e habitats de importância comunitária terem presentemente um 
estado de conservação desfavorável (ver Capítulo 2) sublinha a importância de implementar 
as disposições do nº1 do Artigo 6º, uma vez que é evidente que muitas espécies e habitats 
irão necessitar de medidas de conservação e recuperação ativas na Rede Natura 2000 para 
terem hipóteses de atingir um estado de conservação favorável. 
 

 Definir objetivos de conservação   
 
De forma a garantir que cada sítio Natura 2000 contribui plenamente para atingir o objetivo 

global de ECF, é importante definir objetivos de conservação claros para cada tipo de habitat 
e espécie. Isto exige uma abordagem regional para todos os habitats e espécies exceto os 
mais raros, que pode depois ser adaptada ao nível de cada sítio, em cada região (Louette et 
al, 2011). Ao nível do sítio, os objetivos devem definir o estado de conservação desejado, 
nesse sítio particular, para cada uma das espécies e tipos de habitat para os quais o sítio foi 
designado. 
 
A melhor forma de o fazer é, sempre que possível ou apropriado, definir objetivos quantita-
tivos e temporais para cada tipo de habitat e espécie de importância comunitária (por ex. 
aumentar a população de codornizões para 20 casais em 8 anos, aumentar a área de prados 
húmidos em bom estado de conservação em 100 ha). Ver secção 3.2 para mais informação. 
 
 

Caixa 3.1.  O que é o estado de conservação favorável? 
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O termo estado de conservação é definido na Diretiva Habitats (Art 1º). 

- Para um habitat natural, estado de conservação significa “o efeito de conjunto das influên-
cias 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 terri-
tório referido no artigo 2º” (artigo 1e). 

- Para uma espécie, estado de conservação significa “o efeito do conjunto das influências 
que, atuando sobre a espécie em causa, podem afetar, a longo prazo, a repartição e a im-
portância das suas populações no território a que se refere o artigo 2º” ( artigo 1i). 

 

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 existi-
rem e forem suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível, e 

 o estado de conservação das espécies típicas for favorável tal como se define em segui-
da. 

 
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 estar a 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. 

 

 Identificar as medidas de conservação necessárias 
 
Uma vez definidos os objetivos de conservação, deverão ser identificadas e negociadas com 
todas as partes envolvidas, as medidas de conservação necessárias para atingir esses objeti-
vos e metas, de forma a serem efetivamente implementadas. Estas medidas devem corres-
ponder às exigências ecológicas dos habitats e espécies para os quais o sítio foi designado. 

 

Artigo 6º, nº1: “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” 

É importante lembrar que as obrigações decorrentes do nº1 do Artigo 6º são vinculativas e 
não opcionais (ver Caixa 3.2).  Por outras palavras, os Estados-Membros devem implementar 
as medidas de conservação necessárias sempre, e não apenas ‘eventualmente’. As medidas 
podem incluir tanto práticas de gestão e recuperação ativas, como o corte regular de feno, 
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ou remoção de matos invasores, como práticas passivas de ‘não intervenção’ manter áreas 
por cultivar ou em . 

 

Caixa 3.2.  Interpretação legal do nº 1 do Artigo 6º 
 
Um acórdão do tribunal (Caso C-508/04) declarou que um Estado-Membro não pode deixar 
de tomar todas as medidas de conservação necessárias nos sítios Natura 2000. “decorre do 
artigo 6.º, n.º1, da diretiva que as ‘medidas de conservação necessárias’ devem ser tomadas 
em todos os casos, e não ‘eventualmente’19. Com efeito, nesta última disposição, a palavra 
«eventualmente» só se refere aos planos de gestão e não pode ser entendida como uma res-
trição geral à obrigação de tomar as medidas regulamentares, administrativas ou contratu-
ais necessárias.… 
 
A Diretiva impõe a adoção de medidas de conservação necessárias, o que exclui qualquer 
margem de apreciação a este respeito por parte dos Estados-Membros …. “Por outro lado, 
não se pode considerar que simples práticas administrativas, por natureza modificáveis ao 
critério da Administração e desprovidas de publicidade adequada, constituem a execução 
das obrigações que incumbem aos Estados-Membros no quadro da transposição de uma 
diretiva”. 

 
A forma como estas medidas de conservação serão implementadas irá variar de sítio para 
sítio, dependendo das condições particulares de cada um (por ex., se é propriedade privada 
ou pública). O nº 1 do Artigo 6º permite um considerável grau de flexibilidade a este respei-
to, e deixa a cada Estado-Membro a decisão sobre a melhor forma de implementar as medi-
das de conservação necessárias. Estas podem incluir, se necessário, a elaboração de planos 
de gestão específicos para os sítios, ou integrados noutros planos de desenvolvimento, e 
medidas regulamentares, administrativas ou contratuais adequadas. 

 
Muitos Estados-Membros usam os planos de gestão como ferramentas para orientar os ges-
tores e outras partes interessadas a lidar com a conservação dos sítios Natura 2000. Em ge-
ral, os planos de gestão a nível dos sítios são usados para definir os seus objetivos de con-
servação, juntamente com as medidas de necessárias para alcançar esses objetivos (apesar 
de poderem também ser usados outros instrumentos, desde que o seu propósito seja tam-
bém implementar os objetivos de conservação). 
 
Os planos de gestão também podem funcionar como ferramentas para determinar as res-
ponsabilidades dos distintos agentes sócio-económicos, autoridades e ONG na implementa-
ção das medidas de conservação que tiverem sido identificadas como necessárias. 
 
Os planos de gestão podem ser documentos independentes ou podem ser ‘integrados nou-
tros planos de desenvolvimento’, em conformidade com o princípio de integração do ambi-

                                                      
19

O Governo austríaco defende que a obrigação prevista no artigo 6.º, n.º 1, da diretiva não é tomar, em todos os casos, 

medidas de conservação, mas apenas as medidas de conservação ‘necessárias’. De qualquer modo, quando tais medidas se 
impõem para além das obrigações e proibições a estabelecer por força do §9, n.º4, da Nö NSchG, elas são efetivamente 
tomadas pelas autoridades competentes do Land, para alcançar um estado de conservação favorável. 
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ente noutras políticas comunitárias. No caso de um plano integrado, é importante garantir 
que são definidos objetivos e medidas de conservação claros para os habitats e espécies 
relevantes para o sítio em causa. 
Outra vantagem de um plano de gestão é que ele constitui uma ferramenta útil para assegu-
rar que a implementação das disposições do nº1 do Artigo 6º é feita de forma clara e trans-
parente, permitindo que todas as partes interessadas sejam informadas acerca dos objetivos 
da Rede Natura 2000 e encorajando a sua participação ativa nesta discussão. Os planos de 
gestão podem também ajudar a angariar financiamento para as medidas e a conseguir uma 
melhor integração com outros planos. 
 
É necessário notar, contudo, que os planos de gestão existentes para outras categorias de 
áreas protegidas (por ex. Parques Nacionais ou Parques Naturais) nem sempre são suficien-
tes para fazer face à gestão dos sítios Natura 2000, devendo portanto ser adaptados aos 
objetivos de conservação específicos destes sítios, em função das espécies e habitats de 
importância europeia presentes.   
 
Apesar de a elaboração de planos de gestão para os sítios Natura 2000 ser apenas sugerida 
na Diretiva Habitats, este tipo de planos parece ser a opção preferencial na maior pare dos 
Estados-Membros, tendo mesmo sido considerados obrigatórios em muitos deles. 
 

3.2 A implementação do nº1 do Artigo 6º nos sítios agrícolas Natura 2000 

Esta secção descreve os passos necessários para implementar o nº1 do Artigo 6º nos sítios 
Natura 2000 que incluem áreas substanciais de terras agrícolas.  O grau segundo o qual cada 
um destes passos deve ser implementado varia de sítio para sítio consoante as exigências 
ecológicas das espécies e habitats de importância comunitária nele presentes, bem como as 
circunstâncias sócio-económicas e características físicas de cada sítio. Os passos abaixo 
enumerados são portanto apenas indicativos e pretendem ajudar a ilustrar de que forma os 
Estados-Membros podem implementar o nº1 do Artigo 6º. 
 

 Identificar as terras e sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 
 
A identificação das terras agrícolas Natura 2000 requer, em primeiro lugar, a cartografia, ou a 
localização através de outro método, dos habitats agrícolas chave e das áreas agrícolas usa-
das por espécies chave. Neste sentido, é importante incluir habitats agrícolas chave parcial 
ou recentemente abandonados que podem ser recuperados, mesmo que exista pouca ou 
nenhuma evidência de atividade agrícola atual. É de notar que os registos dos Estados-
Membros da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) podem não refletir toda a área agrícola da 
Rede Natura 2000 (ou EVN), e em alguns casos, áreas consideráveis de habitats chave geri-
dos pelos agricultores podem não estar registados como SAU. 

Uma segunda fase, consiste em identificar os sistemas agrícolas  presentes nestas terras 
agrícolas (ou que estiveram presentes até há pouco tempo, no caso de terras abandonadas). 
Muitos sistemas agrícolas são complexos, usando diferentes parcelas de terra, por vezes 
bastante distantes, para fins distintos, mas contribuindo todas elas para o funcionamento da 
exploração. Medidas destinadas à gestão de habitats Natura 2000 específicos dentro desses 
sistemas (por exemplo, habitats semi-naturais pastoreados sazonalmente, prados de feno ou 
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pousios) têm poucas hipóteses de sucesso se a relação com o resto da exploração não for 
tida em conta aquando da definição de objetivos e planeamento das medidas de gestão. 

Este risco é particularmente importante se o sistema agrícola global for pouco rentável, e o 
apoio à gestão de apenas uma parte, poder não ser suficiente para prevenir o abandono ou 
intensificação do sistema no seu conjunto. Alguns sistemas agro-pecuários estão altamente 
adaptados a habitats específicos, por exemplo, sistemas pastoris com transumância, baldios, 
ou pastoreio de curto prazo por rebanhos de passagem. 

Quando as duas fases estiverem completas, será possível determinar a extensão total das 
terras agrícolas, explorações e agricultores que devem ser tidos em conta aquando da sele-
ção das medidas de conservação necessárias para atingir os objetivos de conservação do 
sítio. É por essa razão que é importante, nesta fase, recolher tanta informação quanto possí-
vel acerca de todas as partes interessadas relevantes que devem ser envolvidas ou consulta-
das durante o processo de planeamento da gestão. 

 Identificar objetivos para habitats e espécies agrícolas chave 
 
Os Estados-Membros assumiram uma clara responsabilidade, ao abrigo das Diretivas Aves e 
Habitats, de assegurar que todos os habitats e espécies de interesse Comunitário são manti-
dos ou restabelecidos num Estado de Conservação Favorável (ver secção 3.1 acima). Contu-
do, na prática, é necessário considerar quais os habitats e espécies que poderão necessitar 
de medidas de conservação mais urgentes e completas para o conseguir. 
 
Assim, no contexto deste documento sobre habitats e espécies agrícolas, é importante que 
os Estados-Membros avaliem o estado dos seus habitats e espécies agrícolas chave, a uma 
escala nacional, regional e biogeográfica, segundo seja apropriado. Os habitats e espécies 
agrícolas chave (tal como definido no Capítulo 2) devem ser o alvo inicial desta avaliação, 
embora em alguns países outros habitats e espécies de interesse comunitário possam tam-
bém ter relações importantes com a agricultura, podendo por isso ser também dignos de 
consideração. 
 
Sugere-se que a priorização e a definição de objetivos para cada habitat e espécie agrícola 
chave tenha em conta os seguintes atributos de particular importância para a conservação: 

 A proporção de área do habitat / ou população da espécie que possui um estatuto de 
conservação desfavorável a nível da UE, região biogeográfica e nacional20 

 A proporção da área total do habitat ou população da espécie na UE  e/ou região bi-
ogeográfica que ocorre no Estado-Membro (ver Anexo C para estimativas indicativas 
atuais de habitats agrícolas chave em cada Estado-Membro) 

 A proporção de área do habitat ou população da espécie que ocorre no interior de sí-
tios Natura 2000 em cada  Estado-Membro 

 
Uma vez avaliados os estados de conservação de todos os habitats e espécies chave, será 
então útil ponderar a definição de objetivos para a sua conservação em cada sítio Natura 
2000. Por exemplo, podem definir-se objetivos para aumentar (ou seja, recuperar ou re-

                                                      
20

Esta deve basear-se nas avaliações mais recentes relativas ao Artigo 17º, e dar especial atenção à proporção que avaliada 
como estando em  ‘estado desfavorável-mau’ 
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criar) habitats ou populações de espécies que sejam demasiado pequenas (e/ou fragmenta-
das) para serem viáveis a longo-prazo (Kettunen et al 2007). Para outros habitats menos 
ameaçados poderá ser adequado estabelecer um objetivo que vise manter uma determina-
da percentagem (por ex. manter 95% em estado de conservação favorável). 

É importante realçar que a definição de objetivos também pode ter em conta considerações 
práticas, tal como a viabilidade ecológica da recuperação dos habitats assim como benefícios 
adicionais dos serviços ecossistémicos que possam ser obtidos (por ex. aumentar o armaze-
namento de carbono, os recursos hídricos e a capacidade de gestão de inundações, e bene-
fícios relacionados com o lazer e a proteção da paisagem). Estes benefícios adicionais podem 
contribuir para aumentar o apoio das comunidades locais às ações de conservação, e criar 
oportunidades para fontes alternativas de financiamento. 

 Avaliar as pressões e os potenciais impactos sobre o estado de conservação 
 

Uma vez identificadas as áreas agrícolas e estabelecidos os objetivos para os habitats e es-
pécies agrícolas chave na Rede Natura 2000, o passo seguinte é identificar os agentes e as 
pressões enfrentadas pelos vários sistemas agrícolas dos quais depende a gestão das terras 
agrícolas da Rede Natura 2000. Esta análise ajudará a identificar tanto os sistemas agrícolas 
como as terras ameaçadas por abandono ou intensificação futuros, permitindo intervir antes 
que seja demasiado tarde. 
 
Em combinação com informação acerca dos objetivos e prioridades para os habitats e espé-
cies agrícolas chave, isto permitirá às autoridades responsáveis pela gestão definir priorida-
des estratégicas para direcionar medidas práticas às pressões existentes, e atingir os objeti-
vos de conservação, por exemplo desenvolvendo pacotes combinados de medidas que vi-
sem vários habitats e espécies. 
 
É também importante compilar a melhor informação disponível sobre o estado dos habitats 
e espécies agrícolas. Isto exige ter acesso a dados ecológicos fiáveis, atualizados e abrangen-
tes (por ex. inventários, cartografia de habitats e atlas de espécies), pelo que poderá haver 
necessidade de fazer inventários e compilar e cartografar registos. Estas ações podem ser 
dispendiosas, contudo, a experiência e os resultados mostram que medidas bem estudadas, 
desenhadas e direcionadas, são globalmente mais eficientes do ponto de vista económico. 
Tirar o melhor partido das competências locais, nacionais e internacionais e usar os serviços 
disponíveis21 também benéfico. 

 Definir objetivos de conservação para os sítios Natura 2000 
 
Tal como explicado anteriormente, os Estados-Membros devem definir objetivos de conser-
vação para cada sítio Natura 2000. Os objetivos de conservação a nível do sítio devem defi-
nir a condição a atingir para cada espécie e tipo de habitat de importância comunitária pre-
sente nesse sítio de forma a maximizar a contribuição do sítio para atingir o seu Estado de 
Conservação Favorável global. 

Isto implicará avaliar, ao nível do sítio, o grau segundo o qual o habitat ou espécie Natura 

                                                      
21

 Por exemplo www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/


 

 39 

2000 em causa, necessita de ser mantido num dado estado de conservação, ou, mais fre-
quentemente, ser recuperado para um estado de conservação superior (Caixa 3.3 e Caixa 
3.4). É importante desenhar objetivos de conservação claros e aceitáveis, uma vez que estes 
serão a base sobre a qual as medidas de conservação irão ser definidas. Os objetivos de con-
servação podem ser especificados nas decisões de designação dos sítios, ou podem ser mais 
desenvolvidos no contexto dos planos de gestão ou outros instrumentos de gestão do sítio. 

Os objetivos de conservação ao nível do sítio devem basear-se nas exigências ecológicas dos 
tipos de habitat e das espécies Natura 2000. As exigências ecológicas incluem todas as ne-
cessidades ecológicas de fatores abióticos e bióticos necessários para garantir o estado de 
conservação favorável dos tipos de habitat e das espécies, incluindo a sua relação com o 
ambiente (ar, água, solo, vegetação, etc.). 

Estas exigências assentam em conhecimento científico e devem ser definidas caso a caso, 
pois variam de espécie para espécie, mas também de sítio para sítio, para uma mesma espé-
cie. Devem refletir a importância do sítio para a manutenção ou recuperação, para um esta-
do de conservação favorável, dos tipos de habitat e das espécies presentes nesse sítio e para 
a coerência da Rede Natura 2000. 

Os objetivos de conservação devem também responder às ameaças de degradação ou des-
truição às quais os habitats e as espécies estão expostos no sítio. É necessária informação de 
base adequada para definir objetivos de conservação específicos para cada sítio. 

Caixa 3.3  Como definir objetivos de conservação para áreas agrícolas na Rede Natura 
2000? 

Ao definir objetivos de conservação a nível do sítio, pode ser útil ter em conta os parâmetros usados 
para avaliar o estado de conservação de habitats e espécies de interesse comunitário (no âmbito dos 
relatórios relativos ao Artigo 17º da Diretiva Habitats). Relativamente aos habitats, estes parâmetros 
incluem a distribuição, a área coberta pelo habitat, e a estrutura e funções específicas (incluindo 
espécies típicas) no habitat. Para as espécies, são tidos em conta a distribuição, a população e a área 
de habitat. Alguns exemplos de atributos que podem ser considerados na definição dos objetivos de 
conservação são: 

 Área do habitat: A área ocupada pelos habitats alvo deve ser estável ou crescente (podem ser 
definidas áreas alvo globais). 

 Estrutura e função do habitat: As comunidades dos habitats alvo devem ser estáveis em distri-
buição e composição. As funções do habitat e os parâmetros ecológicos de que depende a per-
sistência do habitat mantêm-se. 

 Abundância e distribuição da espécie, estrutura populacional, etc.: As populações das espécies 
são estáveis ou crescentes (podem ser definidos valores alvo). As tendências populacionais são 
positivas. A distribuição das espécies, incluindo áreas vitais e conectividade são mantidas ou au-
mentam (por ex. através da recuperação do habitat e re-colonização). A estrutura populacional é 
mantida. 

 

 Comunicar os objetivos da Rede Natura 2000 

Os agricultores e o público em geral apenas ficarão convencidos da necessidade de gerir as 
terras agrícolas na Rede Natura 2000 se compreenderem a necessidade das medidas de con-
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servação e de que forma a definição de objetivos de conservação para as suas terras, no 
interior do seu sítio Natura 2000 pode desempenhar um papel importante para atingir os 
objetivos regionais e nacionais. 

Os Estados-Membros necessitam, portanto, de estabelecer diálogo com as partes interessa-
das, em especial com os gestores locais das terras, e fornecer informação facilmente acessí-
vel sobre objetivos estratégicos e de conservação relativos aos habitats e espécies agrícolas. 
Necessitam também de garantir que os objetivos de conservação podem ser apresentados 
de forma relevante e fácil de entender pelos agricultores e gestores. Isto é importante para 
permitir uma discussão bidirecional com as autoridades sobre a forma como a gestão agríco-
la pode contribuir para a conservação do sítio Natura 2000. Os agricultores podem ter um 
conhecimento muito bom da forma como formas prévias de gestão conduziram a êxitos ou 
fracassos. 

Caixa 3.4 Exemplos de objetivos de conservação específicos 

Alguns objetivos de conservação específicos para sítios Natura 2000 albergando comunidades de 
aves de estepes secas agrícolas em Espanha incluem: 

- Manter e recuperar habitat adequado em termos de qualidade e extensão para diferentes espé-
cies de aves estepárias de interesse comunitário, tendo em conta as suas exigências ecológicas 
específicas. 

- Reduzir os fatores e pressões que ameaçam as espécies de aves de interesse comunitário ligadas 
à agricultura e outras atividades humanas no sítio. 

- Minimizar o impacto de alguns trabalhos mecânicos sobre as aves, principalmente aqueles liga-
dos ao cultivo de cereais. 

- Aumentar a quantidade e qualidade de pousios e garantir a sua boa gestão. 

- Conservar e recuperar a quantidade e qualidade de sebes e áreas de vegetação natural associa-
das às parcelas agrícolas. 

- Proteger a vegetação associada a pequenos ribeiros sazonais. 

- Promover a manutenção da paisagem agrícola em mosaico, facilitada pelas culturas de rotação 
usadas na agricultura tradicional extensiva. 

- Desenvolver um sistema mais eficiente de produção integrada com retornos mais estáveis e cus-
tos mais baixos. 

- Promover a agro-pecuária extensiva para manter pastagens naturais em certas áreas. 

- Promover o melhoramento das pastagens usando misturas adequadas de sementes de diferen-
tes variedades locais de espécies adequadas. 

Esta é uma lista não exaustiva do tipo de objetivos que pode ser definido em áreas agrícolas secas 
estepárias da Rede Natura 2000. A formulação aqui apresentada é bastante geral, mas no caso de 
objetivos de conservação de sítios concretos, os habitats, espécies, áreas, tamanhos populacionais e 
outros parâmetros relevantes são especificados em mais detalhe. 

Fonte: Vários planos de gestão de sítios Natura 2000 albergando terras agrícolas e aves estepárias 
em Espanha. 

 Estabelecer as medidas de conservação necessárias 
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As medidas de conservação são as ações práticas que têm de ser implementadas para atingir 
os objetivos de conservação do sítio. Elas devem corresponder às exigências ecológicas dos 
habitats e espécies para os quais o sítio foi designado e ter em conta as exigências económi-
cas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais (Artigo 2º, nº3). 
 
As medidas de conservação podem incluir tanto medidas específicas para o sítio (i.e. medi-
das de gestão e/ou restrições de gestão), como medidas horizontais que se aplicam a muitos 
sítios Natura 2000 numa área alargada (por ex. medidas para reduzir a poluição por nitratos, 
ou regular o uso da caça). A implementação destas medidas de conservação requer instru-
mentos apropriados, que podem incluir planos de gestão desenhados especificamente para 
os sítios ou integrados noutros planos de desenvolvimento, e/ou medidas regulamentares, 
administrativas ou contratuais adequadas. 

Os planos de gestão dos sítios Natura 2000 são bastante usados nos países da UE, mas outro 
tipo de medidas são também aplicadas com sucesso, e em muitos países, são usadas combi-
nações de diferentes opções para gerir sítios Natura 2000. Muitos Estados-Membros usam 
planos de gestão específicos para os sítios para orientar os gestores e outras partes interes-
sadas a lidar com a conservação dos sítios Natura 2000 através de diferentes medidas. 

Em geral, os planos de gestão específicos para os sítios são usados para formular os objeti-
vos juntamente com as medidas necessárias para os alcançar. Estes planos também podem 
funcionar como ferramentas para determinar as responsabilidades dos agentes sócio-
económicos, autoridades e ONG na implementação das medidas de gestão, para definir as 
atividades permitidas e identificar potenciais ameaças de certas atividades sobre os valores 
que levaram à qualificação do sítio. 

Para além disso, os planos de ação nacionais, regionais ou europeus para certas espécies ou 
habitats (por vezes também referidos como planos de ação de espécies) também podem ser 
usados para guiar as medidas de conservação que é necessário implementar em cada sítio. 
Estes podem propor e definir medidas de conservação em diferentes sítios e locais e servir 
como ferramenta para implementar essas medidas em sítios Natura 2000 específicos. Os 
planos de gestão setoriais (por ex. florestais, agrícolas, hídricos) podem também definir 
objetivos de conservação e medidas específicas para sítios Natura 2000. 

As medidas regulamentares seguem geralmente um padrão previsto em legislação proces-
sual e podem definir requisitos específicos relativos a atividades que podem ser autorizadas, 
restringidas ou proibidas em sítios Natura 2000. As medidas administrativas podem definir 
disposições relevantes em relação à implementação de medidas de conservação ou à autori-
zação de outras atividades em sítios Natura 2000. 

As medidas contratuais incluem o estabelecimento de contratos ou acordos, geralmente 
entre autoridades responsáveis pela gestão e os proprietários ou usuários no sítio. Acordos 
agro-ambientais com agricultores no âmbito do Regulamento relativo ao Desenvolvimento 
Rural são um exemplo de uma medida contratual voluntária destinada a manter certos tipos 
de habitats (por ex. prados, pastagens) e espécies num estado de conservação favorável. A 
complexidade das medidas de conservação necessárias pode também exigir outro tipo de 
contratos e acordos e outro tipo de medidas específicas, incluindo gestão da conservação 
voluntária, que não envolve qualquer pagamento ou incentivo. 

Em qualquer caso, as medidas de conservação necessárias devem ser concebidas com deta-
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lhe suficiente para garantir uma implementação eficiente. Deve ser fornecida a localização e 
uma descrição precisas dos meios e ferramentas necessárias para a sua implementação. 
Deve ser também fornecido um plano de trabalho apropriado, com indicação da época de 
implementação e atribuição de papeis e responsabilidades a todos os envolvidos. O plano de 
trabalho deve ser suficientemente flexível para permitir que seja revisto e adaptado quando 
necessário, por ex. na base dos resultados concretos das medidas entretanto implementa-
das. 

É igualmente importante definir um calendário para rever as medidas de conservação im-
plementadas, em termos da sua adequação para, e progresso no sentido de, alcançar os 
objetivos de conservação, de forma a verificar a pertinência, mensurabilidade e implemen-
tação. 

A conformidade com os planos de gestão ou medidas de conservação estabelecidas nos sí-
tios Natura 2000 deve ser assegurada aquando do planeamento da gestão agrícola nessas 
áreas. 

Condições agrícolas distintas exigem diferentes abordagens de gestão, por ex. a manutenção 
das práticas agrícolas existentes pode ser suficiente em sistemas extensivos, enquanto que 
alterações profundas podem ser necessárias em sistemas mais intensivos. 

As medidas horizontais podem ser adequadas para certos tipos de habitat ou espécies em 
toda uma região ou país, ou para lidar com pressões difusas, como a eutrofização com ori-
gem em escorrências agrícolas. Em certas situações, alguns requisitos simples aplicáveis a 
toda a área agricultada, podem ser úteis. Para além disso, estas medidas não têm necessari-
amente de ser novas, uma vez que medidas já existentes podem também contribuir para 
atingir os objetivos de conservação. 

Por outro lado, certas áreas podem exigir abordagens locais mais específicas, incluindo me-
didas muito específicas e orientadas que se adaptem melhor às necessidades específicas de 
gestão de uma determinada espécie ou habitat num local específico. Aquando do desenho 
de medidas de gestão para espécies particulares, torna-se especialmente importante com-
preender o seu ciclo de vida e exigências ecológicas. As condições locais podem introduzir 
alguma variação nas necessidades específicas de habitats e espécies. 

É importante definir com clareza que medidas de conservação (se algumas) são requeridas 
por lei, e especificar a quem e a que terras se aplicam essas obrigações. É provável que os 
requisitos de gestão obrigatórios para os agricultores tenham um impacto no âmbito da 
oferta de incentivos, uma vez que essas obrigações irão fazer parte do nível de referência22 
para alguns pagamentos (para mais informação ver secção 5.3). 
  

3.3 Identificar os recursos necessários à gestão dos sítios Natura 2000  

É crucial identificar as necessidades financeiras da gestão adequada dos sítios Natura 2000, 

                                                      
22

O nível de referência define a linha divisória entre o nível de prestação ambiental que se espera que os 
agricultores forneçam às suas próprias custas, e um nível de gestão ambiental melhorado pelo qual os 
agricultores poderão ser pagos, por exemplo através de regimes agro-ambientais  (Kristensen and Primdahl, 
2006) 
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de forma a otimizar a sua contribuição para a conservação dos habitats e espécies de inte-
resse comunitário. Um passo inicial neste processo, é a identificação das medidas de conser-
vação necessárias (por ex. nos planos de gestão e em outros instrumentos). 
 
De forma a garantir uma melhor utilização das oportunidades disponíveis para gerir os sítios 
Natura 2000 ao abrigo dos fundos comunitários, deverá ser dada atenção especial a uma 
abordagem de planeamento multi-anual mais estratégica do financiamento da Rede Natura 
2000. A Comissão incentivou os Estados-Membros a preparar quadros de ação prioritários 
(PAFs) para o financiamento da Rede Natura 2000, que identifiquem as prioridades estraté-
gicas e as medidas a implementar para o período 2014-2020 bem como os instrumentos 
financeiros que podem ser usados para implementar essas medidas23 (Caixa 3.5). 

Co-financiamento europeu 

Cada um dos fundos comunitários relevantes para o período de financiamento 2014-202024 
inclui oportunidades de financiamento para a Rede 2000. Em especial, a Política Agrícola 
Comum (PAC), tem sido e continuará a ser uma importante fonte de financiamento (ver capí-
tulo 5). Se bem que a principal responsabilidade pelo financiamento da Rede Natura 2000 
reside nos Estados-Membros, o Artigo 8º da Diretiva Habitats liga explicitamente a imple-
mentação das necessárias medidas de conservação da Rede Natura 2000 ao co-
financiamento comunitário. 

A Comissão definiu a sua visão sobre a importância do financiamento da União para a biodi-
versidade e proteção da natureza no novo quadro financeiro multi-anual, declarando a ne-
cessidade de uma abordagem integrada reforçada, que garanta a integração das prioridades 
dos quadros de ação prioritários da Rede Natura 2000 nos programas nacionais e regionais 
dos fundos setoriais da UE (European Commission, 2011)25. 

A abordagem integrada foi escolhida para garantir que a gestão dos sítios faz parte de políti-
cas mais abrangentes de gestão da terra e da água, para permitir aos Estados-Membros de-
finir prioridades e desenvolver políticas e medidas que reflitam as suas próprias especifici-
dades nacionais e regionais, e para evitar a duplicação, ou sobreposição, de diferentes ins-
trumentos de financiamento comunitário, e as complicações e custos associados aos trâmi-
tes administrativos ligados a tal duplicação. 

A Comissão declarou também a sua intenção de promover o uso de abordagens inovadoras 
e instrumentos de mercado, incluindo financiamento privado, para apoiar a gestão da Rede 
Natura 2000, embora reconheça que estas fontes possam representar apenas uma pequena 
parcela do financiamento total da Rede no futuro mais próximo. O financiamento público de 
base dos Estados-Membros continuará a ser necessário para que a Rede possa prestar os 
devidos benefícios de conservação. 

                                                      
23

SEC(2011) 1573 final 
24

Fundos de coesão em COM (2011) 612 final, COM (2011) 614 final; Política Agrícola Comum em COM (2011) 
625 final, COM (2011) 627 final; Política Marítima e da Pesca europeia em COM (2011) 804 final; instrumento 
financeiro LIFE para o ambiente e ação climática em COM (2011) 874 final 
25

Comunicação da Comissão sobre 'Um orçamento para a Europa 2020' COM(2011) 500 final, Parte I (e as 
fichas sobre política de ambiente e clima COM(2011) 500 final, Parte II) 
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Os quadros de ação prioritários servem como ferramentas de planeamento estratégico para 
fortalecer a integração do financiamento da Rede Natura 2000 em instrumentos financeiros 
comunitários relevantes para o novo período de financiamento, em especial os programas 
operacionais relevantes dos diferentes instrumentos de financiamento. 

Garantir financiamento suficiente para a implementação 

Apesar de existir toda uma gama de instrumentos comunitários suscetíveis de disponibilizar 
fundos para a gestão da Rede Natura 2000, na prática não tem sido destinado ou acedido 
financiamento suficiente para este fim pelos Estados-Membros: estima-se que atualmente 
apenas um quinto, ou menos, do financiamento que seria necessário esteja realmente a ser 
disponibilizado (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). 
Um série de constrangimentos, tais como uma integração limitada da Rede Natura 2000 nas 
prioridades de financiamento nacionais, e a falta de reconhecimento do setor, ou de capaci-
dade das partes interessadas, têm prejudicado o aproveitamento das oportunidades propor-
cionadas pelo quadro de co-financiamento comunitário (Kettunen et al, 2011). 

Caixa 3.5 O Quadro de Ação Prioritário, uma ferramenta de planeamento estratégico para 
o financiamento da Rede Natura 2000 

O Artigo 8º da Diretiva Habitats prevê que a Comissão adote um quadro de ação prioritário de medi-
das envolvendo co-financiamento, a implementar nos sítios Natura 2000, em função da disponibili-
dade dos fundos ao abrigo dos instrumentos comunitários pertinentes, e com base nas medidas ne-
cessárias identificadas, os seus custos e o financiamento, incluindo co-financiamento, necessários à 
sua implementação. Isto apenas será possível na base da criação, por parte dos Estados-Membros, 
de quadros de ação prioritários nacionais e/ou regionais para a Rede Natura 2000 (PAFs) para o pró-
ximo período de financiamento (2014-2020). Uma tal abordagem proporcionará um quadro mais 
claro para definir objetivos e prioridades, descrever as medidas a financiar na Rede Natura 2000, 
identificar a contribuição potencial de cada fundo comunitário para a rede Natura 2000 nacio-
nal/regional para a próxima Perspetiva Financeira e definir as ações prioritárias a implementar, assim 
como a monitorização e a avaliação das medidas apoiadas. Juntamente com os Estados-Membros, o 
Comité Habitats desenvolveu um formato uniformizado para os quadros de ação prioritários. 

Os PAFs são concebidos como instrumentos de planeamento destinados a identificar prioridades 
chave e a proporcionar uma visão integrada de forma de os atingir tendo em vista diferentes instru-
mentos financeiros. Os Quadros de Ação Prioritários de cada Estado-Membro identificam as suas 
prioridades estratégicas para a Rede Natura 2000 para o período 2014-2020.  Os Estados-Membros 
também têm de identificar as suas necessidades de financiamento para a Rede Natura 2000 ao abri-
go dos planos ou programas pertinentes. Para otimizar a sua influência e as perspetivas de adoção ao 
abrigo da abordagem integrada, estes quadros de ação têm de ser estabelecidos previamente à fina-
lização dos acordos relativos aos programas chave para a agricultura, pescas e desenvolvimento regi-
onal para o período de financiamento 2014-2020. O objetivo é garantir o foco estratégico nas priori-
dades mais importantes, assim como na complementaridade e consistência entre a informação con-
tida nos quadros de ação prioritários e os programas relevantes. 

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

Os Estados-Membros devem estabelecer prioridades e desenvolver políticas e medidas que 
reflitam as suas particularidades nacionais e regionais. A gestão e recuperação eficiente das 
áreas protegidas da Rede Natura 2000 requer um planeamento estratégico que use as opor-

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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tunidades oferecidas pelas políticas setoriais da UE e os fundos pertinentes para disponibili-
zarem financiamento. 

O capítulo 5 descreve as oportunidades de financiamento comunitário. O capítulo 6 fornece 
recomendações para o planeamento do financiamento da gestão de terras agrícolas na Rede 
Natura 2000. 

Informação adicional 

 Orientações da Comissão Europeia sobre a gestão dos sítios Natura 2000: As disposições 
do artigo 6º da Diretiva Habitats 92/43/CEE. Comissão Europeia, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

 Nota da Comissão sobre o estabelecimento de objetivos de conservação para os sítios 
da Rede Natura 2000, e novas orientações sobre o estabelecimento de medidas de con-
servação em concordância com o nº1 do artigo 6º. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission
_note/commission_note2_PT.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/PT_art_
6_guide_jun_2019.pdf 

 Orientações da Comissão Europeia sobre o financiamento da Rede Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO AGRÍCOLA 
DOS HABITATS E ESPÉCIES NATURA 2000 

 
De que trata este capítulo? 
 
Este capítulo resume as principais medidas de gestão necessárias para manter os habitats e 
espécies agrícolas chave num estado de conservação favorável nos sítios Natura 2000. 

Fornece recomendações acerca dos principais aspetos a ter em conta na implementação de 
práticas agrícolas adequadas, que possam contribuir para a conservação dos habitats e es-
pécies da Rede Natura 2000. 
 

4.1 Gestão de habitats 

A gestão agrícola de baixa intensidade é necessária para a permanência dos tipos de habitat 
semi-naturais e das espécies identificadas neste guia, e para que os habitats e espécies cha-
ve ligados às práticas agrícolas nos sítios Natura 2000 possam atingir um estado de conser-
vação favorável. Com frequência, são também necessárias ações de recuperação previamen-
te à reintrodução de uma gestão de longo prazo adequada. 

A maior parte destas medidas de gestão será implementada por agricultores, que deverão 
ser devidamente apoiados. Alguns agricultores encontram-se já a implementar boas medi-
das de gestão, tornando-se importante reconhecer e apoiar o seu papel na conservação e 
gestão destes habitats. Outros necessitarão de apoio para restabelecer a gestão em terras 
abandonadas ou abster-se de intensificar a produção agrícola. 

Esta secção descreve as principais práticas agrícolas que podem contribuir para a gestão 
adequada dos habitats e espécies da Rede Natura 2000. 

Pastagem 

A maioria dos habitats considerados neste documento são geridos por pastoreio, o que im-
pede a sucessão para arbustos lenhosos e árvores e controla as espécies exóticas invasoras. 
No entanto, os habitats podem sofrer degradação por excesso ou deficiência de pastoreio, 
ou devido a tipos inadequados de gado ou de regimes de pastoreio. Os principais pontos a 
considerar na gestão do pastoreio são: 

 Cargas/intensidade de pastoreio. Para quase todos os habitats semi-naturais chave, 
as recomendações de gestão exigem regimes de pastoreio extensivos, com cargas de 
pastoreio baixas a moderadas. Contudo, um pequeno número de habitats requer 
cargas mais elevadas para manter o seu valor de conservação. A determinação das 
cargas de pastoreio específicas para cada tipo de habitat deve ter em conta as condi-
ções locais específicas, incluindo: tipo e idade da vegetação; produtividade do habi-
tat; tipo de solo; condições hidrológicas; grau de herbivoria por herbívoros selvagens; 
historial de gestão e objetivos de conservação do sítio. Deve ser estabelecido um 
equilíbrio cuidadoso entre as cargas de pastoreio e a duração do período de pasto-
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reio para garantir uma pressão de herbivoria adequada. É também importante ter 
em conta o grau de utilização do gado. 

 Tipo de gado, raças, e combinação de herbívoros. Espécies de gado diferentes, ali-
mentam-se de forma distinta, o que condiciona a sua adequabilidade consoante o ti-
po de habitat. O gado bovino não é seletivo, pelo que pode suprimir espécies herbá-
ceas abundantes. As ovelhas são mais apropriadas a habitats sensíveis à disponibili-
dade de nutrientes, áreas suscetíveis a erosão, onde as condições são mais secas e a 
produtividade dos prados é mais baixa. Os cavalos e os póneis são menos usados, 
sendo normalmente utilizados em combinação com ovelhas ou vacas. Rebanhos mis-
tos de cabras e ovelhas são benéficos para alguns tipos de habitat, especialmente 
onde ocorreu invasão por matos. Contudo, nos locais onde existem manchas de habi-
tats sensíveis, as cabras não devem ser usadas sem pastor. O uso de uma combina-
ção de herbívoros pode criar um prado com uma estrutura  variada de herbáceas, fa-
vorecendo uma larga gama de espécies. 

 Sazonalidade e calendário, rotação de pastagens. Em alguns prados alpinos e sub-
alpinos, a sazonalidade sustenta regimes tradicionais de ‘transumância’, nos quais os 
animais são alimentados nas zonas altas durante o verão e conduzidos de regresso 
aos vales no inverno.  A sazonalidade varia regionalmente e a produtividade e as 
condições do solo podem suportar o pastoreio ao longo de todo o ano em zonas on-
de os habitats ocorrem a certas altitudes e latitudes. Apesar de os padrões sazonais 
do pastoreio serem determinados pelas condições climáticas de longo prazo, é ne-
cessário adaptar os níveis de gestão ano a ano, uma vez que muitos habitats semi-
naturais apresentam flutuações inter-anuais consideráveis em termos de produtivi-
dade, como resultado da variabilidade do clima. O pastoreio em rotação, é geralmen-
te preferível ao pastoreio contínuo, uma vez que oferece o melhor meio de criar um 
habitat heterogéneo, evitando danos excessivos em parcelas únicas devido ao piso-
teio e fertilização pelo estrume. Contudo, a rotação é cara e trabalhosa (pois requer 
um pastor ou vedação) o que a pode tornar potencialmente menos prática. Tal como 
mencionado anteriormente, deve procurar-se um equilíbrio entre um período mais 
longo de pastoreio com uma intensidade relativamente baixa, ou um período mais 
curto com uma intensidade mais alta. 

Pastoreio 

Para muitos habitats, especialmente em regiões montanhosas, o pastoreio é uma tradição 
cultural. Um pastoreio competente mantém os habitats abertos sujeitos a uma pressão ex-
tensiva, diversificada no espaço e no tempo, e uma intensidade ótima para manter a diversi-
dade da vegetação, apropriada tanto para o gado, como para a biodiversidade. Os pastores 
dividem as grandes áreas de pasto em setores, nos quais incentivam os animais a alimentar-
se de acordo com um equilíbrio ótimo entre espécies mais ou menos saborosas, de forma a 
garantir uma boa dieta com um mínimo de gasto de energia, mantendo simultaneamente a 
pastagem e controlando os matos. Nomeadamente, o pastoreio beneficia a biodiversidade 
através do: 

 Controlo de matos e charnecas 

 Manutenção de um mosaico de habitats e zonas marginais 

 Controlo de fogos florestais 
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 Redução do risco de erosão e desertificação 

 Fornecimento de carcaças de animais domésticos 

 Dispersão de sementes 

 Redistribuição e concentração de nutrientes 

Os sistemas pastoris e transumantes que mantêm a herbivoria sazonal em pastagens abertas 
estão a ser abandonadas de forma generalizada. Algumas iniciativas atuais para apoiar estes 
sistemas incluem escolas para pastores em França e Espanha. 

Confinamento de ovinos e bovinos, localização da água e abrigo 

Em algumas partes da Europa onde os pastores ainda são usados, o gado ovino e bovino é 
tradicionalmente mantido em áreas vedadas durante a noite como proteção contra os pre-
dadores. Esta prática, conhecida como confinamento, pode dar origem a uma pressão de 
herbivoria muito elevada sobre uma área pequena, resultando em alimentação e pisoteio 
elevados, eutrofização e alteração das propriedades do solo, que podem levar a um declínio 
nas espécie características e, frequentemente, à invasão por espécies exóticas. De igual for-
ma, a localização dos bebedouros e da zona de abrigo irá influenciar o comportamento dos 
animais, podendo causar problemas semelhantes. O confinamento não é recomendado em 
prados naturais nem em prados semi-naturais secos. Contudo, pode ser permitido em al-
guns locais, desde que as vedações sejam removidas diariamente, ou que a densidade dos 
animais e o período de apascentamento sejam limitados. 

Fogo controlado 

Alguns prados naturais e semi-naturais, matos e charnecas usados como pastagem, podem 
necessitar de uma gestão cuidadosa por fogo controlado, para prevenir o estabelecimento 
de espécies lenhosas (especialmente na ausência de apascentamento adequado), reduzir a 
carga combustível e libertar nutrientes. O fogo pode ajudar a manter condições de baixa 
disponibilidade de nutrientes, em especial nos locais onde a poluição atmosférica, através 
da chuva, dá origem a inputs de nutrientes superiores aos naturais. Em charnecas de altitu-
de, tais como as zonas pantanosas do Reino Unido, o fogo controlado em pequenas parcelas 
é uma medida comum, usada para aumentar a diversidade estrutural da vegetação, ao man-
ter a presença de todas as fases de crescimento das espécies de urze dominantes, que irão 
promover a riqueza de espécies de invertebrados e aves. Contudo, uma gestão pelo fogo 
inadequada (por ex. a queima de áreas demasiadamente grandes, com demasiada frequên-
cia, ou de vegetação do tipo ou idade erradas, ou em solos turfosos) conduz a impactos ne-
gativos significativos. 

Assim, quando necessária, a gestão pelo fogo deve ser cuidadosamente planeada e contro-
lada (especialmente se houver risco de os fogos ficarem fora de controlo) e implementada 
estritamente de acordo com os regulamentos e orientações nacionais, como os enumerados 
no final deste capítulo. 

Ceifa/corte de feno 

Muitas formações herbáceas semi-naturais (prados) são cortados para feno, para produzir 
forragem que pode ser armazenada para alimentar o gado no inverno. Alguns tipos de pra-
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dos de baixa produtividade, tais como os prados com Molinia, são tradicionalmente cortados 
tardiamente, para obtenção de vegetação para a cama do gado. O corte não é seletivo, e 
portanto encoraja o crescimento de ervas e gramíneas de baixo crescimento, reduzindo as 
espécies herbáceas mais altas e eliminando as plantas lenhosas. A remoção do campo da 
erva cortada resulta na manutenção a longo prazo de baixos níveis de nutrientes, originando 
prados semi-naturais com uma diversidade de plantas muito elevada e considerável valor 
em termos de conservação, tanto pelas plantas, como pelas comunidades de invertebrados 
que lhes estão associadas. 

 Calendário e frequência. Em geral, os habitats de prados de feno devem ser cortados 
após a eclosão das ninhadas das aves reprodutoras e das plantas terem libertado a 
semente, quando as plantas herbáceas atingem 50–120 cm de altura. As operações 
de corte devem ser variadas no tempo e no espaço, para criar um mosaico de habi-
tat, quer deixando áreas por cortar (10–20% do habitat) durante um ano e fazendo 
uma rotação anual das parcelas não cortadas , ou cortando todas as parcelas no 
mesmo ano, mas em diferentes alturas. Um programa de gestão de pastagens em ro-
tação mantém uma série de diferentes estados de sucessão, aumentando a diversi-
dade das espécies.  A frequência ótima de corte varia consoante o tipo e o sub-tipo 
de habitat e de sítio para sítio, dependendo, por exemplo, dos objetivos de conserva-
ção. 

 Secagem no campo e remoção da biomassa cortada. Nos prados de feno, o feno cor-
tado deve ser deixado a secar no campo antes de ser recolhido e enfardado, para 
permitir que as sementes caiam e assegurem a reprodução das plantas com flor. Para 
a maioria dos restantes habitats sujeitos ao corte, as plantas devem ser removidas o 
mais rapidamente possível, para evitar o enriquecimento em nutrientes e o ‘abafar’ 
da vegetação que se encontra por baixo. 

 Equipamento/maquinaria de corte. Os métodos tradicionais de corte de feno de bai-
xa intensidade, por ex. a ceifa manual, tornaram-se pouco económicos, mas a ma-
quinaria pesada pode danificar os habitats, em especial em solos encharcados ou sol-
tos, suscetíveis à erosão e compactação. Em solos molhados, a erva deve ser cortada 
manualmente, ou usando maquinaria especificamente desenhada para o efeito. Para 
mitigar a mortalidade direta das espécies de fauna dos prados causada pela maqui-
naria, o corte deve ser feito partindo do centro do campo, em direção às margens; a 
erva deve ser cortada a uma altura não inferior a 10 cm; o corte deve ter lugar após 
as 10 horas da manhã; e deve ser usada uma gadanheira de pente de baixo impacto. 
Contudo, em algumas regiões, as práticas de corte do feno exigem que este seja cor-
tado curto, imediatamente acima da camada de musgo, e o calendário do corte pode 
variar. 

 Combinação de corte e pastoreio. Em alguns habitats, o pastoreio é usado em com-
binação com o corte, tipicamente após um corte, e normalmente no outono ou, em 
zonas secas e de clima ameno, ao longo do inverno. O pastoreio pode introduzir no 
habitat maior heterogeneidade e uma vegetação herbácea mais diversa do que ape-
nas o corte, pois os animais alimentam-se preferencialmente das ervas mais nutriti-
vas, e o pisoteio cria manchas de solo nu. Em alguns casos, o corte pode ser usado 
para ultrapassar problemas de sub-pastoreio, em especial para a limpeza inicial de 
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habitats que se tornaram densamente cobertos por vegetação arbustiva. 

 Substituição do pastoreio pelo corte. Esta prática não é recomendada, uma vez que 
provavelmente resultará em alterações da composição da comunidade ecológica 
(Dover et al, 2011). Contudo, em alguns habitats e para muitas espécies de borbole-
tas de prados, por exemplo, o pastoreio de muito baixa densidade pode ser um subs-
tituto adequado do corte. 

Uso limitado ou não utilização de fertilizante – estrume e fertilizantes minerais 

Praticamente nenhum tipo de formações herbáceas secas pode tolerar a fertilização, seja 
diretamente, seja em áreas adjacentes, e muitas encontram-se já afetadas por eutrofização. 
A gestão destes habitats deve priorizar a prevenção do aporte de nutrientes através da ferti-
lização, escorrências agrícolas ou inundações com águas superficiais ricas em nutrientes, e 
da alimentação suplementar do gado. 

Em geral, a fertilização dos prados também não é recomendada, especialmente em áreas 
que não foram previamente fertilizadas. Alguns prados tem sido tradicionalmente geridos 
com baixos aportes de estrume para compensar a perda de nutrientes devida à remoção do 
feno, ou fertilizados através de inundações periódicas que transportam sedimentos ricos em 
nutrientes. Hoje em dia, muitos prados encontram-se afetados por eutrofização, e a fertiliza-
ção deve ser rigorosamente controlada ou proibida, tanto no próprio habitat como na área 
circundante. Contudo, alguns tipos de prados de feno de montanha e de baixa altitude po-
dem, em algumas circunstâncias, beneficiar de uma pequena quantidade de  fertilização 
para manter a produtividade e a diversidade de espécies. O efeito sobre a diversidade de 
espécies deve ser tido em consideração previamente a qualquer aplicação de fertilizante, 
tendo em conta os efeitos da eutrofização. Recomenda-se uma abordagem de gestão inte-
grada multi-taxa para determinar o impacto negativo mínimo sobre a  riqueza de espécies e 
a diversidade neste tipo de prados. 

Medidas de recuperação mais intensivas, incluindo a re-criação de habitats 

Em áreas onde os habitats agrícolas se encontram deteriorados por pressões ligadas à agri-
cultura intensiva, podem ser necessárias medidas de recuperação substanciais para atingir 
um estado de conservação favorável para os habitats e espécies chave da Rede Natura 2000. 
As ações de recuperação podem incluir: 

 Reverter o enriquecimento do solo e reintroduzir vegetação. Em locais onde  os habi-
tats foram danificados por intensificação agrícola, incluindo drenagem e fertilização, 
eles devem ser restaurados, através da redução da fertilidade do solo, cessação da 
fertilização e, em alguns casos, remoção de nutrientes. Isto pode incluir a remoção 
da camada superficial de solo mais rico, ou vários anos de cultivo e remoção de co-
lheitas de elevada absorção de nutrientes. 

 Re-sementeira para recuperar a diversidade específica de plantas. Isto pode conse-
guir-se espalhando feno de prados adequados (verde ou seco), ou adquirindo se-
mente de variedades de plantas específicas e semeando em excesso sobre o solo nu 
no verão, seguida de rolagem, ou semeando-a sobre o prado existente usando um 
semeador de linhas. Por vezes pode ser necessário preparar uma cama de semente 
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arando ou gradando parte da área do prado. 

 Controlo de matos. Habitats semi-naturais abandonados ou sub-pastoreados podem 
ser recuperados através da remoção de matos, previamente à reintrodução da ges-
tão pelo corte e/ou pastoreio. 

 Controlo de ervas invasoras e espécies exóticas. As espécies exóticas invasoras arbus-
tivas e arbóreas devem ser cortadas e os pés removidos ou tratados de forma a pre-
venir a regeneração. A vegetação pode ser tratada com um destroçador de correntes, 
cortada ou aparada antes da floração, mas não durante a época de nidificação das 
aves. O pastoreio a partir do final do inverno até ao início da primavera pode ajudar a 
controlar algumas ervas perenes, enquanto que o pisoteio intenso pelo gado pode 
ajudar a controlar os fetos (Pteridium aquilinum). 

 Manutenção de árvores em pastagens arborizadas: desbaste, corte em talhadia, re-
juvenescimento. Em pastagens sujeitas a sub-pastoreio e invadidas por vegetação le-
nhosa, a invasão pode ter efeitos negativos sobre árvores antigas (i.e. árvores gran-
des, velhas e ocas) e o crescimento deve ser desbastado em seu redor. Deve permitir-
se que algumas árvores amadureçam e ramifiquem, aumentando assim a diversidade 
estrutural do habitat. Nas dehesas e montados de Espanha e Portugal, a regeneração 
das árvores tem de ser protegida e encorajada através da re-plantação, proteção das 
árvores jovens contra a herbivoria e rotação das pastagens. 

Recuperação da gestão hidrológica 

Alguns habitats semi-naturais chave ocorrem em regiões de zonas húmidas com lençóis freá-
ticos elevados ou inundações periódicas, e dependem da continuação dos regimes hidroló-
gicos históricos. Estes foram frequentemente alterados para permitir a gestão das inunda-
ções ou usos alternativos das terras, ou o seu desenvolvimento. Nos casos em que tal seja 
possível, a gestão deve incluir a reversão dessas modificações. As estratégias de recuperação 
da gestão hidrológica devem ser concebidas de forma a simular as funções hidrológicas na-
turais, incluindo o uso da mesma fonte de água. 

 Gestão das unidades hidrológicas. A gestão deve ser feita à escala de unidades hidro-
lógicas individuais, se elas puderem ser isoladas como tal, assim como ao nível do sis-
tema hidrológico como um todo. Consequentemente, a gestão hidrológica exige um 
bom conhecimento do sistema, e apenas deve ter lugar se os efeitos adversos sobre 
os habitats adjacentes ou infraestruturas próximas puderem ser evitados. 

 Reverter a drenagem. Canais de drenagem existentes podem ser bloqueados através 
do represamento com placas de madeira, metal ou plástico, ou por enchimento com 
uma ‘rolha’ de solo e vegetação para reter a água. Drenagem adicional não deve ser 
permitida. 

 Recuperar os níveis e os regimes freáticos. Vários habitats semi-naturais (em especial 
prados húmidos) são muito sensíveis a alterações dos níveis de água subterrâneos. 
Os lençóis freáticos devem ser elevados através da interdição da extração de água 
ou, nos casos em que esta não é uma opção viável, da restrição do volume de água 
que pode ser captada e das épocas em que esta pode ter lugar. Em algumas áreas, as 
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águas subterrâneas podem ser recarregadas através da construção de barragens ou 
comportas a jusante para reter a água, apesar de haver algum risco de estagnação 
indesejável da água ou de galgamento de canais com capacidade de infiltração limi-
tada, em tipos de habitat com solos menos permeáveis. 

 Regularização de cheias e regularização fluvial. Alguns habitats importantes (por ex. 
prados aluviais) dependem de inundações regulares para fornecimento de nutrientes 
e substrato. As cheias de inverno de muitos prados de planícies aluviais são também 
muito importantes para as aves aquáticas invernantes (por ex. patos, gansos e cisnes) 
e para a criação de habitats adequados para aves limícolas reprodutoras. Em áreas 
onde o represamento é praticável, podem usar-se comportas para manter os sítios 
alagados durante o inverno. Onde isto não for possível, deve restaurar-se um regime 
fluvial mais natural de outras formas (Eriksson, 2008). 

 Hidrologia costeira. Os habitats costeiros, incluindo sistemas de prados e dunas, de-
pendem de perturbações regulares devidas à ação das marés, ondulação e vento. O 
re-alinhamento, i.e. a remoção das defesas costeiras para recuperar a dinâmica cos-
teira natural, pode recriar habitats abertos, e recuperar a sua dinâmica, desde que 
todas as suas consequências potenciais (por ex. sobre os regimes de sedimentos, ta-
xas de erosão ao longo da costa) tenham sido plenamente consideradas. Em muitos 
casos, a remoção completa das defesas não é possível, mas elas podem ser alteradas 
para restabelecer um regime de cheias mais natural. Por exemplo, podem ser adicio-
nados canais de regulação de fluxo e comportas a defesas costeiras, para permitir a 
regulação da subida e descida das marés, que é importante para os prados e pasta-
gens costeiros. 

4.2 Gestão de espécies 

As medidas necessárias à manutenção e recuperação do estado de conservação favorável da 
maior parte das espécies agrícolas chave serão as mesmas, ou semelhantes às descritas na 
secção anterior para os habitats agrícolas. Elementos chave incluem assegurar taxas e épo-
cas de herbivoria adequadas, a correta calendarização do corte de feno, a manutenção dos 
níveis de água e dos regimes de inundações em prados húmidos, e a eliminação ou controlo 
rigoroso da aplicação de fertilizantes e pesticidas. Nos casos em que o fogo é necessário para 
a gestão do habitat, é necessário um planeamento e controlo cuidadoso para evitar a época 
de reprodução das aves que nidificam no solo, ou os períodos em que as plantas são especi-
almente sensíveis ao fogo. 

A identificação da totalidade das atividades adicionais que podem ser necessárias para todas 
as espécies agrícolas chave, está para além dos objetivos deste documento. Contudo, algu-
mas ações genéricas  epecialmente comuns ou importantes para a conservação das espécies 
incluem: 

 Garantir que todas as exigências de habitat relativas a alimentação, reprodução e 
abrigo são satisfeitas ao longo de todas as estações  nos limites da área vital das es-
pécies, o que pode requerer um mosaico de diferentes manchas de habitat. 

 Manter elementos particulares de certos habitats, tais como sebes, árvores, valas, 
etc., como descrito abaixo em mais pormenor. 
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 Fornecer alimentação suplementar a algumas espécies com exigências particulares, 
que não podem ser facilmente substituídas (por ex. carcaças de animais mortos para 
abutres). 

 Modificar práticas agrícolas, tais como a intensidade e a calendarização do corte e do 
pastoreio, para evitar o reduzir a mortalidade e perturbação de espécies vulneráveis 
(por ex. aves que nidificam no solo). 

 Controlar ou erradicar espécies exóticas que competem ou predam espécies autóc-
tones importantes do ponto de vista da conservação. 

As medidas de conservação exigem um bom conhecimento da ecologia e ciclos de vida das 
espécies, e das condições específicas e necessidades de cada sítio. As medidas agro-
ambientais devem incluir medidas ajustadas, dirigidas a cada espaço de forma a maximizar a 
eficácia e eficiência (ver Capítulo 6). É importante notar que muitas espécies de interesse 
comunitário dependem também de habitats fora dos sítios designados ao abrigo da Rede 
Natura 2000. 

Medidas chave para conservar espécies em terras aráveis 

Algumas das espécies mais ameaçadas enumeradas nas Diretivas Habitats e Aves dependem 
da gestão extensiva de terras aráveis.  As principais medidas de gestão deste tipo incluem: 

 cultivos com baixo consumo de fatores de produção: baixo uso de fertilizantes, pouca 
ou nenhuma irrigação, e utilização de culturas adaptadas a ambientes de baixa pro-
dutividade; 

 ausência de aplicação de pesticidas; 

 ausência de aragem profunda em terras aráveis em solos arenosos  com presença do 
sapo Pelobates fuscus, ou em solos argilosos com presença do hamster Cricetus crice-
tus ou Mesocricetus newtoni; 

 cultivo de verão de cereais com longos períodos de restolho e manutenção de pousi-
os; 

 combinar e alternar áreas aráveis e áreas de pastagens; 

 manchas ou faixas de cultivos para alimentação e/ou abrigo, forragem verde, semen-
tes para aves; 

 adaptação dos métodos de colheita às necessidades das espécies, por ex. deixar fai-
xas ou manchas por cortar, para servirem de refúgio, usar uma gadanheira de pente, 
usar uma barra de correntes  em frente da gadanheira para avisar os animais, evitar o 
acondicionamento do feno (esmagar a erva recém-cortada para a fazer secar mais 
rapidamente); 

 sinalização de vedações (por ex, com refletores) para evitar colisão de aves de grande 
porte, por ex. a abetarda (Otis tarda) 

 criação de parcelas para nidificação ou faixas de refúgio. 

Medidas chave para conservar espécies em terras agrícolas geridas de forma intensiva 
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Algumas espécies chave, em especial gansos e outras aves aquáticas, e o  hamster-comum, 
ocorrem em terras agrícolas geridas de forma intensiva. As medidas de conservação dirigidas 
a estas espécies tendem a ser variáveis e específicas consoante a espécie; alguns exemplos 
incluem: 

 gestão dos danos causados por gansos e outras aves aquáticas (principalmente no in-
verno) através da disponibilização de culturas especialmente destinadas às aves ou 
restos de culturas (com compensações para os agricultores) em áreas não perturba-
das 

 proteção de aves reprodutoras das operações agrícolas através da marcação de ni-
nhos 

 restrição do uso de pesticidas para manter as populações de invertebrados, especi-
almente nas zonas marginais dos campos 

 manutenção dos níveis de água subterrâneos, inundações de inverno, e/ou estrutura 
do solo para garantir boa penetrabilidade do solo para aves em alimentação 

 medidas específicas para o hamster-comum (Cricetus cricetus) – manutenção de 
áreas verdes de alimentação, faixas de cereal destinadas à espécie, ausência de ara-
gens profundas para evitar danos nas galerias (ver caso-estudo holandês no Anexo 
E). 

Proteger, manter e recuperar habitats agrícolas para espécies 

Habitats agrícolas como sebes, muros de pedra seca, charcas e socalcos são habitats chave 
para espécies associadas à agricultura extensiva. Culturas permanentes geridas de forma 
tradicional como as vinhas, pomares e olivais, são habitats importantes para uma série de 
aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados de interesse comunitário. As espécies cul-
tivadas propriamente ditas (especialmente árvores antigas), e as pastagens extensivas e ou-
tros habitats associados, fornecem locais de nidificação e alimentação (ver caso de estudo 
italiano no Anexo E). 

O habitats agrícolas chave e respetivos elementos que requerem preservação e manutenção 
incluem: 

 sebes, matagais ou pequenos bosques, árvores e arbustos isolados  em campos – 
podem necessitar de proteção contra herbivoria, limpezas e podas, e retancha para 
manter a sua continuidade; 

 árvores e arbustos usados tradicionalmente para desbaste e corte em talhadia de-
vem ser mantidos de forma tradicional, e se necessário replantados para garantir a 
continuidade do habitat; árvores antigas de grandes dimensões em áreas agrícolas 
necessitam de ser preservadas através da gestão e remoção cuidadosa da vegetação 
competidora, e da replantação, sempre que houver necessidade, para manter a con-
tinuidade; 

 charcas e valas em terrenos agrícolas – devem ser regularmente dragados, a vegeta-
ção controlada, protegidos da poluição, e impedidos de secar, e novas charcas devem 
ser criadas com frequência; 
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 muros de pedra seca e socalcos – devem ser preservados e mantidos; 

 zonas marginais dos campos e faixas tampão – devem ser mantidas através do corte, 
e mantidas livres de pesticidas e herbicidas; 

 pomares, olivais e árvores antigas – devem ser apoiados, podados com regularidade, 
replantados, e mantidos livres de pesticidas; 

 edifícios agrícolas, adegas e caves – são usadas como sítios de hibernação, reprodu-
ção e como dormitórios por morcegos, aves, répteis, etc. e devem ser protegidos de 
perturbação. 

Manter populações viáveis e meta- populações 

As manchas de habitat devem ser suficientemente grandes para manter populações viáveis, 
ou suficientemente ligadas entre si para manter meta-populações 26. Isto é importante para 
espécies de grandes dimensões que exigem grandes áreas de habitat (como muitas aves de 
rapina e grandes carnívoros), especialmente em paisagens fragmentadas. As espécies que 
são raras devido à falta de habitat apropriado beneficiarão mais da recuperação de habitats 
adequados e gestão apropriada, e podem ser reintroduzidos quando tiverem desaparecido. 
Por outro lado, espécies que são raras principalmente por razões naturais devem ser conser-
vadas através da proteção dos sítios onde já ocorrem, por exemplo em ‘micro-reservas’ bo-
tânicas. 

Nos casos em que as populações não são viáveis a longo prazo, as ações de conservação 
devem focar-se em locais específicos. A área e/ou qualidade de habitat adequado deve ser 
aumentada antes do aumento da conectividade. A manutenção de longo prazo das popula-
ções existentes pode exigir ações de recuperação do habitat. Nos casos em que a conectivi-
dade é necessária, devem ser criados espaços de ligação (“stepping stones”) e as principais 
barreiras, como estradas e linhas de caminho de ferro, devem ser permeabilizadas. As flores-
tas e os campos aráveis também podem constituir barreiras para espécies herbáceas, e divi-
sórias abertas de vegetação herbácea, bermas de estrada e caminhos de ferro, podem pro-
porcionar corredores essenciais de ligação de meta-populações, desde que sejam geridas de 
forma adequada. 

4.3 Considerações chave para o planeamento e gestão da superfície agrícola da Rede 
Natura 2000 

A gestão eficaz dos habitats agrícolas deve ter em conta os seguintes fatores chave: 

 Objetivos de conservação claros, localmente ajustados – para que as medidas sejam 
eficazes, os objetivos de conservação definidos para cada sítio devem ser claros e fá-
ceis de compreender, de forma que as medidas de gestão possam ser facilmente re-
lacionáveis com os objetivos. Quando os objetivos são articulados de forma clara, é 

                                                      
26

Uma meta-população é um conjunto de populações de uma espécie, que existe numa paisagem 

fragmentada, distribuída por uma série de manchas de habitat ligados entre si por indivíduos em dispersão. A 
dispersão depende da distância entre as manchas e da qualidade das paisagens (barreiras, corredores, etc.) e 
influencia as taxas de extinção e recolonização local, o que por sua vez determina a viabilidade da meta-
população. 
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possível definir medidas de gestão globalmente apropriadas ao cumprimento desses 
objetivos, o que torna a sua implementação no terreno muito mais fácil (Poláková et 
al. 2011). 

 Gestão localmente adaptada – As práticas agrícolas devem ser ajustadas e direcio-
nadas de forma a serem eficientes. O regime ótimo pode variar bastante entre sub-
tipos de habitats e sítios, dependendo de fatores como o solo, a vegetação, altitude, 
clima, e antecedentes de gestão. É importante considerar a gestão passada específica 
de cada sítio, pois é frequente os habitats adaptarem-se e dependerem da continua-
ção de regimes tradicionais. 

 Uso do melhor conhecimento disponível - O planeamento da gestão deve fazer uso 
tanto do conhecimento especializado em conservação como do conhecimento agrí-
cola local. É crucial aprender com as melhores práticas de gestão e os melhores da-
dos científicos, consultando especialistas em conservação e gestão, no país e inter-
nacionalmente. É importante ter em conta o conhecimento e as práticas tradicionais 
sempre que estes provaram ser eficazes na preservação da qualidade do habitat. 

 Ações de recuperação são muitas vezes necessárias previamente à reintrodução de 
práticas de gestão de longo prazo adequadas. 

 Contrapartidas de conservação – É necessário conseguir um equilíbrio entre as me-
didas de conservação e objetivos de conservação claros, uma vez que espécies dife-
rentes num mesmo habitat irão responder de forma distinta às ações de gestão. Es-
tratégias de gestão adequadas, deverão maximizar os benefícios para todas as espé-
cies, bem como favorecer espécies sensíveis ou prioritárias, de acordo com os objeti-
vos de conservação definidos. 

 Gestão adaptativa e inovação – Muitas vezes torna-se necessária alguma experimen-
tação para identificar a estratégia de gestão ótima para um dado sítio, em especial 
durante a recuperação dos habitats. Isto requer um planeamento cuidadoso das 
ações e uma monitorização atenta dos seus impactos de forma a permitir ajustes em 
caso de necessidade. 

 Diversidade e heterogeneidade do habitat – A estrutura complexa de alguns habi-
tats chave, suporta a sua riqueza específica. Para manter a heterogeneidade dos ha-
bitats, o tipo e a intensidade da gestão desses habitats deve ser diversificado e os 
habitats marginais devem ser mantidos. 

 Intervenções à escala da paisagem – A escala à qual as medidas de conservação são 
implementadas irá afetar a sua eficácia. Elas devem ser dirigidas a uma área suficien-
temente grande para manter ou recuperar áreas ecologicamente viáveis de habitat 
adequado ou manter populações mínimas viáveis das espécies. 

Informação adicional 

O Anexo D descreve em maior pormenor as principais medidas de gestão necessárias para 
recuperar e manter cada um dos habitats chave do Anexo I dependentes da gestão agrícola. 
Fornece também referências adicionais relativas a recomendações e orientação de gestão de 
habitats. 

O sítio internet da Comissão Europeia sobre a gestão da Rede Natura 2000, inclui 
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recomendações de gestão para alguns tipos de habitat dependentes da gestão agrícola. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Os relatórios da Wildlife and Sustainable Farming Initiative (2007-2009) incluem 
recomendações de gestão para algumas espécies Natura 2000, descrevendo de que forma a 
conservação de certas espécies selvagens protegidas pelas Diretivas Habitats e Aves pode 
ser apoiada pelos Programas de Desenvolvimento Rural (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
e 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pd
f 

A plataforma de comunicação da Rede Natura 2000 oferece acesso a informação sobre 
gestão de habitats e espécies, contactos pertinentes, um forum de discussão, e eventos, 
documentos, e notícias relevantes em:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

A biblioteca sobre prados semi-naturais da Comissão Europeia é uma  fonte crescente de 
informação http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. A PAC E OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 
DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS DA REDE NATURA 
2000 
 

De que trata este capítulo? 
 
Este capítulo descreve as medidas mais pertinentes para a gestão agrícola na Rede Natura 
2000 ao abrigo da Política Agrícola Comum (PAC). A análise baseia-se na forma como os Es-
tados-Membros têm usado as medidas da PAC no período 2007-2013, e identifica as oportu-
nidades de financiamento disponíveis a partir de 2014, tendo em conta as principais altera-
ções legislativas introduzidas na recente reforma da PAC. 
 
O leque de instrumentos políticos aqui descritos inclui os abrangidos por ambos os pilares da 
PAC, juntamente com outros fundos comunitários importantes, tais como os Fundos Estrutu-
rais e o instrumento LIFE. Este capítulo também analisa o potencial das abordagens basea-
das no mercado para apoiarem a gestão da Rede Natura 2000 através de, por exemplo, pa-
gamentos por serviços ambientais e sistemas de acreditação e rotulagem. 
 

5.1  Financiamento comunitário para as terras agrícolas Natura 2000 

Esta secção resume as principais políticas e instrumentos de financiamento que podem ser 
usados pelos Estados-Membros para manter ou recuperar os sistemas e a gestão agrícola 
necessários à conservação dos sítios e espécies  Natura 2000. Os dois mais importantes são 
claramente os fundos da Política Agrícola Comum, o Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA), que apoia o primeiro pilar da PAC, e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER)  que apoia o desenvolvimento rural ao abrigo do segundo pilar. A reforma da 
PAC o os Fundos Estruturais visam melhorar a complementaridade, a coordenação e o valor 
acrescentado das despesas da UE, e a partir de 2014, os Estados-Membros terão de de-
monstrar de que forma o pretendem fazer, antes da aprovação dos programas de despesas 
para 2014-20. 

O Regulamento das Disposições Comuns27 introduz pela primeira vez um conjunto de objeti-
vos e regras comuns para cinco fundos comunitários que até à data haviam sido geridos in-
dependentemente, incluindo o FEADER e os Fundos Estruturais28. Para além dos seus objeti-
vos específicos, cada um destes fundos apoia onze objetivos temáticos, incluindo o de ‘Pre-
servar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos’29.  Cada Estado-
Membro deverá organizar um Acordo de Parceria (AP) com as autoridades locais e regionais, 

                                                      
27

Regulamento (UE) No 1303/2013 de 17 de dezembro de 2013 
28

Os cinco, conhecidos coletivamente como os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são: o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), 
o Fundo Europeu Agrícola de  Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas (FEAMP). 
29

Artigo 9º do Regulamento (UE) No 1303/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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os parceiros económicos, sociais e ambientais e ONG, definindo em algum pormenor a for-
ma como pretende usar os cinco fundos durante 2014-2020, e submeter o Acordo de Parce-
ria à Comissão para aprovação. Com efeito, isto significa que, se o apoio à Rede Natura Natu-
ra 2000 ao abrigo destes cinco fundos não for identificado no Acordo de Parceria, será muito 
menos provável que este seja aprovado pela Comissão nos programas pertinente para cada 
fundo durante 2014-2020. A Tabela 5.1 identifica as principais fontes de financiamento da 
UE para as terras agrícolas da Rede Natura 2000, e a principal legislação comunitária que 
controla o uso destes fundos pelos Estados-Membros. 

Tabela 5.1. Fundos da UE que podem apoiar a gestão agrícola na Rede Natura 2000 

Fundo da UE Relevância para a gestão agrícola na Rede Natura 2000 

Segundo pilar da PAC 

Fundo Europeu Agrí-
cola de  Desenvolvi-
mento Rural(FEADER) 

Principal fonte de financiamento que os Estados-Membros podem usar para apoiar a 
gestão da conservação de terras agrícolas na Rede Natura 2000 e o desenvolvimento 
sócio-económico sustentável dos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 e das co-
munidades locais associadas. 

Primeiro pilar da PAC 

Fundo Europeu Agrí-
cola de Garantia 
(FEAGA) 

Fonte importante de uma série de pagamentos diretos, que podem ajudar a apoiar a 
viabilidade económica de explorações e sistemas agrícolas de baixa intensidade na 
Rede Natura 2000 para fazer frente às pressões económicas para a intensificação ou 
abandono.   

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento 
Regional (FEDER) 

Fundo Social Europeu 
(FSE) 

Fundo de Coesão (FC) 

O Financiamento deve ser relevante para o contexto mais alargado do desenvolvi-
mento sócio-económico sustentável da região. Alguns objetivos relevantes são a pre-
servação e proteção do ambiente e a promoção da eficiência dos recursos, o reforço 
da competitividade e inovação de pequenas empresas, a criação de emprego e a 
promoção do crescimento respeitador do ambiente, a promoção da inclusão social, 
educação e formação 

LIFE É um financiamento importante para projetos de gestão inovadores e demonstrati-
vos, mas não uma fonte de financiamento continuado. O LIFE é muito seletivo e ape-
nas financia atividades que não são elegíveis ao abrigo de outros fundos comunitá-
rios. 

Principais Regulamentos da UE que regem o uso destes fundos: 

Pagamentos Diretos: Regulamento (UE) No 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de De-
zembro de 2013 que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de 
apoio no âmbito da política agrícola comum e que revoga o Regulamento (CE) No 637/2008 do Conselho e o 
Regulamento (CE) No 73/2009 (2013) OJ L347/608, 20.12.2013. 

Regulamento Delegado (UE) No 639/2014 de 11 de março de 2014 que completa o Regulamento (UE) No 
1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agri-
cultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum e que altera o anexo X do mesmo 
Regulamento  (2014) OJ L181/1, 20.06.2014 

Regulamento de Execução (UE) No 641/2014 da Comissão, de 16 de junho de 2014, que fixa as normas de 
execução do Regulamento (UE) No 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece regras 
para os pagamentos diretos aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola co-
mum (2014) OJ L181/74, 20.06.2014 

Horizontais: Regulamento (UE) No 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 
2013 relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum e que revoga os 
Regulamentos (CEE) No 352/78, (CE) No 165/94, (CE) No 2799/98, (CE) No 814/2000, (CE) No 1290/2005 e (CE) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
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No 485/2008 (2013) OJ L347/549, 20.12.2013. 

Regulamento Delegado (UE) No 640/2014 de Março de 2014 que completa o Regulamento (UE) No 1306/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao sistema integrado de gestão e de controlo e às 
condições de recusa ou retirada de pagamentos, bem como às sanções administrativas aplicáveis aos paga-
mentos diretos, ao apoio ao desenvolvimento rural e à condicionalidade (2014) OJ L181/48, 20.06.2014 

Disposições Comuns: Regulamento (UE) No 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de De-

zembro de 2013 que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos 

Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o Regulamento  (CE) No 1083/2006 (2013) OJ L347/320, 
20.12.2013. 

FEADER: Regulamento (UE) No 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 2013 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 
que revoga o Regulamento (CE) No 1698/2005 do Conselho (2013) OJ L347/487, 20.12.2013. 

Disposições transitórias: Regulamento (UE) No 1310/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de 
dezembro de 2013 que estabelece certas disposições transitórias relativas ao apoio ao desenvolvimento rural 
pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), que altera o Regulamento (UE) No 
1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos recursos e à sua distribuição em rela-
ção ao exercício de 2014, bem como o Regulamento (CE) No 73/2009 do Conselho e os Regulamentos (UE) No 
1307/2013, (UE) No 1306/2013 e (UE) No 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à 
sua aplicação em  2014 

FEDER: Regulamento (UE) No 1299/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro de 2013 
reltivo às disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regio-
nal ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia. (2013) OJ L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Regulamento (UE) No 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) e que revoga o Regulamento (CE) No 
614/2007 (2013) OJ L347/185, 20.12.2013. 

Nota importante: outras regras ao abrigo destes Regulamentos serão definidas em atos delegados e atos de 
execução a publicar em 2014 

 
O aumento do presente nível de atribuição e execução dos fundos disponíveis para respon-
der ao insuficiente apoio à Rede Natura 2000 (descrito na secção 3.3) depende quase exclu-
sivamente das decisões tomadas pelos Estados-Membros em 2014 sobre a priorização e 
alocação dos recursos financeiros disponíveis em ambos os pilares da PAC. 

Os novos instrumentos oferecem aos Estados-Membros a oportunidade de assegurar mais 
apoios para a gestão de terras agrícolas na Rede Natura 2000 nos principais programas de 
financiamento, em especial a PAC, mas isto terá evidentemente de ser conseguido no con-
texto de muitas outras prioridades que competem por financiamento comunitário.  A pri-
meira tarefa consiste em planear de forma estratégica as necessidades de financiamento da 
Rede Natura 2000 e coordenar ações dentro e entre as diferentes fontes de financiamento. 
Os Quadros de Ação Prioritários dos Estados-Membros identificam as prioridades estratégi-
cas para a Rede Natura 2000 para o período 2014-2020 e fornecem a base para calcular o 
tipo, escala e fontes de financiamento necessários para concretizar essas prioridades (ver 
secção 3.3).  As autoridades responsáveis pela Rede Natura 2000 também querem garantir 
que os seus interesses são representados tanto no Acordo de Parceria submetido à aprova-
ção da Comissão, como no trabalho subsequente da Parceria. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:PT:PDF
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
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
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
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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5.2  Introdução À REFORMA DA PAC COMO FONTE CHAVE DE FINANCIAMENTO PARA AS 
TERRAS AGRÍCOLAS DA REDE NATURA 2000 A PARTIR DE 2014 

Os dois pilares da PAC diferem em questão de financiamento, funcionamento e estrutura. O 
primeiro pilar é totalmente financiado pelo FEAGA e disponibiliza pagamentos diretos aos 
agricultores (e também financia outras medidas como apoio ao mercado e restituições à 
exportação). O segundo pilar é co-financiado juntamente pelo FEADER e pelos Estados-
Membros e oferece um vasto leque de medidas de apoio a agricultores e outros gestores de 
terras e comunidades rurais, implementadas através de Programas de Desenvolvimento Ru-
ral (PDR) plurianuais preparados pelas administrações nacionais ou regionais. A nova legisla-
ção introduz alterações significativas relevantes para o apoio agrícola na Rede Natura 2000 
ao abrigo de ambos os pilares. 

Alterações ao primeiro pilar - pagamentos de ajuda aos rendimentos dos agricultores 

O foco do primeiro pilar continua a ser a disponibilização de pagamentos dissociados de aju-
da aos rendimentos dos agricultores, mas a estrutura e o leque dos pagamentos sofreu alte-
rações consideráveis. 

Ao abrigo da nova legislação30 é exigido aos Estados-Membros que introduzam pagamentos 
por superfície: 

 um Regime de Pagamento de Base (RPB) substituindo o Regime de Pagamento Úni-
co (RPU) a partir de 2015 (embora os Estados-Membros que usam o Pagamento Úni-
co por Superfície (RPUS) possam continuar a usá-lo até 2020); 

 o pagamento para agricultores que implementam práticas agrícolas benéficas para o 
clima e o ambiente (pagamento verde) 

 um pagamento para jovens agricultores adicional. 
 

Os Estados-Membros têm a opção de oferecer três outros pagamentos aos agricultores: 

 um pagamento adicional para agricultores em zonas com condicionantes naturais; e 

 pagamentos associados adicionais ‘associados a tipos de agricultura importantes do 
ponto de vista ambiental, económico ou social, que enfrentam dificuldades’; ou 

 um regime de pagamento simplificado para pequenos agricultores, em alternativa a 
outros pagamentos do primeiro pilar. 

 
Todos estes pagamentos passarão a ser baseados na superfície, exceto  os pagamentos asso-
ciados que poderão ser baseados em áreas definidas, colheitas ou número de animais. Os 
Estados-Membros que agora usam Regimes de Pagamento Único (RPU) terão de alterar os 
pagamentos ‘históricos’ feitos exploração a exploração que se baseavam em subsídios rece-
bidos num num ano de referência particular, para um montante fixo, ou pagamentos RPB 
por hectare até 2019. Isto irá afetar a maioria dos  Estados-Membros que aplicam atualmen-
te RPU e levar inevitavelmente a alguma redistribuição dos pagamentos entre os agriculto-
res. Os níveis de pagamento podem ser estabelecidos quer a nível nacional, quer regional, 
com flexibilidade para definir regiões em termos de uma gama de critérios, incluindo ‘carac-
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terísticas agronómicas e sócio-económicas, o seu potencial agrícola regional, ou a sua estru-
tura institucional ou administrativa’31. Apenas ‘agricultores ativos’ implementando ‘ativida-
de agrícola’ serão elegíveis para pagamentos do primeiro pilar, e se cultivarem ‘superfícies 
agrícolas mantidas naturalmente num estado que as torne adequadas para pastoreio ou 
cultivo’ tal como os agricultores da Rede Natura 2000 podem fazer, a sua elegibilidade de-
penderá da forma como os Estados-Membros decidirem definir a ‘atividade mínima’ e ‘pra-
dos permanentes’ dentro de um contexto fornecido pela Comissão32. 

Alterações ao segundo pilar – uma nova estrutura temática para os PDR 2014-2020 

As alterações da legislação ao segundo pilar dizem principalmente respeito à arquitetura do 
Regulamento, e portanto, à estrutura dos Programas de Desenvolvimento Rural (RDP) 2014-
20. Os três eixos que caracterizavam a antiga política de desenvolvimento rural foram elimi-
nados e os Estados-Membros podem usar combinações de medidas to ir de encontro às seis 
prioridades do FEADER, refletindo os objetivos temáticos comuns identificados para os cinco 
fundos FEEI, incluindo o FEADER. Estas prioridades são: 

1. ‘Fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e flo-
restal e nas zonas rurais; 

2. Reforçar a viabilidade e a competitividade de todos os tipos de agricultura e incenti-
var as tecnologias agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas; 

3. Promover a organização de cadeias alimentares, o bem-estar animal e a gestão de 
riscos na agricultura; 

4. Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas relacionados com a agricultura e as 
florestas; 

5. Promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono e resistente às alterações climáticas nos setores agrícola, 
alimentar e florestal; e 

6. Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento económico 
das zonas rurais.’ 

Cada prioridade é definida por vários domínios de incidência, e o Regulamento oferece uma 
lista indicativa de medidas pertinentes do PDR para as seis prioridades. Existem domínios de 
incidência para a prioridade relativa aos ecossistemas relacionados com a agricultura e as 
florestas, uma das quais é ‘Restauração, preservação e reforço da biodiversidade, inclusiva-
mente nas zonas «Natura 2000», e nas zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras 
condicionantes específicas, e nos sistemas agrários de EVN, bem como do estado das paisa-
gens europeias’33. Para além disso, cada programa deve contribuir para três objetivos trans-
versais de inovação, ambiente e atenuação e adaptação às alterações climáticas. 

Os Estados-Membros podem criar sub-programas temáticos para responder a necessidades 
específicas nos seus contextos nacionais ou regionais, criando efetivamente ‘mini-PDRs’ den-
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tro do programa principal. Os sub-programas temáticos podem ser implementados por au-
toridades locais, organizações de desenvolvimento regional ou ONG e podem oferecer taxas 
de pagamento mais elevadas aos beneficiários. As necessidades dos jovens agricultores, pe-
quenas explorações, áreas de montanha, cadeias de abastecimento curtas e atenuação e 
adaptação às alterações climáticas e biodiversidade são identificados como alguns dos tópi-
cos potenciais para sub-programas temáticos34. 

Outras alterações relevantes para os agricultores da Rede Natura 2000 incluem o reconhe-
cimento dos benefícios ambientais e climáticos das ações colaborativas, em particular  à 
escala da paisagem, e a cooperação ao longo da cadeia de abastecimento. Existe também 
um grande ênfase na inovação, no ambiente, incluindo 'as necessidades particulares ligadas 

às áreas da Rede Natura 2000’35 e na atenuação e adaptação às alterações climáticas. O âm-
bito da medida de compensação ligada à Rede Natura 2000 é alargado para abranger terras 
agrícolas e florestais em outras áreas protegidas com restrições ambientais que contribuam 
para melhorar a conectividade dos habitats (Artigo 10º da Diretiva Habitats). 

Potenciais sinergias entre o primeiro e o segundo pilares no apoio aos agricultores da Rede 
Natura 2000 

Os dois pilares da PAC usam instrumentos diferentes e ao nível da exploração, as sinergias 
potenciais entre eles podem ser usadas para apoiar os sistemas agrícolas e as práticas de 
gestão de conservação na Rede Natura 2000; a nova legislação realça a necessidade de tirar 
partido de tais sinergias36. A manutenção da agricultura em áreas com habitats semi-
naturais geridos de forma extensiva, requer com frequência a utilização de pagamentos do 
primeiro pilar em combinação com os pagamentos agro-ambientais do segundo pilar (Oñate 
et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

O segundo pilar tem logicamente sido a principal fonte de financiamento comunitário para 
medidas de gestão de conservação específicas de terras agrícolas, mas  a dimensão e o dire-
cionamento destes apoios para as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 variam muito 
entre os Estados-Membros. No período 2014-2020 este financiamento irá ter de competir 
cada vez mais com muitas outras prioridades de desenvolvimento rural a nível de Estado-
Membro ou a nível regional, sendo mais do que nunca importante construir pacotes de 
apoio coerentes para as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 usando fundos de ambos 
os pilares da PAC para garantir que é disponibilizado apoio suficiente aos sistemas agrícolas 
extensivos da Rede Natura 2000 e aos sistemas EVC. 

5.3 O nível de referência ambiental para os pagamentos da PAC 

Condicionalidade e outros requisitos 

O conceito de ‘nível de referência’ aplicado aos pagamentos agrícolas ao abrigo de ambos os 
pilares da PAC é um mecanismo de alocação de custos que define a linha divisória entre o 
nível de prestação ambiental que se espera que os agricultores forneçam às suas próprias 
custas, e um nível de gestão ambiental melhorado pelo qual os agricultores poderão ser pa-
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gos, por exemplo através de regimes agro-ambientais. 

O nível de referência ambiental para todos os pagamentos por superfície da PAC inclui: 

 Requisitos Legais de Gestão (RLG) pertinentes, por exemplo, elementos das Diretivas 
Habitats ou Aves relativos à proteção de habitats e espécies Natura 2000, ao nível da 
exploração; 

 standards para Boas Condições Agrícolas e Ambientais (BCAA) tal como definidas pe-
los Estados-Membros no âmbito de um quadro comunitário comum; 

 outra legislação nacional ou regional aplicável a nível da exploração, quer o agricultor 
receba ou não pagamentos PAC. 

Adicionalmente, para pagamentos agro-ambientais climáticos e outros pagamentos FEADER 
por superfície, o nível de referência inclui: 

 os critérios relevantes definidos em 'atividade agrícola' (Artigo 4º, nº1(c) e nº2 do 
Regulamento (UE) No 1307/2013). 

 (apenas para beneficiários de pagamentos agro-ambientais-clima e agricultura bioló-
gica) requisitos sobre o uso de fertilizantes e produtos de proteção das plantas que 
os Estados-Membros devem definir no PDR. 

As exigências de ecologização dos pagamentos diretos do primeiro pilar são pertinentes para 
calcular os prémios agro-ambientais-clima pois é necessário excluir o duplo financiamento 
dos compromissos agro-ambientais-clima apoiados pelos pagamentos agro-ambientais e 
que correspondem, pela sua natureza, às práticas referidas no Artigo 43º do Regulamento 
(UE) No 1307/2013 (práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente) sujeitas a paga-
mentos verdes sob o primeiro pilar. 

Os Estados-Membros devem definir os seus próprios standards BCAA verificáveis para terras 
agrícolas, no âmbito do novo quadro comum, e ao fazê-lo, ter em conta ‘tendo em conta as 
características específicas das zonas em questão, nomeadamente as condições edafoclimáti-
cas, os sistemas de exploração existentes, a utilização das terras, a rotação das culturas, as 
práticas agrícolas e as estruturas agrícolas’37. 

A legislação relativa à reforma da PAC reviu o quadro de condicionalidade, como mostrado 
na Tabela 5.2. Os standards BCAA e RLG estão agora organizados em três grupos que incluem 
o ambiente, alterações climáticas, boas condições agrícolas das terras; saúde pública, saúde 
animal, fitossanidade e bem-estar dos animais. O RLG baseado nas Diretivas Habitats e Aves 
mantém-se praticamente inalterado mas o quadro BCAA sofreu alterações consideráveis. Os 
standards BCAA opcionais foram eliminados incluindo ‘taxas mínimas de encabeçamento 
e/ou regimes adequados’ e o problemático ‘prevenção da invasão das terras agrícolas por 
vegetação indesejável’, que foi implementado por alguns Estados-Membros de forma dano-
sa para os habitats Natura 2000. Este último é substituído por critérios pertinentes de manu-
tenção e atividade mínima definidos pelos Estados-Membros (nos pontos (c)(ii) and (c)(iii) 
do Artigo 4º, nº1 do Regulamento (UE) No 1307/2013. Para além disso, os Estados-Membros 
passam a ter à sua disposição uma nova opção de BCAA para introduzir, se necessário, ‘me-
didas para evitar plantas exóticas invasoras’. Para cobrir a transição para a implementação 
do pagamento ‘verde’ do primeiro pilar, durante 2015 e 2016 as regras existentes sobre ma-
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nutenção da área de pastagens permanentes38 farão ainda parte da condicionalidade. 
 
Tabela 5.2 Requisitos de condicionalidade a partir de 2015 para o ambiente, alterações 
climáticas e boas condições agrícolas das terras 

Fonte: Regulamento (UE) No 1306/2013 de 17 de dezembro de 2013 Anexo II (JO L347, 20.12.2013) 

Área Tema 
principal 

Requisitos e standards 

Ambiente, 
alterações 
climáticas, 
boas condi-
ções agríco-
las das terras 

Água 

RLG 1 

Diretiva 91/676/EEC do Conselho, de 12 de Dezembro 
de 1991 relativa à proteção das águas contra a polui-
ção causada por nitratos de origem agrícola (JO L375, 
31.12.1991, p.1) 

Artigos 4º 
e 5º 

BCAA 1 
Estabelecimento de faixas de proteção ao longo dos 
cursos de água (

1
) 

 

BCAA 2 
Quando a utilização de água para irrigação for sujeita 
a autorização, respeito dos procedimentos de autori-
zação 

 

BCAA 3 

Proteção das águas subterrâneas contra a poluição: 
proibição das descargas diretas para as águas subter-
râneas e medidas para impedir a poluição indireta das 
águas subterrâneas através de descargas no solo e de 
infiltração através do solo das substâncias perigosas 
enunciadas no Anexo da Diretiva 80/68/CEE na sua 
versão em vigor no último dia da sua validade, na 
medida em que diz respeito à atividade agrícola 

 

Solos e 
existên-
cias de 
carbono 

BCAA 4 Cobertura mínima dos solos  

BCAA 5 
Gestão mínima das terras, refletindo as condições 
específicas do local, para limitar a erosão 

 

BCAA 6 
Manutenção da matéria orgânica dos solos através de 
práticas adequadas, incluindo a proibição da queima 
de restolho, exceto por razões fitossanitárias (

2
) 

 

Biodiver-
sidade 

RLG 2 

Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens  (JO L20, 26.1.2010, 
p.7) 

Artigo 3º, 
n.º1, arti-
go 3º, nº2, 
alínea b), 
artigo 4º, 
nº 1, 2 e 4 

RLG 3 
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  (JO L206, 22.7.1992, p.7) 

Artigo 6º, 
nº1 e nº2 

Paisagem, 
nível mí-
nimo de 
manuten-
ção 

BCAA 7 

Manutenção das características das paisagens, inclu-
indo, se for caso disso, sebes, lagoas, valas, árvores 
em linha, agrupadas ou isoladas, e orlas dos campos e 
socalcos, incluindo a proibição do corte de sebes e 
árvores durante os períodos nidícola e de reprodução, 
e, facultativamente, medidas para evitar plantas inva-
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sivas 

(1)
 As faixas de proteção destinadas a garantir as boas condições agrícolas e ambientais devem respei-

tar, tanto dentro como fora das zonas vulneráveis designadas nos termos do artigo 3º, nº2, da Dire-
tiva 91/676/CEE, pelo menos os requisitos relacionados com as condições de aplicação de fertilizan-
tes nas terras situadas nas proximidades de cursos de água, a que se refere o Anexo II, ponto A.4, da 
Diretiva 91/676/CEE, a aplicar de acordo com os programas de ação dos Estados–Membros estabe-
lecidos nos termos do artigo 5º, nº4, da mesma diretiva. 

(2)
 Este requisito pode limitar–se a uma proibição geral da queima de restolho, mas os Estados–

Membros podem decidir impor outros requisitos. 

 

Efeito do pagamento ‘verde’ do primeiro pilar 

Os Estados-Membros (ou regiões) devem destinar 30% do seu orçamento destinado a pa-
gamentos diretos do primeiro pilar ao novo pagamento ‘verde’ para práticas agrícolas bené-
ficas para o clima e para o ambiente.39 Quase todos os agricultores elegíveis para pagamen-
tos RPU ou RPUS têm que respeitar as três medidas de ecologização (ou práticas equivalen-
tes especificadas). As exceções são: agricultores biológicos certificados que receberão o pa-
gamento de forma automática; agricultores com explorações total ou parcialmente no inte-
rior de áreas Natura 2000 que apenas necessitam de cumprir até ao ponto em que as práti-
cas ‘verdes’ são compatíveis com os objetivos das Diretivas relativas à Rede Natura 2000; e 
beneficiários do pagamento do regime dos Pequenos Agricultores, que se encontram isentos 
dos requisitos de ecologização. 

O maior impacto na gestão sentir-se-à provavelmente em explorações com áreas substanci-
ais de culturas arvenses e pousios, mas áreas comparativamente pequenas de culturas for-
rageiras herbáceas. Os requisitos de ecologização também oferecem aos Estados-Membros a 
oportunidade de reforçar a proteção de habitats pastoris valiosos contra  a aragem ou a con-
versão. 

Os três requisitos de ecologização são: 

 Diversificação das culturas40:  explorações com mais de 10 ha de terras aráveis (in-
cluindo pousios) devem cultivar pelo menos duas culturas diferentes, e a cultura 
principal não deve cobrir mais de 75% dessas terras aráveis; se tiverem mais de 30 ha 
de terras aráveis deve haver três culturas diferentes. Estes requisitos apenas se apli-
cam a prados ou explorações mistas que possuam mais de 30 ha de terras aráveis 
(incluindo pousios mas excluindo erva e forrageiras herbáceas), e outras isenções são 
também previstas. 

 Prados permanentes41: 

o Os Estados-Membros devem assegurar que a proporção de superfície de prados 
permanentes em relação à superfície agrícola total (em comparação com uma 
proporção de referência de um ano anterior) não diminua em mais de 5% e po-
dem optar por aplicar esta obrigação a nível nacional ou regional. Podem tam-
bém definir esta obrigação a nível das explorações individuais. Prados perma-
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Artigos 43º a 47º do Regulamento (CE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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Artigo 44º do Regulamento (CE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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Artigo 45º do Regulamento (CE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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nentes que tenham sido florestados não contam como uma perda neste cálcu-
lo. 

o Os Estados-Membros devem designar, nos sítios Natura 2000, prados perma-
nentes que são ‘ambientalmente sensíveis’ (ver abaixo nova definição de ‘prado 
permanente’) ‘incluindo em zonas de turfa e zonas húmidas’, que precisam de 
proteção rigorosa a fim de cumprir os objetivos Natura 2000.  Para os agriculto-
res nestas áreas, o requisito de ecologização é não converter nem lavrar estas 
terras. 

o Fora dos sítios Natura 2000 os Estados-Membros podem decidir designar ‘ou-
tras zonas sensíveis’ de prados permanentes ‘ambientalmente valiosos’, inclu-
indo prados permanentes e solos ricos em carbono, onde o mesmo nível de 
proteção se aplica ao abrigo dos requisitos de ecologização. 

 Superfície de interesse ecológico42; agricultores com mais de 15 ha de terras aráveis 
(com algumas outras isenções) devem assegurar que uma superfície correspondente 
a 5% das terras aráveis seja ‘superfície de interesse ecológico’(SIE). Estas áreas podem 
ser pousios, socalcos, elementos paisagísticos, faixas de proteção, sistemas agroflo-
restais, faixas que confinam com florestas, talhadias de curta rotação e superfícies 
florestadas com apoios PDR ou equivalente; e também culturas secundárias, coberto 
vegetal criado por plantio ou germinação e culturas fixadoras de azoto. Nos casos em 
que os agricultores têm de cear superfícies de interesse ecológico, isto pode signifi-
car que mais habitat ficará potencialmente disponível para espécies Natura 2000 em 
terras aráveis fora de sítios Natura 2000, e o valor e a permeabilidade do  habitat de 
terras aráveis intensivas é melhorado (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et al, 
2010; Smith et al, 2010). Contudo, o grau de disponibilização efetiva de habitat adici-
onal de boa qualidade dependerá da proporção da SIE que é pousio de ciclo curto, 
que outros tipos de área e elementos são protegidos, se são geridos para a biodiver-
sidade, e de que forma estão distribuídos à escala local e da paisagem (Allen et al, 
2012a). 
 

Para a Rede Natura 2000 e terras agrícolas EVN, o impacto mais significativo dos pagamento 
verde do primeiro pilar foi a elevação do nível de referência dos cálculos dos pagamentos 
agro-ambiental e clima to para garantir que eles não se sobrepõem com os requisitos de 
ecologização no primeiro pilar, e o nível adicional de proteção de base para habitats pastoris 
fora dos sítios Natura 2000, se os Estados-Membros optarem por usar os novos poderes de 
designação. 

5.4  Uma nova definição de prado permanente e pastagem permanente 

Na legislação atual, os prados permanentes são definidos como ‘as terras ocupadas com 
erva ou outras forrageiras herbáceas naturais (espontâneas) ou cultivadas (semeadas) que 
não tenham sido incluídas no sistema de rotação da exploração por um período igual ou su-
perior a cinco anos’. Esta definição deu origem a alguma confusão sobre a elegibilidade das 
terras geridas com fins de proteção da natureza para os pagamentos do primeiro pilar, facto 
que foi testado no Tribunal Europeu de Justiça em 201043. A nova legislação oferece a possi-
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Artigo 46º do Regulamento (CE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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Decisão do Tribunal Europeu de Justiça no Processo (C-61/09). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:PT:HTML 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061
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bilidade de alargar  significativamente a definição de prado permanente usada para efeito da 
elegibilidade para pagamentos PAC, mas as principais decisões acerca dos habitats e terras 
exatos a incluir são da inteira responsabilidade dos Estados-Membros, que podem decidir 
não usar a definição mais abrangente. 

A partir de 2015 a definição básica de prado permanente (incluindo pastagens permanentes) 
mantém-se ‘terras ocupadas com erva ou outras forrageiras herbáceas, quer cultivadas (se-
meadas) quer naturais (espontâneas), que não tenham sido incluídas no sistema de rotação 
da exploração por um período igual ou superior a cinco anos’ mas agora estas também ‘po-
dem incluir outras espécies, tais como arbustos e/ou árvores, suscetíveis de produzir alimen-
tos para animais, nas zonas onde predominam erva e outras forrageiras herbáceas’. Para 
além disso, os Estados-Membros podem decidir aplicar uma definição alargada e incluir 
também ‘terras suscetíveis de servir de pasto e que fazem parte de práticas locais estabele-
cidas, quando a erva e outras forrageiras herbáceas não predominarem ou não existirem nas 
zonas de pastagem’. A Comissão definirá os critérios para determinar a predominância de 
ervas e outras forrageiras herbáceas e os critérios para determinar as 'práticas locais estabe-
lecidas’. 

Muitas pastagens têm mais valor para a biodiversidade quando são constituídas por mosai-
cos de prados abertos pastoreados com arbustos e/ou árvores dispersas, ou outros elemen-
tos paisagísticos, como manchas de erva por cortar, muros, rochas, juncos ou áreas húmidas, 
ou quando são sistemas de pastagens arborizadas (Bergmeier et al, 2012). As novas defini-
ções de prado permanente, juntamente com as decisões de alocação de pagamentos do 
primeiro pilar, podem ser usadas pelos Estados-Membros para garantir que estes habitats 
são elegíveis para as ajudas da PAC. A definição alargada também oferece a possibilidade de 
proteger habitats importantes ao abrigo dos pagamentos verdes. 

Estas são melhorias bem-vindas e potencialmente muito significativas mas a diferença que 
farão efetivamente no terreno irá depender da vontade dos Estados-Membros em adotar a 
definição alargada, o que em alguns casos poderá aumentar significativamente a área total 
de terrenos elegíveis para pagamentos com origem no orçamento alocado para pagamentos 
diretos.   

5.5  Elegibilidade das terras agrícolas Natura 2000 para pagamentos PAC 

Todas as superfícies agrícolas Natura 2000 são potencialmente elegíveis para pagamentos ao 
abrigo de ambos os pilares da PAC, mas em alguns Estados-Membros, áreas agricultadas 
consideráveis da Rede Natura 2000 foram tidas como não elegíveis para pagamentos diretos 
ao abrigo do primeiro pilar da PAC, no período 2007-2013. Os problemas de elegibilidade 
incluíram a presença de árvores, arbustos e vegetação arbustiva em pastagens, dimensões 
da exploração ou parcelas, propriedade da terra, registos cadastrais desatualizados, e difi-
culdades com as normas BCAA concebidas pelos Estados-Membros para sistemas agrícolas 
mais intensivos. Estes problemas estão frequentemente relacionadas com elementos carac-
terísticos das terras agrícolas da Rede Natura 2000, que sendo parte essencial do seu valor 
em termos de biodiversidade, não se enquadram nas decisões de implementação dos Esta-
dos-Membros, ou no âmbito da flexibilidade proporcionada pelos critérios de elegibilidade 
da UE. 

As orientações da Comissão recomendam, como regra geral, que terras com mais de 50 ár-
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vores por hectare44 sejam consideradas inelegíveis. Apesar de os Estados-Membros pode-
rem também aplicar, como alternativa, um sistema pro rata, a regra causou problemas em 
algumas áreas. Novas regras e orientações serão publicadas como parte da legislação da 
reforma da PAC45. 

Em muitos Estados-Membros, grandes áreas de pastagens extensivas são classificadas como 
área florestal em vez de área agrícola. Por exemplo, em Espanha, as pastagens permanentes 
são principalmente classificadas como “monte” ou área florestal; mais de 19 milhões de hec-
tares são usados como pastagens, principalmente como baldios (Beaufoy et al, 2011a). 

Os exemplos da Caixa 5.1 mostram de que forma alguns Estados-Membros excluíram, no 
passado, áreas agrícolas chave da Rede Natura 2000 dos apoios da PAC, e como outros usa-
ram o âmbito de aplicação das regras da UE, para garantir que os habitats e os agricultores 
da Rede Natura 2000 são elegíveis. 

Ainda assim, muitas das características e áreas que alguns Estados-Membros excluíram da 
área elegível para pagamentos diretos do primeiro pilar, foram considerados elegíveis para 
pagamentos agro-ambientais ao abrigo do segundo pilar. Alguns programas agro-ambientais 
foram implementados em grande parte como reação à inelegibilidade de tais habitats para 
pagamentos diretos do primeiro pilar, por exemplo os programas desenhados para habitats 
arborizados semi-naturais na Estónia e na Suécia, com um elemento importante dirigido aos 
sítios Natura 2000 (King, 2010). No entanto, seria preferível se estes problemas de elegibili-
dade pudessem ser resolvidos. Em alguns casos, isto poderá ser possível no futuro, com a 
definição alargada de ‘prados permanentes’ e as futuras regras sobre a elegibilidade das 
características da paisagem46. 

Em alguns casos, as explorações agrícolas da Rede Natura 2000 foram excluídas dos apoios 
simplesmente por terem dimensões inferiores às dimensões mínimas definidas pelas autori-
dades nacionais. A legislação prevê limiares indicativos para as superfícies mínimas para os 
pagamentos diretos do primeiro pilar (ou menos de €100 por ano ou menos de um hectare 
de superfície) mas os Estados-Membros podem decidir ajustar estes limiares dentro dos li-
mites definidos ‘para ter em conta a estrutura das suas economias agrícolas’. Por exemplo, a 
área mínima elegível por exploração pode ser tão pequena como 0.1ha em Malta; 0.3ha em 
Chipre, na Hungria, Portugal, Roménia e Eslovénia; 0.4ha na Grécia e 0.5ha na Bulgária, Itália 
e Polónia47. 

Os Estados-Membros podem também usar a possibilidade de definir limiares mais baixos 
para garantir que pequenas explorações no interior da Rede Natura 2000 sejam elegíveis 
para os apoios do primeiro pilar. 
 
 

CAIXA 5.1. Implementação das regras de elegibilidade para o primeiro pilar da PAC pelos 
Estados-Membros em 2007-2013 

No período de programação 2007-2013 verificaram-se diferenças consideráveis entre Estados-
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Recomendação da Comissão de que uma parcela agrícola com uma densidade superior a 50 árvores por 
hectare deve, ‘regra geral’, ser considerada inelegível 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
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Artigo 76º, nº2 (c) do Regulamento (UE) No 1306/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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Artigo 76º, nº2 (c) do Regulamento (UE) No 1306/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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Artigo 10º e Anexo IV do Regulamento (UE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Membros no que diz respeito à interpretação das orientações da Comissão sobre a elegibilidade das 
terras para pagamentos PAC e na definição dos standards BCAA, em especial para pastagens com 
arbustos e árvores. Alguns Estados-Membros adotaram uma abordagem abrangente favorável a ter-
ras agrícolas EVN e Natura 2000, incluindo grandes áreas de pastagens agricultadas com arbustos e 
árvores nas suas áreas elegíveis para pagamentos do primeiro pilar. O Reino Unido incluiu a maior 
parte das charnecas no seu SIPA e considerou-as elegíveis para pagamentos do primeiro pilar desde 
que a vegetação não fosse demasiadamente densa para impedir a penetração dos herbívoros (DVL 
and NABU, 2009). A França permitiu explicitamente áreas de baixa produtividade como pastagem 
elegível desde que apresentassem um recurso consumível, acessível e efetivamente pastoreado de 
erva, arbustos, ou frutos (castanha, bolota), incluindo pastagens extensivas e pobres, charnecas, e 
bosques (incluindo aqueles com mais de 50 árvores por hectare) (Beaufoy et al, 2011b). Espanha 
criou categorias específicas no seu SIPA para pastagens com arbustos e pastagens com árvores; por 
exemplo, aproximadamente 40% de todas as terras agrícolas elegíveis para apoios do primeiro pilar 
na região de Castilla y Leon pertence a uma destas duas categorias (Beaufoy et al, 2011a). Em con-
traste, outros Estados-Membros não usaram todas as possibilidades disponíveis no quadro legal para 
adicionar ao SIPA grandes áreas de pastagens extensivas e disponibilizar pagamentos do primeiro 
pilar, abdicando assim de oportunidades de causar um impacto positivo tanto na biodiversidade, 
como na viabilidade destes importantes sistemas agrícolas. 

O standard BCAA para prevenir a ‘invasão das terras agrícolas por vegetação indesejável’ foi em al-
guns locais definido de forma que constituiu um incentivo à eliminação de manchas de vegetação 
arbustiva das pastagens (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 
2011; King, 2010). Em 2009 as autoridades da Bulgária revelaram que 400,836 ha de pastagens per-
manentes previamente identificadas como EVN não  haviam atingido os requisitos para os pagamen-
tos do primeiro pilar, em grande parte por a sua definição do standard BCAA para a proteção de pas-
tagens permanentes exigia que as ‘ pastagens ou prados permanentes sejam limpas de arbustos 
indesejados’. Os agricultores deram início à eliminação da vegetação arbustiva, o que levou à des-
truição de alguns habitats valiosos e protegidos. 

Este requisito BCAA, combinado com o problema do abandono de terras (principalmente de pasta-
gens permanentes, mas também de terras aráveis), levaram à exclusão de grandes áreas tanto dos 
pagamentos RPUS como dos pagamentos por superfície ao abrigo do Eixo 2 (Keenleyside et al, 2012). 

Na Alemanha, várias áreas de prados e charnecas geridas para conservação da natureza foram elegí-
veis para os pagamentos do primeiro pilar por não se considerar estarem sob gestão agrícola (produ-
tiva) (DVL & NABU, 2009), apesar de esta situação poder ser alterada, em consequência de um acór-
dão do Tribunal de Justiça Europeu. Na Roménia, um número estimado em 1.9 milhões de pequenos 
agricultores (45% de todas as explorações) estão excluídos dos RPUS por cultivarem menos de 1 hec-
tare (Redman, 2010). Grandes áreas de pastagens abertas (geralmente baldios) não foram registadas 
para pagamentos diretos (Nori and Gemini, 2011). 

As regras acerca da inclusão de elementos paisagísticos como arbustos, árvores ou sebes, como par-
te da área elegível para pagamentos diretos foram também implementadas de forma distinta pelos 
diferentes Estados-Membros (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). Por exemplo, elementos com 
uma largura superior a 4m (ou mais de 2m de largura, se localizados no interior da parcela) têm ge-
ralmente sido excluídos da área elegível48, apesar de os Estados-Membros terem a opção de permitir 
que os elementos paisagísticos, como sebes de qualquer largura, sejam contabilizados como área 
elegível da exploração, desde que informem a Comissão que tais elementos são explicitamente con-
siderados ‘elementos paisagísticos’ que o agricultor deve reter ao abrigo dos standards BCAA. A Ir-
landa fez esta opção, mas muitos outros Estados-Membros não (Beaufoy et al, 2011b), por exemplo 
o Reino Unido excluiu elementos como as sebes das áreas elegíveis. Se elementos paisagísticos com 
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Artigo 34º do Regulamento do Conselho (CE) No 73/2009 de 19 de janeiro de 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
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áreas superiores a 0.1 ha fizerem parte da área elegível, eles devem ser mapeados e digitalizados no 
Sistema de Identificação das Parcelas Agrícolas (SIPA) para efeitos de controlo49. Este procedimento é 
muito difícil de implementar para elementos dinâmicos como arbustos em pastagens extensivas (DVL 
& NABU, 2009). Mesmo que os agricultores e os pastores tentem mapeá-los, com muito esforço, a 
sua localização e/ou área poderá ter sido alterada à data de uma auditoria. 

5.6 A importância de apoiar o sistema agrícola e não apenas a gestão da terra 

Muitos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 encontram-se ameaçados. Os agricultores, 
que contribuem para formas de gestão adequadas de habitats e espécies chave, trabalham 
com frequência sob condições difíceis usando sistemas que requerem muita mão de obra 
em terras marginais, sendo extremamente vulneráveis a pressões económicas, que os po-
dem levar a abandonar os seus sistemas agrícolas tradicionais e, em alguns casos a cessar 
completamente a produção. 

Os sistemas pecuários extensivos encontram-se particularmente sob pressão e alguns pra-
dos são atualmente cortados em vez de pastoreados, o que pode ter efeitos negativos sobre 
a biodiversidade de tipos de habitat tradicionalmente pastoreados. Por exemplo, na Estónia, 
França, Alemanha e República Checa, os agricultores cortam e trituram a erva e deixam a 
biomassa como cobertura verde, reduzindo a diversidade de espécies de plantas ao abafar a 
regeneração natural (King, 2010). Os agricultores podem também cortar a erva durante o 
período de floração. A decisão alternativa de transitar para sistemas de produção mais in-
tensivos pode ser igualmente danosa, se os animais estabulados já não usarem as pastagens 
de verão, e os prados de feno forem convertidos para produção de silagem. 

Se o sistema agrícola Natura 2000 na sua globalidade for pouco rentável, a simples disponi-
bilização de apoios para a gestão de habitats específicos pode não ser suficiente para garan-
tir que estas práticas têm continuidade. Nos casos em que as terras Natura 2000 são apenas 
uma parte da exploração (por exemplo explorações leiteiras com pastagens alpinas de verão) 
será necessário considerar a exploração como um todo, incluindo as terras fora da Rede Na-
tura 2000. 

É pois importante criar um pacote integrado de assistência para os agricultores da Rede Na-
tura 2000 que assegure, em primeiro lugar, a viabilidade económica do sistema agrícola ex-
tensivo do qual depende a forma benéfica de gestão, e, em segundo lugar, se dirija às práti-
cas de gestão específicas, necessárias para a conservação dos habitats e espécies chave. 

A primeira prioridade é fazer face às principais ameaças, abandono e intensificação, assegu-
rando que é permitido ao agricultor continuar (ou retomar) o cultivo da terra, e que o siste-
ma agrícola extensivo subsiste. A viabilidade económica e social pode depois ser melhorada 
através do apoio dirigido ao reforço de capacidades e a atividades para acrescentar valor aos 
produtos agrícolas. Quando o sistema de apoio subjacente ao sistema agrícola está instala-
do, então o apoio às práticas de gestão de habitats e espécies Natura 2000 específicos, com-
pletará o pacote, tal como ilustrado na Figura 5.1. Este pacote integrado de apoios pode ser 
construído usando um leque de medidas de ambos os pilares da PAC, tal como explicado nas 
secções 5.7 a 5.12. 
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Figura 5.1. Construção de um pacote integrado de apoios para os sistemas agrícolas da 
Rede Natura 2000 

 

5.7 Ajudas da PAC para assegurar a viabilidade económica de sistemas agrícolas Natura 
2000 extensivos 

A viabilidade económica dos sistemas pastoris de baixa e média intensidade na UE são ex-
tremamente dependentes dos pagamentos diretos de ajuda aos rendimentos  (Osterburg et 
al, 2010). Em muitos Estados-Membros, estes pagamentos desempenham um papel impor-
tante na manutenção da agricultura em terras que seriam de outra forma abandonadas. 
Evitar o abandono destas áreas é particularmente importante, pois estes agricultores ainda 
mantêm conhecimentos e técnicas agrícolas tradicionais passados ao longo das gerações e 
que estão bem adaptados aos ecossistemas locais. Nestas situações a cessação da agricultu-
ra poderia representar uma perda irreversível destes conhecimentos. 

O primeiro passo para garantir que a agricultura se mantém nas áreas Natura 2000, é a ele-
gibilidade para os pagamentos do primeiro pilar. As características específicas dos sistemas 
agrícolas da Rede Natura 2000 devem ser tidas em conta, por exemplo, usando a definição 
alargada de ‘prado permanente’, aquando da definição de critérios e da atividade mínima, 
tal como requerido ao abrigo dos pontos (ii) e (ii) do Artigo 4º, nº1(c) do Regulamento (UE) 
1307/2013, e aquando da definição de regras sobre elementos paisagísticos e superfície 
mínima da exploração. Igualmente importante, é garantir que os agricultores têm ‘direitos 
ao pagamento’, especialmente se nunca tiverem podido requerer pagamentos diretos ante-
riormente. Os Estados-Membros podem decidir (até 1 de Agosto de 2014) alocar novos di-
reitos ao pagamento a agricultores ativos que não puderam requerer pagamentos do pri-
meiro pilar (por exemplo, em Estados-Membros que usam RPUS, por apenas possuírem ter-
ras que não cumpriam o requisito mínimo para as ‘boas condições agrícolas’ na altura em 
que os direitos ao pagamento para os regimes atuais foram alocados em 2003). Os Estados-
Membros que aplicam atualmente o RPU podem também oferecer direitos ao pagamento a 
agricultores que nunca dispuseram desses direitos e que forneçam provas de que são verda-
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deiros agricultores50. Esta é uma oportunidade importante para trazer de volta ao âmbito 
dos pagamentos diretos da PAC, áreas agrícolas da Rede Natura 2000 que presentemente 
não usufruem de qualquer apoio. 

Uma vez assegurada a elegibilidade da terra e do agricultor, há vários pagamentos de ambos 
os pilares da PAC que podem ser usados, muitas vezes em conjunto, para apoiar a viabilida-
de económica destas explorações, incluindo o: 

 Regime de Pagamento de Base, Pagamento Único por Superfície e os requisitos de 
ecologização associados (primeiro pilar) ou o 

 Regime dos Pequenos Agricultores (primeiro pilar) 

 Pagamentos para zonas com condicionantes naturais (primeiro e segundo pilar) 

 Apoio Associado Voluntário (primeiro pilar). 

 Regime dos Pequenos Agricultores (segundo pilar) 

Regime de Pagamento de Base e Regime de Pagamento Único por Superfície (primeiro 
pilar) 

O Regime de Pagamento de Base (RPB) é o pagamento de apoio ao rendimento da explora-
ção dissociado da produção agrícola, que substitui o atual Regime de Pagamento Único 
(RPU) em 2015, mas os Estados-Membros que usam o Pagamento Único por Superfície (PUS) 
podem continuar a fazê-lo até 2020. O RPU será pago à taxa normal por hectare, o mais tar-
dar em 2019, mas os Estados-Membros dispõem de flexibilidade para ter em conta fatores 
históricos, desde que nenhuma taxa por hectare tenha um valor inferior a 60% da média. 
Para além disso, podem definir taxas diferentes para regiões distintas, desde que estas sejam 
definidas de forma objetiva, por exemplo, por ‘características agronómicas e sócio-
económicas, o seu potencial agrícola regional, ou a sua estrutura institucional ou administra-
tiva’51. 

Regime dos Pequenos Agricultores (primeiro pilar) 

Como alternativa, os Estados-Membros podem optar por definir um Regime de Pequenos 
Agricultores que oferece um pagamento direto simplificado entre €50052 e €1250 por explo-
ração, por ano, que os pequenos agricultores podem escolher em vez de todos os outros 
pagamentos do primeiro pilar53. Este destina-se a simplificar o trabalho administrativo de 
pagar apoios aos rendimentos a um grande número de explorações muito pequenas na UE, 
e que, ao ser usado, pode ajudar pequenas explorações agrícolas de semi-subsistência na 
Rede Natura 2000 a ter acesso a apoios pela primeira vez. É importante notar que os agricul-
tores disporão apenas de uma oportunidade de optar por este pagamento, logo após a legis-
lação entrar em vigor, mas os Estados-Membros podem fazer transitar automaticamente 
para este regime os agricultores que já recebem pagamentos diretos baixos. 

Pagamentos verdes (primeiro pilar) 

Os agricultores da Rede Natura 2000 apenas necessitam de cumprir os requisitos de ecologi-

                                                      
50

Artigo 24º, nº1 do Regulamento (UE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
51

Artigo 22º, nº5 do Regulamento (UE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 
52

O limite inferior pode ser €200 em Chipre, na Croácia, e Eslovénia, e €50 em Malta 
53

Artigo 61º a 65º do Regulamento (UE) No 1307/2013 de 17 de dezembro de 2013 



 

 74 

zação que forem compatíveis com os objetivos da Rede Natura 2000, e os beneficiários do 
pagamento do regime dos Pequenos Agricultores, encontram isentos dos requisitos de eco-
logização. Com efeito, é provável que a maior parte das explorações Natura 2000 já cumpra 
esses requisitos (para mais pormenores, ver 5.3 acima) mas é essencial que antes do início 
dos pagamentos, os Estados-Membros definam com exatidão que obrigações serão espera-
das (se for caso disso) dos agricultores da Rede Natura 2000. Igualmente importante é a ne-
cessidade de garantir que os agricultores compreendem estes requisitos, de forma a evitar 
qualquer possibilidade de causarem danos aos habitats Natura 2000 (por exemplo, através 
da conversão de terras aráveis geridas de forma extensiva em SIE, por acreditarem que essa 
era uma condição necessária ao pagamento). 

Os novos requisitos para os Estados-Membros designarem áreas valiosas de habitats pasto-
reados ao abrigo da Rede Natura 2000 sites oferecem uma proteção adicional a estas terras, 
que os agricultores não poderão lavrar ou converter (a menos que estejam dispostos a arris-
car perder parte ou a totalidade dos seus pagamentos diretos). Se os Estados-Membros as-
sim desejarem, também podem ser usadas designações semelhantes fora dos sítios Natura 
2000. 

Pagamentos para zonas com condicionantes naturais (primeiro e segundo pilar) 

Os chamados pagamentos ZD (ou pagamentos para compensação de desvantagens naturais) 
há muito que têm vindo a apoiar a manutenção de sistemas agropecuários extensivos, que 
são de importância fundamental para muitos for habitats e espécies agrícolas chave. Em 
Itália, por exemplo, a maior parte dos pastos alpinos de baixa produtividade são propriedade 
do estado, e os municípios locais usam pagamentos ZD para apoiar os sistemas de pastoreio 
extensivo de transumância tradicionais. A medida também disponibiliza apoios sócio-
económicos importantes para zonas rurais desfavorecidas, pelo que alguns Estados-
Membros direcionam uma grande parte dos seus orçamentos PDR para esta medida (inclu-
indo a Áustria, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Eslováquia e Eslovénia) (Cooper 
et al, 2006). Mais de metade da superfície agrícola da Polónia recebe pagamentos ZD, e no 
total, mais de metade da superfície agrícola da UE foi classificada pelos Estados-Membros 
como ZD. Considera-se que o uso desta medida envia uma importante mensagem acerca do 
valor social da agricultura nestas áreas e sublinha um compromisso da sociedade com a sua 
viabilidade económica (Poláková et al, 2011). Estes pagamentos não implicam, na sua maior 
parte, requisitos específicos de gestão, e os agricultores têm vindo a olhar para o pagamento 
ZD do segundo pilar como uma forma de apoio ao rendimento da PAC, apesar de no período 
2007-13 alguns Estados-Membros terem substituído a medida ZD por regimes agro-
ambientais mais direcionados (por exemplo, em Inglaterra e no País de Gales). 

Ao abrigo do novo Regulamento, as Zonas sujeitas a Condicionantes Naturais (ZCN) passam a 
ser definidas usando novos critérios biofísicos54, que irão resultar em algumas alterações aos 
limites ZD atuais (pagamentos transitórios do segundo pilar ficarão disponíveis para áreas ZD 
que não se qualifiquem como ZCN). Os Estados-Membros terão a opção de oferecer aos 
agricultores dois pagamentos ZCN distintos: um apoio ao rendimento adicional do primeiro 
pilar, para além dos pagamentos RPB e pagamentos verdes, e uma versão atualizada dos 
pagamentos de compensação mais familiares ao abrigo do segundo pilar (que estava origi-
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nalmente ligado ao encabeçamento ou à superfície dos cultivos, mas que passa agora a ser 
pago por hectare). 

Os Estados-Membros poderão designar três tipos diferentes de áreas ZCN55: 

a) Zonas de montanha onde a existência de condições climáticas muito difíceis, de-
correntes da altitude, se traduz por um encurtamento sensível do período vege-
tativo, ou onde a existência de fortes declives impede o uso de máquinas ou exi-
ge o uso de equipamento específico na maior parte da área, ou zonas situadas a 
norte do paralelo 62º; 

b) Outras zonas sujeitas a condicionantes naturais significativas podem ser defini-
das, se pelo menos 66% da SAU cumprir os limites de um ou mais critérios de 
clima, solo e terreno de uma lista de constrangimentos à produção, mas os Esta-
dos-Membros têm de excluir as zonas nestas superfícies que ultrapassaram os 
constrangimentos graças ao investimento agrícola ou atividade económica; 

c) Outras zonas afetadas por condicionantes específicas e sempre que seja necessá-
rio prosseguir a gestão das terras para conservar ou melhorar o ambiente, man-
ter o espaço rural e preservar o seu potencial turístico ou proteger a orla costeira. 
Estas zonas não podem exceder 10% da superfície do Estado-Membro em ques-
tão. 

Será necessário cuidado para garantir que o novo requisito de exclusão de zonas agrícolas do 
tipo b) que sofreram melhorias significativas não seja usado de forma a excluir certas áreas 
agrícolas da Rede Natura 2000 (por exemplo, prados de feno). 

Os Estados-Membros não são obrigados a definir pagamentos ZCN ao abrigo de qualquer 
dos pilares, mas se o fizerem, os agricultores da Rede Natura 2000 com terras incluídas nas 
novas ZCN poderão requerer os pagamentos de compensação do segundo pilar e os paga-
mentos diretos ZCN do primeiro pilar (a menos que optem pelo regime dos pequenos agri-
cultores). Os pagamentos ZCN do primeiro pilar podem utilizar até 5% do seu limite máximo 
nacional anual para o primeiro pilar, e não têm de ser disponibilizados para todas as áreas 
ZCN do Estado-Membro56. 

Os pagamentos ZCN do segundo pilar variam entre €25 e €250 (ou €450 em zonas de mon-
tanha) por hectare por ano, baseados na perda de rendimentos e custos adicionais como 
resultado de desvantagens naturais, quando comparados com zonas agrícolas sem desvan-
tagens naturais. Este requisito de comparação constitui uma alteração significativa ao cálcu-
lo dos pagamentos que pode conduzir a taxas de pagamento mais elevadas para algumas 
áreas Rede Natura 2000 e outras áreas EVC, em relação ao período em curso, mas isto de-
pende muito da forma como a comparação é feita e dos custos que são tidos em conta. Nas 
situações em que existe risco de abandono das terras agrícolas da Rede Natura 2000, é im-
portante ter em conta os custos totais de cultivar a terra (Barnes et al, 2011). Estes paga-
mentos ZCN serão degressivos para explorações acima de uma determinada dimensão57. 

Apoio Associado Voluntário (primeiro pilar) 
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Os novos pagamentos diretos do primeiro pilar incluem um instrumento (semelhante ao 
apoio específico anterior ao abrido do artigo 68º, nº1 (b) do Regulamento 73/2009) que 
permite aos Estados-Membros usar 8% (ou em alguns casos, mais), do seu limite máximo 
nacional anual de pagamentos diretos para financiar o apoio associado a uma lista limitada 
de setores e produções, a ‘setores ou regiões específicos que enfrentem situações especiais, 
sempre que tipos específicos de agricultura ou setores agrícolas específicos sejam especial-
mente importantes por motivos económicos, ambientais e/ou sociais’58. As medidas de apoio 
a implementar pelos Estados-Membros deverão ser comunicadas à Comissão. 

Este tipo de pagamentos pode constituir um apoio direcionado útil para tipos de pecuária 
economicamente vulneráveis, especialmente em zonas altas e de montanha, apesar de no 
passado, os Estados-Membros não terem, em geral, definido quaisquer critérios ambientais 
para agricultores beneficiários de fundos do artigo 68º, ou avaliado se os benefícios ambien-
tais foram efetivamente alcançados (IEEP & Alterra, 2010). Os Estados-Membros têm princi-
palmente usado a opção de apoiar o setor  da carne de bovino, com algum apoio para os 
setores ovino, caprino e leiteiro, especialmente em zonas económica ou ambientalmente 
sensíveis  (Pitts et al, 2010). Exemplos do uso dos pagamentos do artigo 68º para a conser-
vação da natureza, são o regime de pecuária extensiva no sítio Natura 2000 de Burren, na 
Irlanda (ver estudo de caso no Anexo E); para raças locais e pecuária extensiva em Portugal, 
em especial em prados e montados EVN; e para pecuária extensiva e pastagens permanen-
tes na Dinamarca (Hart et al, 2010). 

Pagamentos para agricultura biológica (ecologização no primeiro pilar, e segundo pilar) 

Muitos sistemas agrícolas extensivos da Rede Natura 2000 necessitariam de poucas altera-
ções para cumprirem os critérios de produção biológica. As explorações biológicas certifica-
das qualificam-se automaticamente para os pagamentos verdes do primeiro pilar. Nos Esta-
dos-Membros com grandes proporções das suas pastagens permanentes geridas sob siste-
mas próximos dos biológicos, o apoio do segundo pilar para a conversão ou manutenção de 
práticas agrícolas biológicas pode constituir uma fonte adicional importante de rendimento 
para os agricultores da Rede Natura 200059, e também, potencialmente para sistemas exten-
sivos de criação de ovinos e caprinos em países mediterrânicos como a Grécia, Itália e Portu-
gal, bem como para sistemas aráveis extensivos em zonas marginais (por ex., ver caso estudo 
de produção de cereal em Espanha). 

Na nova legislação, o apoio à conversão, e à manutenção dos sistemas agrícolas biológicos, 
surge separado da medida agro-ambiental-clima, mas possui uma estrutura semelhante, 
com cinco a sete pagamentos anuais60. É também prevista a possibilidade de abranger os 
custos de transação até ao máximo de 20 % do prémio pago pelos compromissos (ou 30%, 
caso os compromissos sejam assumidos por agrupamentos de agricultores). Os pagamentos 
máximos variam entre €450 e €600 por hectare, dependendo do sistema agrícola. 
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5.8 ajudas da PAC para desenvolver as competências das explorações Natura 2000 

Muitas explorações agrícolas da Rede Natura 2000 não seriam capazes de sobreviver sem 
apoios, e a sua viabilidade económica e ambiental depende do reforço das capacidades ad-
ministrativas e ambientais do agricultor e da capacidade económica da exploração: 

 para aproveitar as oportunidades oferecidas pelos fundos públicos, o agricultor tem 
primeiro de compreender os objetivos da Rede Natura 2000 e o papel vital que a sua 
exploração desempenha para a consecução dos mesmos; em segundo lugar, o agri-
cultor precisa de possuir conhecimentos e capacidade administrativa para se candi-
datar a estes pagamentos e serviços, para compreender o que é requerido e manter 
os registos necessários. É especialmente importante que os agricultores compreen-
dam que os objetivos dos apoios são ambientais, e não de intensificação agrícola. 

 Muitos agricultores da Rede Natura 2000 seriam capazes de reduzir custos e aumen-
tar rendimentos se conseguissem adotar tecnologias economizadoras de mão-de-
obra, aceder a mercados para produtos agrícolas da Rede Natura 2000, e cumprir cri-
térios de qualidade. O reforço das capacidades dos negócios e dos trabalhadores 
agrícolas neste sentido, pode garantir o rendimento da exploração e das famílias sem 
comprometer os serviços ambientais. 
 

O apoio público ao reforço de capacidades pode ser obtido de ambos os pilares da PAC, mas 
é crucial que este apoio seja ajustado às necessidades específicas dos agricultores e dos sis-
temas agrícolas da Rede Natura 2000 para atingirem os objetivos ambientais. O leque de 
apoios de reforço de capacidades inclui: 

 serviços de aconselhamento agrícola (primeiro e segundo pilares) 

 transferência de conhecimentos e informação (segundo pilar) 

 Investimento em apoios (segundo pilar) 

 desenvolvimento das explorações e das empresas agrícolas (segundo pilar) 

 apoio ao rendimento e outros pagamentos a jovens agricultores (primeiro e segundo 
pilar) 

 ações de sensibilização ambiental dos agricultores da Rede Natura 2000 (segundo pi-
lar) 

Serviços de aconselhamento agrícola (primeiro e segundo pilar) 

A disponibilização de aconselhamento, apoio e formação para agricultores é crucial para a 
sobrevivência dos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 e para a gestão bem sucedida de 
habitats e espécies chave. 

Existem ainda consideráveis necessidades de aconselhamento e apoio insatisfeitas entre os 
agricultores da UE - em 2008 apenas cerca de 5% dos agricultores a receber pagamentos 
diretos foram alvo de aconselhamento personalizado (European Commission, 2010a). Os 
serviços de aconselhamento não estão a chegar devidamente aos pequenos agricultores e 
os funcionários que aconselham acerca da condicionalidade, frequentemente não possuem 
formação em conservação de habitats e espécies de zonas agrícolas. Existe também necessi-
dade de estabelecer ligações entre a investigação e a implementação da condicionalidade 
(Angileri, 2011). Alguns agricultores  têm afirmado que o receio de infringir os requisitos de 
condicionalidade  os tem impedido de implementar medidas de conservação (Goßler, 2009). 
Isto ilustra a importância de comunicar e divulgar informação sobre temas de biodiversidade 
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aos agricultores no contexto da sua gestão agrícola global, e de avaliar e aconselhar acerca 
da situação específica de cada agricultor, por oposição à simples disponibilização de infor-
mação de caráter geral. 

Os Estados-Membros são obrigados a estabelecer um Sistema de Aconselhamento Agrícola 
que, a partir de 2015 deve aconselhar os agricultores sobre: condicionalidade (RLG e BCAA); 
requisitos de ecologização (práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente); medidas 
a nível da exploração ao abrigo da legislação da UE relativa à água e pesticidas; e medidas a 
nível da exploração previstas nos PDR, que têm por fim a modernização das explorações, a 
consolidação da competitividade, a integração setorial, a inovação, a orientação para o mer-
cado e a promoção do empreendedorismo61. Os Estados-Membros podem optar por ofere-
cer um leque muito mais abrangente de aconselhamento através do Sistema de Aconselha-
mento Agrícola, em especial sobre: conversão e diversificação da explorações; gestão de 
riscos e ações preventivas; requisitos base para pagamentos agro-ambientais-clima; e acon-
selhamento acerca de uma lista de tópicos específicos relevantes para a Adaptação às alte-
rações climáticas e atenuação dos seus efeitos, biodiversidade e proteção das águas62. 

No passado, as principais beneficiárias do Sistema de Aconselhamento Agrícola têm sido as 
grandes explorações e as autoridades em alguns Estados-Membros têm enfrentado proble-
mas para fazer chegar o aconselhamento às pequenas explorações. 

A partir de 2015, os Estados-Membros podem, se assim desejarem, dar acesso prioritário ao 
aconselhamento a certas categorias de agricultores, mas têm de dar prioridade aos agricul-
tores com o acesso mais limitado a qualquer outro serviço de aconselhamento, e assegurar 
que os agricultores ‘têm acesso a um aconselhamento que reflita a situação concreta das 
respetivas explorações’63. 

O alcance e os requisitos do Sistema de Aconselhamento Agrícola a partir de 2015 oferece 
aos Estados-Membros a oportunidade de fornecer serviços de aconselhamento muito espe-
cíficos e direcionados às necessidades ambientais e económicas dos agricultores da Rede 
Natura 2000. Contudo, não existem garantias que o façam, ou que seja dada prioridade às 
necessidades de aconselhamento dos agricultores da Rede Natura 2000 e áreas EVN relati-
vamente às necessidades dos agricultores mais intensivos. 

O estabelecimento do Sistema de Aconselhamento Agrícola é um requisito do primeiro pilar, 
mas o financiamento para os Estados-Membros estabelecerem esses serviços tem origem 
numa medida do segundo pilar co-financiada pelo PDR64. Os pagamentos desta medida são 
feitos aos prestadores dos serviços de aconselhamento, existindo também apoios financei-
ros para formação de conselheiros. A eficiência do Sistema de Aconselhamento Agrícola irá 
depender da formação e qualificações dos prestadores de aconselhamento e da sua capaci-
dade de ligação e comunicação com os gestores das terras. Os conselheiros também desem-
penham um papel crucial como elo de ligação entre os investigadores e os agricultores, iden-
tificando as necessidades dos agricultores, compilando experiências práticas e aplicando os 
conhecimentos da investigação às situações locais. É necessário acautelar que os prestado-
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res de aconselhamento têm as necessárias capacidades técnica e competência para o fazer, 
especialmente em áreas agrícolas da Rede Natura 2000, pelo que esta pode ser uma impor-
tante fonte de financiamento, tanto para formar os conselheiros, como para prestar serviços 
ao agricultores. Os Estados-Membros têm com frequência disponibilizado aconselhamento 
aos agricultores sobre os regimes agro-ambientais através de outras organizações ou contra-
tantes privados, mas estes serviços podem também ser prestados por organizações locais 
como ONGs e associações de agricultores, e desempenham muitas vezes um papel chave na 
criação de pontes entre os pequenos agricultores e os serviços de aconselhamento, como 
ilustrado nos exemplos da Caixa 5.2. 

Caixa 5.2. Exemplos de Serviços de Aconselhamento Agrícola para agricultores que gerem 
habitats e espécies Natura 2000 

A Áustria e os Estado Federal alemão de Rheinland-Pfalz são pioneiros disponibilização de serviços 
de aconselhamento integrados conservação-agricultura, que têm resultado em melhores resultados 
de conservação de espécies e habitats nas explorações agrícolas, especialmente adaptações específi-
cas para cada exploração de regimes agro-ambientais e iniciativas voluntárias inovadoras. 

Na região Târnava Mare da Roménia, a ONG Fundaţia ADEPT Transilvania criou um Serviço de Acon-

selhamento Agrícola ligando a conservação da biodiversidade, as obrigações de conservação dos ha-

bitats e espécies Natura 2000, e os apoios aos rendimentos rurais rural, em cooperação com as co-

munidades locais e os Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD) e Ambiente e Flo-

restas (MEF) da Roménia. O seu alvo é conseguir a conservação da biodiversidade à escala da paisa-

gem, trabalhando com pequenos agricultores na criação de incentivos à conservação das paisagens 

semi-naturais por eles criadas. O serviço têm ajudado os pequenos agricultores a tornar-se elegíveis 

para os pagamentos diretos da PAC, a desenhar e promover regimes agro-ambientais direcionados e 

aberto oportunidades de comercialização para os agricultores. 

Na Escócia (Reino Unido) foi lançada a Iniciativa Strathspey Wetlands and Waders para fazer face ao 
problema do declínio abrupto das populações de aves limícolas tais como o maçarico-real (Numenius 
arquata) e o perna-vermelha (Tringa totanus) nas planícies aluviais semi-naturais do rio Spey, onde o 
número de aves reprodutoras caiu 42% entre 2000 e 2010. O objetivo era to promover a colaboração 
entre conservacionistas, agrónomos e gestores de terras para conceber planos de gestão de habitats 
de elevada qualidade à escala da paisagem, e incentivar a aceitação dos pagamentos agro-
ambientais. OÉ oferecida aos proprietários de terras e rendeiros aconselhamento muito específico e 
prático acerca dos habitats de reprodução das aves, por exemplo, necessidades em termos de altura 
da vegetação herbácea para alimentação, proporção de pastagem onde é permitido o crescimento de 
juncos (Juncus) e o número de charcas pouco profundas necessárias. Existem também outras formas 
de criação de capacidades, tais como formação, investigação e intercâmbio. O aconselhamento técni-
co é prestado por uma série de intervenientes, incluindo o Scottish Agricultural College, o Parque 
Nacional Cairngorm, agentes agrícolas independentes e a ONG Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB). Resultados consolidados em fevereiro de 2012 indicam o registo de 2.250 ha de terras 
nesta iniciativa e espera-se que com o tempo, esta adesão positiva e a melhoria da gestão das zonas 
húmidas, revertam o declínio da população de aves limícolas. 

 

 

Transferência de conhecimentos e informação (segundo pilar) 
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Para além da prestação de serviços de aconselhamento, os Estados-Membros podem usar 
esta medida do segundo pilar para financiar ações de formação profissional e de aquisição de 

competências, bem como sessões de trabalho e acompanhamento, atividades de demonstração 

e visitas a explorações e intercâmbios de gestão agrícola de curta duração
65. Também pode 

ser disponibilizado financiamento para formação do pessoal que presta o serviço e para co-
brir os custos dos agricultores para assistirem a estes eventos (viagens, alojamento, ajudas 
de custo diárias e o custo de substituição do agricultor durante a sua ausência). A formação 
e o intercâmbio podem ser ajustados de forma a apoiarem qualquer combinação de medi-
das e qualquer grau de pormenor, com o objetivo global de melhorar a capacidade dos ges-
tores de cumprirem os objetivos da Rede Natura 2000. 

As sessões de trabalho e as demonstrações podem ajudar a envolver os gestores na presta-
ção de benefícios que são difíceis de conseguir à escala da exploração e requerem interven-
ções à escala da paisagem; por exemplo redes de habitats ou a gestão de uma área de gran-
des dimensões de um habitat importante. As visitas às explorações e intercâmbios entre 
agricultores desempenham um papel particularmente importante para incentivar os agricul-
tores a aderir aos regimes agro-ambientais, aumentar a sua motivação e incentivar a criati-
vidade e a inovação nas práticas de gestão de conservação (ver, por ex. estudos de casos da 
Irlanda, Alemanha, República Checa, Roménia, Áustria e Holanda, entre outros, onde foram 
estabelecidos sistemas de aconselhamento eficientes e comunicação regular com os agricul-
tores). 

Esta medida tem maior potencial quando usada em conjugação com medidas de gestão nas 
quais a transferência de conhecimentos e informação é ajustada às necessidades de um re-
gime ou projeto específico. Isto pode incluir o uso de fundos do PDR para apoiar organiza-
ções de conservação da natureza, outras ONGs e agricultores que podem já fornecer aconse-
lhamento de forma voluntária. O financiamento para ações de sensibilização ambiental em 
sítios de elevado valor natural também se encontra disponível ao abrigo da medida de servi-

ços básicos e renovação das aldeias em zonas rurais
66. 

Investimento em ativos físicos (segundo pilar) 

A nova legislação agrupa numa única medida67 uma vasta gama de apoios ao investimento, 
incluindo a melhoria do desempenho geral da exploração agrícola, transformação, comercia-

lização e desenvolvimento dos produtos, melhoria de infraestruturas e investimentos ambi-
entais não produtivos (estes últimos são discutidos separadamente na secção 5.10 abaixo). 
As taxas de apoio podem ser aumentadas para jovens agricultores, investimentos de grupo, 
projetos integrados, em algumas zonas com constrangimentos naturais (ZCN) e investimen-
tos relacionados com pagamentos agro-ambientais-clima e Natura 2000. 

Muitos destes investimentos podem melhorar a viabilidade económica dos sistemas agríco-
las extensivos da Rede Natura 2000. Por exemplo, pequenas unidades leiteiras podem ser 
mantidas através do financiamento de unidades de processamento leiteiro no local, ou em 
local próximo que gerem rendimentos para os produtores locais, com origem em produtos 
de valor acrescentado. Investimentos na melhoria do armazenamento do estrume e na efici-
ência do uso da água nas explorações têm o potencial de reduzir custos e gerar benefícios 
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indiretos para a biodiversidade e habitats ao melhorarem a qualidade ou disponibilidade da 
água e reduzirem a poluição pelo azoto, bem como as emissões de gases com efeito de estu-
fa (Boccaccio et al, 2009; European Commission, 2010c). O antigo PDR de Chipre apoiava o 
investimento em ‘desenvolvimento da terra para a produção pecuária’, incluindo planea-
mento, paisagismo e infraestruturas (água, eletricidade) para áreas de pastagem. Em França, 
Itália, Espanha e na República Checa, o apoio ao investimento tem sido explicitamente ligado 
a zonas de montanha e atividades agrícolas de montanha. Contudo, os recursos do FEADER 
também têm sido utilizados em investimentos que podem representar riscos para o ambien-
te (Boccaccio et al, 2009). 

Esta medida tem potencial para fornecer apoios importantes para manter sistemas agrícolas 
de baixa intensidade existentes na Rede Natura 2000, especialmente quando usada em 
combinação com medidas ajustadas de desenvolvimento e diversificação das empresas agrí-
colas, por exemplo melhorando o acesso aos mercados. No entanto, os pequenos agriculto-
res e os agricultores em regime de semi-subsistência podem não constituir uma prioridade 
para apoio ao investimento e o uso desta medida implica ultrapassar desafios importantes, 
incluindo: a dificuldade de direcionar a medida individualmente a pequenos produtores que 
não se encontram registados; os custos associados a alcançar números elevados de explora-
ções muito pequenas, a relutância dos agricultores em cooperar, e a idade avançada e baixo 
nível de instrução de muitos agricultores de subsistência (Redman, 2010). 

Deve ser prestada atenção especial para garantir que qualquer apoio ao investimento forne-
cido ao abrigo desta medida para explorações da Rede Natura 2000 evite impactos ambien-
tais diretos ou indiretos. 

Desenvolvimento das explorações e das empresas agrícolas (segundo pilar) 

O desenvolvimento das explorações e das empresas agrícolas pode ser vital para pequenas 
explorações e explorações em regime de semi-subsistência, e esta medida disponibiliza aju-
da ao arranque da atividade para jovens agricultores, pequenas explorações agrícolas e para 
a diversificação para atividades não agrícolas, que podem, todas elas, contribuir para melho-
rar o rendimento agrícola familiar. Esta medida68 também pode ser usada para oferecer aos 
agricultores elegíveis para o regime da pequena agricultura (descrito na secção 5.7) um pa-
gamento anual adicional até 2020 no caso de assumirem o compromisso de ceder a totali-
dade da sua exploração e os direitos ao pagamento correspondentes a outro agricultor. 

Apesar de a legislação não conter referências específicas a prioridades ambientais, este 
apoio podem se for cuidadosamente direcionado como parte de um pacote de medidas, 
ajudar a manter a viabilidade económica das explorações da Rede Natura 2000 e das comu-
nidades em áreas vulneráveis. 

Pagamentos a jovens agricultores (primeiro e segundo pilar) 

Um dos problemas da gestão de longo prazo da Rede Natura 2000 e outras áreas agrícolas 
EVN é o facto de muitos agricultores estarem próximo da idade da reforma e não possuírem 
sucessores. Uma parte importante da criação de capacidades para muitas explorações é ga-
rantir emprego futuro para jovens, tanto como agricultores, como no setor associado da 
transformação, e os jovens agricultores podem potencialmente beneficiar de várias medidas 
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da legislação. 

Ao abrigo da nova estrutura dos pagamentos diretos do primeiro pilar, os Estados-Membros 
são obrigados a conceder um pagamento anual adicional aos jovens agricultores até um má-
ximo de cinco anos, em conjunto com o seu pagamento RPU ou RPUS69. O valor, será de cer-
ca de 25% do pagamento RPU, e disponível para jovens agricultores que não tenham mais 
de 40 anos de idade e se instalam pela primeira vez numa exploração agrícola na qualidade 
de responsáveis da exploração (ou se instalaram já como tal no período de cinco anos ante-
rior à primeira apresentação de um pedido ao abrigo do RPU). Os Estados-Membros tam-
bém dispõem da opção de dirigir algumas medidas PDR a jovens agricultores, incluindo 
apoios ao investimento e ao arranque de novas empresas específicas, e poderá tornar-se 
mais fácil aos jovens agricultores adquirir mais terras se os Estados-Membros optarem por 
oferecer aos pequenos agricultores um incentivo financeiro para cederem as suas terras e 
direitos, como descrito acima. 

5.9 A PAC e outras ajudas para acrescentar valor aos produtos das explorações NATURA 
2000 

Muitos agricultores da Rede Natura 2000 e prados EVN enfrentam desafios para vender os 
seus produtos, pois são frequentemente pequenos produtores em áreas de difícil acesso 
onde existem poucos clientes capazes de pagar preços elevados. Por outro lado, alguns es-
tão bem localizados, podendo usufruir das vantagens do marketing direto a eco-turistas e de 
serviços turísticos como hotéis e restaurantes. Em algumas regiões, os agricultores da Rede 
Natura 2000 criaram ligações comerciais diretas bem sucedidas com supermercados. 

O tipo de apoios aos agricultores que procuram acrescentar valor aos seus produtos inclui: 

 Criar grupos de produtores (segundo pilar) 

 Regimes de qualidade para produtos agrícolas (segundo pilar) 

 Rotulagem e Designação de Origem Protegida 

Criar grupos de produtores (segundo pilar) 

Os apoios desta medida para a criação de agrupamentos de produtores para produtos agrí-
colas (ou florestais) podem ajudar os agricultores da Rede Natura 2000 a alcançar os benefí-
cios da economia de escala na comercialização de produtos ambientalmente sustentáveis. 
Especificamente dirigida a PMEs, esta medida70 concede apoio durante cinco anos para a 
criação de agrupamentos de produtores com o objetivo de adaptar a produção às exigências 
do mercado, comercialização conjunta, estabelecimento de normas em matéria de informação 

sobre a produção, desenvolvimento de competências empresariais e comerciais e inovação. 

Regimes de qualidade para produtos agrícolas (segundo pilar) 

A criação de mercados locais e regionais para produtos naturais de sítios Natura 2000 pode 
melhorar o rendimento da exploração e ajudar a manter sistemas agrícolas tradicionais ex-
tensivos. Estes sistemas podem, por exemplo, oferecer produtos de valor acrescentado co-
mo carne, queijos, vinhos, fruta e mel ‘bio’, produtos de raças ou cultivares locais ameaça-
dos e frutos silvestres, cogumelos e plantas medicinais. Os produtos de qualidade também 
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estimulam o turismo e, dessa forma, dão um impulso adicional aos rendimentos das comu-
nidades locais.  Esta medida71 disponibiliza o reembolso de custos aos agricultores que parti-
cipam em sistemas de certificação de qualidade, incluindo que garantem cultivos ou méto-
dos de produção específicos. Os apoios são concedidos durante um período máximo de cin-
co anos. 

Rotulagem e Designação de Origem Protegida 

A rotulagem tem sido usada com sucesso em combinação com a comercialização direta para 
apoiar a gestão agrícola extensiva de sítios Natura 2000 usando raças de gado tradicionais, 
tal como ilustrado nos exemplos da Caixa 5.3. De forma a manter os benefícios da agricultu-
ra e das práticas de produção extensivas, assim como o valor cultural da identidade regional, 
os mercados alvo necessitam muitas vezes de ser organizados a nível local ou regional. Criar 
confiança e uma relação direta entre produtores e consumidores é crucial para o sucesso 
dos sistemas de rotulagem. Existem também muitos sistemas de rotulagem local, incluindo 
os que se referem especificamente a sítios Natura 2000. 

A certificação de modo de produção biológico também pode aumentar a rentabilidade dos 
produtos agrícolas dos sistemas pecuários extensivos, e os rótulos biológicos incluem o logó-
tipo da folha da UE e vários sistemas de acreditação e rótulos nacionais ou independentes 
associados ao IFOAM72. Hoje em dia não é possível quantificar a produção com origem em 
áreas da Rede Natura 2000, mas a agricultura biológica desempenha um papel significativo 
no apoio ao pastoreio extensivo de ovinos e caprinos nos países mediterrânicos, incluindo a 
produção de queijos regionais, como o Feta, Caprino, Casu Marzu, ou Halloumi. A secção 5.7 
acima descreve outros tipos de apoio da PAC à agricultura biológica. 

Um sistema de rotulagem à escala da UE para Designação de Origem Protegida (DOP) prote-
ge os nomes dos produtos agrícolas de áreas definidas (e existem outros sistemas de rotula-
gem, menos exigentes, para Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional 
Garantida (ETG)73). Para se qualificar para DOP, o produto deve possuir qualidades e caracte-
rísticas que se devam essencialmente à sua região de produção, e ele tem de ser produzido, 
transformado e preparado exclusivamente nessa região. Exemplos de produtos DOP são o 
Prosciutto Toscano (presunto da região italiana da Toscânia) e o Bryndza Podhalańska (queijo 
de ovelha polaco). 
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de Tatra tenham emigrado). O rótulo de Especialidade Tradicional Garantida (ETG) pode ser usado para 
produtos manufaturados com recurso a ingredientes tradicionais, ou que possuem propriedades características 
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Alguns exemplos de utilizações bens sucedidas do rótulo DOP para comercializar produtos 
de habitats Natura 2000 são descritos na Caixa 5.4. É importante notar, contudo, que o rótu-
lo DOP não fornece qualquer garantia de que o produto tenha beneficiado a biodiversidade 
em qualquer região, e ainda menos em sítios Natura 2000, uma vez que os critérios de atri-
buição do rótulo não especificam, em geral, medidas de gestão dos habitats. Os sistemas de 
rotulagem ‘Natura 2000’ locais podem beneficiar a gestão agrícola de sítios Natura 2000 
mais diretamente. 
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Caixa 5.3. Exemplos de sistemas de rotulagem locais bem sucedidos que apoiam a 
gestão agrícola em sítios Natura 2000 

(Ver também os casos estudo do Luxemburgo, Estónia e Espanha no Anexo E) 

Estónia – carne de prados costeiros. Projetos para restaurar a 
gestão de prados costeiros boreais estimularam um mercado local 
de carne biológica de alta qualidade. A recente associação de 
criadores de gado organiza visitas de estudo para os associados e 
agricultores de áreas vizinhas. O reavivar do artesanato 
tradicional com matérias primas locais origino uma tradição de 
feiras de produtos locais na ilha de Hiiumaa, e o turismo local tem 
crescido. 

 

Alemanha – Rhönschaf. A Reserva da Biosfera de Rhön usou 
fundos LIFE para promover a carne de ovelha de prados Natura 
2000 como produto amigo do ambiente através da cooperativa 
"Natur- und Lebensraum Rhön e.V.". Um produtor típico num dos 
sítios recuperados vendia, em 2002, 70% do seu excedente anual 
diretamente a restaurantes e hotéis locais a bons preços. Os 
hotéis e restaurantes locais da rede comprometiam-se a usar 
apenas produtos ovinos do Rhön nos seus menus, e a informar os 
visitantes a forma como o seu consumo ajuda a preservar a 
paisagem de que vieram desfrutar. 

 

 

Alemanha – Altmuehltaler Lamm. A região Altmuehltal em 
Bayern carateriza-se por matos de Juniperus em prados calcários 
(habitat 5130 do Anexo I). Os rebanhos de ovelhas produzem 
carne de cordeiro e lã de elevada qualidade. Pastores e 
proprietários da cooperativa regional concordaram em pastorear 
pelo menos metade dos seus animais no interior da reserva 
natural de Altmuehltal, usar apenas alimento suplementar  
produzido localmente, e cumprir orientações de bem-estar 
animal, densidade de pastoreio, e banir o uso de pesticidas e 
fertilizantes. É garantido um preço justo aos pastores e a carne é 
vendida a hotéis e talhos locais.  

Espanha – a Riet Vell. SEO/BirdLife criou uma empresa dedicada 
à produção e comercialização de produtos biológicos ligados à 
conservação da natureza (Riet Vell). Esta tem comercializado com 
sucesso arroz produzido no delta do Ebro (ZPE), trigo duro 
biológico das estepes de Belchite e Monegros (maioritariamente 
originário de sítios Natura 2000) e macarrão e esparguete de 
elevada qualidade desta última. Desde 2003, a Riet Vell vendeu 
cerca de 180.000 kg de produtos (para mais pormenores, ver caso 
estudo de Espanha). 

Fontes: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Caixa 5.4 Exemplos de produtos registados com o rótulo Designação de Origem Protegida 
(DOP) da UE que beneficiam habitats da Rede Natura 2000 

Alemanha: O regime DOP para a carne de ovelha das charnecas (‘Diepholzer Moorschnucke’) ajudou 
a estabelecer um regime de gestão lucrativo de charnecas e zonas húmidas semi-naturais classifica-
das como sítios Ramsar em Diepholz, na Alemanha, que de outra forma se teriam deteriorado. Este 
regime usa uma raça local de ovelhas que era tradicionalmente usada para pastorear estes habitats. 
A gestão contribuiu para a regeneração de mais de 5.000 ha de charnecas. Uma série de espécies 
ameaçadas, incluindo a orvalhinha e a cotovia-pequena, recuperaram na área, ao mesmo tempo que 
a preservação da raça tradicional permite melhorar a agro-biodiversidade. 

França: A cidra e Calvados DOP Pays d’auge tem origem em pomares tradicionais, que são habitats 
importantes for para aves e morcegos que nidificam em cavidades. 

Espanha: O bem sucedido regime DOP para queijo de leite de ovelha (‘Idiazabal’) de habitats de 
montanha pastoreados de forma extensiva nas regiões do País Basco e Navarra, em Espanha, envol-
ve métodos de produção baseados em pastoreio de baixa intensidade com as raças tradicionais de 
ovelhas Laxta e Carranzana. O mercado para o produto ajuda a manter a transumância e o pastoreio 
que modelou os habitats semi-naturais. 

Espanha: As variedades tradicionais de arroz produzidas através do regime DOP ‘Arroz de Valencia’ 
são cultivadas nas zonas húmidas protegidas do Parque Nacional de Albufera na região de Valência, 
importantes para aves migradoras e aquáticas, bem como anfíbios, peixes e muitas outras espécies. 
Os métodos de produção são adaptados ao habitat, assentando na variação dos níveis da água que 
mantêm as condições do solo da zona húmida e minimizam os aportes de agro-químicos. 

Espanha: nos montados (dehesas) geridos de forma tradicional, os porcos alimentam-se de bolota 
no outono e inverno e pastam durante a primavera, frequentemente em conjunto com ovelhas ou 
vacas. O DOP presunto ibérico produzido a partir de porcos alimentados nos montados pode ser 
rotulado como “de bolota” (de bellota) se os porcos se alimentarem de bolota apenas durante um 
mínimo de 60 dias antes do abate, e inclui como condição a verificação por parte de inspetores, de 
que o encabeçamento se mantém dentro dos limites da capacidade de carga do montado (em ter-
mos de produção de bolota). Os porcos devem, portanto, alimentar-se no montado pelo menos du-
rante uma parte do ano para cumprirem o requisito DOP, apoiando dessa forma o uso sustentável 
deste habitat. 

Fontes: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

 

5.10 Ajudas da PAC à gestão de habitats e espécies de terras agrícolas da Rede Natura 
2000 

As secções iniciais deste capítulo descreveram potenciais fontes de apoios da PAC para ga-
rantir a manutenção de sistemas agrícolas de baixa intensidade na Rede Natura 2000 e para 
incrementar as capacidades e o rendimento destas explorações. Esta secção descreve os 
pagamentos destinados à gestão dos habitats e espécies elaborados nesta base, para garan-
tir a conservação de áreas da Rede Natura 2000, começando pelas fontes de financiamento 
destinadas a ajudar à preparação de planos de gestão da Rede Natura 2000, uma vez que 
esses planos (ou iniciativas similares) estão na base da conceção de medidas fundamentais, 
incluindo pagamentos agro-ambientais-clima e investimentos não produtivos. Este leque de 
apoios inclui: 

 Património rural e planos de gestão Natura 2000 (segundo pilar) 

 Pagamentos agro-ambientais-clima (segundo pilar) 
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 Investimentos não produtivos ligados ao agro-ambiente-clima e Natura 2000 (segun-
do pilar) 

 Pagamentos compensatórios Natura 2000 (segundo pilar) 

 Pagamentos de bem-estar animal (segundo pilar) 

 Prevenção de danos causados às florestas pelos incêndios florestais e restabeleci-
mento do potencial de produção agrícola (segundo pilar) 

Património rural e planos de gestão Natura 2000 (segundo pilar) 

A medida
74

 para ‘Serviços básicos e renovação das aldeias em zonas rurais’ inclui a possibili-
dade de financiar a elaboração e atualização de ‘planos de proteção e gestão relacionados 

com sítios Natura 2000 e com outras zonas de elevado valor natural’. Há também fundos 

disponíveis para pequenas infraestruturas e para estudos e investimentos associados à ‘ma-

nutenção, recuperação e valorização do património cultural e natural das aldeias, das pai-

sagens rurais e dos sítios de elevado valor natural, incluindo os aspetos socioeconómicos, 

bem como as ações de sensibilização ambiental’. A maioria dos subsídios da UE não disponi-
bilizam o tipo de financiamento oferecido por esta medida para melhorar ou apoiar proces-
sos participativos para desenvolver planos de gestão, e esta medida poderia ser usada em 
muito maior grau para apoiar o desenvolvimento de planos de gestão robustos para sítios 
Natura 2000, usando abordagens participativas de forma a garantir que as partes interessa-
das apoiam os objetivos de gestão (Boccaccio et al, 2009) e contribuindo para evitar o risco 
de conflitos que ocorreram em alguns Estados-Membros (Apostolopoulou and Pantis, 2009; 
Grodzinska-Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 

Vários outros Estados-Membros usaram a medida equivalente dos seus PDRs 2007-2013. A 
medida foi muito usada na Alemanha para desenvolver o planeamento da Rede Natura 
2000, a manutenção e recuperação de habitats e a implementação de programas de conser-
vação de espécies, projetos ligados à Diretiva-Quadro da Água e serviços de consultoria em 
conservação da natureza. Em França, esta medida tem sido usada para financiar planos de 
gestão e sítios Natura 2000, contratos Natura 2000 com proprietários não agrícolas e não 
florestais, e ações de sensibilização; em França, esta medida foi usada para implementar 
medidas para reduzir conflitos com grandes carnívoros. As ONG finlandesas podem agora 
procurar financiamento ao brigo desta medida para preparar planos de gestão para florestas 
privadas no interior da Rede Natura 2000, e, por exemplo promovê-las como destinos de 
ecoturismo (Figeczky et al, 2010). No País de Gales, esta medida foi usada para apoiar a re-
cuperação de pastagens em pântanos e sapais de planícies aluviais na reserva natural de 
Ynys-hir, melhorar o acesso e instalações para os visitantes do sítio, sensibilizar o público 
para a importância do sítio e dos seus objetivos, e encorajar o trabalho no setor do turismo 
através de parcerias  eficientes (Allen at al. 2012b). 

Pagamentos agro-ambientais-clima (segundo pilar) 

Tal como o seu novo nome indica, o âmbito desta medida foi alargado, permanecendo a 
única medida que os Estados-Membros têm obrigatoriamente de implementar nos seus 
PDRs (para além do Leader)75. O objetivo revisto destes pagamentos é ‘preservar as práticas 
agrícolas que deem um contributo positivo para o ambiente e o clima e a promover as alte-
rações necessárias para o efeito’. 
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A adição do clima à medida agro-ambiental assinala um compromisso de apoio às práticas 
de gestão agrícola que contribuem para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, 
que podem tornar-se ainda mais significativas se a UE adotar regras de cálculo das emissões 
de gases com efeito de estufa  associadas a uso dos solos, reafetação dos solos e silvicultura. 
Outras alterações incluem um novo ênfase em candidaturas de grupo de agricultores e ou-
tros gestores de terras, acompanhadas por custos de transação mais generosos, que pode-
rão ajudar a garantir a gestão a maior escala de habitats e espécies na Rede Natura 2000 se 
os Estados-Membros optarem por as usar. O uso  eficaz de abordagens de cooperação e 
candidaturas de grupos aos regimes agro-ambientais podem ser já observados na Holanda 
(Franks and McGloin 2006). 

Esta medida oferece aos agricultores e outros gestores de terras, pagamentos anuais em 
troca da prestação de um serviço de gestão ambiental, através de compromissos multi-
anuais, seguindo práticas de gestão definidas de forma clara. Estas práticas produzem um 
benefício ambiental específico superior e para além do nível de referência de proteção já 
prestado pela legislação ambiental e condicionalidade (ver secção 5.3 para pormenores 
acerca do nível de referência). A participação é voluntária, e para receberem o pagamento, 
os agricultores  assinar um contrato de gestão com um organismo de gestão, normalmente 
com uma duração de cinco a sete anos. O contrato especifica os requisitos de gestão ao nível 
da exploração, frequentemente com um grau considerável de pormenor, e podem exigir pla-
neamento e manutenção de registos (por exemplo acerca do uso de nutrientes e movimen-
tação dos animais)76. 

As medidas agro-ambientais-clima podem ser concebidas, dirigidas e implementadas a nível 
nacional, regional ou local. Esta é uma das medidas de apoio da PAC mais flexíveis, dentro 
das regras definidas pela legislação, e dá liberdade aos Estados-Membros para fazer face às 
prioridades ambientais de uma forma que reflete a grande variedade de condições biofísi-
cas, climáticas, ambientais e agronómicas locais em diferentes explorações e em distintas 
regiões europeias. Os Estados-Membros desenvolveram uma vasta gama de diferentes regi-
mes agro-ambientais, não apenas em resposta a diferentes prioridades e pressões ambien-
tais, mas também em resposta a preferências sociais, disposições institucionais, e pressões 
financeiras e políticas (IEEP, 2011). 

Alguns Estados-Membros adaptaram as medidas agro-ambientais às necessidades de gestão 
específicas dos sítios Natura 2000 ou das terras agrícolas que albergam habitats e espécies 
Natura 2000 (ver Caixas 5.5 e 5.6). A Espanha, por exemplo, apoiou o seu sistema tradicional 
extensivo de exploração ovina através de uma medida agro-ambiental (Caballero and Ferná-
ndez-Santos, 2009). No entanto, alguns Estados (como a Grécia, a França, e a maior parte 
das regiões de Espanha) despenderam uma pequena parte do seu orçamento FEADER em 
agro-ambientais (Boccaccio et al, 2009). De forma global, as medidas agro-ambientais-clima 
dos Estados-Membros necessitam de ser equilibradas, para responderem tanto às necessi-
dades da biodiversidade na paisagem agrícola global, como às dos habitats e espécies de 
interesse comunitário mais raros.   

Alguns gestores de terras cuja atividade principal não é a agricultura, como as organizações 
privadas de conservação da natureza, são proprietários de áreas significativas de terras im-
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Os beneficiários dos pagamentos agro-ambientais têm também de cumprir os requisitos acerca do uso de 
adubos e produtos fitossanitários que os Estados-Membros devem definir (tal como estipulado no artigo 39º, 
nº3 do Regulamento 1698/2005) 

https://www.linguee.com/portuguese-english/translation/disposições+institucionais.html
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portantes para a biodiversidade. Os apoios agro-ambientais-clima podem ser pagos não 
apenas a agricultores mas também a outros gestores de terras, individualmente ou em gru-
pos. Durante a conceção dos PDRs deve ser prestada atenção de forma a garantir que o 
apoio é disponibilizado aos indivíduos mais habilitados para implementar a gestão ambiental 
necessária ao cumprimento das prioridades ambientais. Os pagamentos são normalmente 
anuais, com a duração de 5 a 7 anos (mais longos, se isso for necessário para atingir ou man-
ter os benefícios ambientais) mas também podem ser feitos sob a forma de um montante 
fixo ou pagamento único para ‘renunciar ao uso comercial das áreas’. Os cálculos dos paga-
mentos incluem 20% de custos de transação (30% para grupos). 

O património e as raças locais, especialmente de gado bovino e ovino, são importantes para 
a gestão das pastagens semi-naturais, e esta medida, ao disponibilizar apoios à sua conser-
vação e utilização, constitui um recurso adicional útil para a gestão das superfícies agrícolas 
da Rede Natura 2000. As medidas agro-ambientais para a conservação de recursos genéticos 
foram usados em PDRs anteriores, nomeadamente, em Itália, Portugal, Alemanha, e Áustria 
para apoiar uma proporção significativa das suas raças nacionais de gado (Nitsch, 2006), por 
exemplo as vacas cinzentas e malhadas, a raça suína Mangalica e as ovelhas Racka da Hun-
gria, que pastam as estepes salgadas e sapais panónicos; os cavalos autóctones e a raça bo-
vina da Estónia nos prados costeiros; e a medida implementada na Eslovénia, que abrange 
14 raças animais, incluindo a raça bovina Cika, a abelha Apis mellifera carnica, e a raça ovina 
Jezersko-Solčava que pasta em prados alpinos. Na Bulgária, o financiamento da raça de cão 
de gado Karakachan constituiu um apoio importante para o pastoreio extensivo de habitats 
do Anexo I. 

O sucesso das medidas medidas agro-ambientais-clima depende de uma série de fatores. 
Entre eles, é fundamental a disponibilização de aconselhamento ambiental e aconselhamen-
to relativo à gestão das terras, bem como a formação dos agricultores, e a existência de ca-
pacidade técnica e institucional suficiente para conceber medidas e monitorizar os seus re-
sultados. As medidas são mais bem sucedidas se forem concebidas com a participação dos 
próprios agricultores, usando os seus conhecimentos para o desenho das medidas (por 
exemplo, ver estudos de caso da Alemanha, República Checa, Roménia e Estónia no Anexo 
E). 

Os contratos agro-ambientais-clima são opcionais para o agricultor, e uma boa adesão de-
pende da existência de taxas de pagamento que reflitam o custo real para o agricultor e for-
neçam apoio suficiente para a manutenção de sistemas agrícolas economicamente inviáveis. 
Os pagamentos agro-ambientais são calculados como os custos adicionais e perda de rendi-
mentos resultantes dos requisitos de gestão, mas o modo como esta fórmula tem sido usada 
não se aplica ao caso das explorações agrícolas com rendimentos muito baixos, em particu-
lar explorações pecuárias EVN de altitude, que fornecem já um nível elevado de desempe-
nho ambiental, mas que não têm rendimentos a perder e nas quais podem não ser necessá-
rias quaisquer alterações ao sistema agrícola e consequentes custos adicionais. Na ausência 
de taxas de pagamentos agro-ambientais que também tenham em conta os custos de mão-
de-obra e os custos fixos do sistema agrícola, a escolha mais realista do ponto de vista eco-
nómico para estes agricultores é o abandono da atividade agrícola. Os Estados-Membros 
poderiam fazer um maior uso da flexibilidade das regras de comercialização nas quais esta 
fórmula se baseia, de forma a refletir o custo total da manutenção da agricultura EVN, nos 
casos em que existe um risco real de abandono ou intensificação (Barnes et al, 2011; RSPB & 
Birdlife International, 2011). Um elemento fundamental no cálculo dos pagamentos, fre-
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quentemente ignorado pelos Estados-Membros, é um pagamento adicional para os custos 
de transação do agricultor (o tempo e o esforço despendidos no estabelecimento e adminis-
tração do contrato). Este pode acrescentar mais 20% adicionais ao cálculo do pagamento 
(30% para contratos de agrupamentos) e constituir uma diferença crucial do ponto de vista 
dos agricultores, mas muitas autoridades responsáveis pela gestão não estão presentemente 
a adicionar custos de transação aos cálculos dos pagamentos agro-ambientais, apesar das 
evidências demonstrarem que este fator pode influenciar a adesão (Keenleyside et al, 2012).  
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Caixa 5.5. Medidas agro-ambientais concebidas para habitats Natura 2000 em 2007-2013 

Roménia – gestão de prados EVN. A medida inclui requisitos para o uso de estrume tradicional, interdição 
do uso de adubos químicos, recolha massiva de fenos cortados num período de até duas semanas após a 
ceifa, restrições à pastagem em prados alagados; um pagamento adicional para a ‘manutenção de práticas 
tradicionais’ (que prescreve uso exclusivo de corte manual) (ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; 
Riccheri, 2006). A medida viabiliza a manutenção da paisagem tradicional segundo o padrão de gestão dos 
prados de feno em mosaico, com datas de corte variadas, ideais para o sucesso de comunidades 
diversificadas de plantas e animais. 

Eslováquia – gestão de pastagens e prados semi-naturais. As medidas agro-ambientais para a proteção de 
pastagens naturais e semi-naturais envolvem a gestão adaptada a sete tipos de comunidades herbáceas 
(prados secos, prados mesófilos, prados de feno de altitude, prados húmidos de baixa altitude, prados 
aluviais de Cnidion, prados húmidos de maiores altitudes, pântanos e pradarias com Molinia, prados de 
altitude) reconhecidos como semi-naturais no Inventário Nacional de Prados (com base em espécies 
diagnosticantes). As prescrições de gestão incluem o corte dentro de datas específicas, o pastoreio sem 
recurso a vedações, a proibição da drenagem e da palhagem. O pastoreio é proibido nos pântanos e 
pradarias com Molinia. Nos prados aluviais de baixa altitude e nos prados de feno de altitude, o pastoreio é 
permitido após o primeiro corte. Mais de 102.000 ha de pastagens semi-naturais são hoje apoiadas por 
medidas agro-ambientais (17 milhões de EUR por ano). 

Espanha – manutenção de ‘dehesas/montados’. As medidas agro-ambientais  implementadas na 
Estremadura, Castilha-La Mancha e Andaluzia (e Castilha e Leão sob ‘floresta e ambiente’) incluem 
requisitos de gestão para interdição ou limitação de culturas de cereais, leguminosas e outras culturas 
forrageiras (comuns em zonas dos ‘montados’ geridas de forma mais intensiva), densidades de 
encabeçamento entre 0.1 e 1.0 LU/ha e outras restrições para evitar o sobre-pastoreio, garantir a 
manutenção de elementos paisagísticos (por ex. muros de pedra), manter ou aumentar a densidade das 
árvores (Quercus, Olea), requisitos para podas e regeneração, bem como gestão de matos e alguns 
compromissos voluntários, como áreas de exclusão de pastoreio ou cultivos biológicos. A medida pode ser 
combinada com outra medida agro-ambiental para a proteção de raças locais – de suínos, bovinos, ovinos e 
outros – que tradicionalmente apoiam os habitats do montado, e a produção pecuária em modo biológico. 
(Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Suécia – gestão de pastagens da Rede Natura 2000. A Suécia possui medidas para pastagens com valores 
específicos, tais como prados calcários, pastagens de altitude, prados de feno, e zonas húmidas, aplicáveis a 
vários tipos de habitats da Rede Natura2000. Para pastagens arborizadas, foram concebidas outras 
medidas. As medidas incentivam a continuação da gestão extensiva apropriada a estes habitats, com 
requisitos relativos à gestão do pastoreio e do corte, interdição do uso de pesticidas, e limites à rotação das 
lavras.   

Reino Unido – pastoreio em baldios de charnecas húmidas. Integrar baldios em medidas agro-ambientais 
é muitas vezes difícil, mas no País de Gales os 16 baldios pastoreiam ovelhas em 800 ha de charnecas no 
interior de um sítio Natura 2000 ao abrigo de um contrato agro-ambiental de 5 anos para aumentar os 
níveis de pastoreio durante a primavera e o verão, com o objetivo de eliminar os fetos e de pastorear a 
vegetação mais áspera que começou a dominar as charnecas húmidas. O número de ovelhas no inverno é 
limitado, para evitar o sobre-pastoreio, e a medida de investimento não produtivo foi usada para limpar os 
fetos e os matos com o fim de recuperar o habitat. 
 
Fontes: casos-estudo em superfícies agrícolas Natura 2000 (ver Anexo E) 
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Algumas medidas agro-ambientais que visam a manutenção de habitats ricos em biodiversi-
dade ou espécies particulares, têm-se baseado em ‘pagamentos em função de resultados’, 
dando flexibilidade aos agricultores para decidir o tipo de gestão necessária (ver por exem-
plo, o caso estudo da Irlanda no Anexo E). Isto pode funcionar bem para tipos de habitats e 
espécies para os quais um resultado fácil de monitorizar se encontra diretamente relaciona-
do com o seu estado de conservação global, mas pode acarretar um risco mais elevado para 
os agricultores, porque os resultados ambientais podem depender de fatores externos que 
se encontram para além do seu controlo (por exemplo, o tempo e as migrações). Apresenta 
também dificuldades para as autoridades nacionais no que diz respeito à  verificação do 
cumprimento e pode dar origem a uma taxa elevada de erro e pagamentos reduzidos. Para 
serem bem sucedidos, estas medidas necessitam de ser bem concebidas e não acarretar um 

Caixa 5.6. Casos de sucesso no direcionamento de medidas agro-ambientais a espécies 
da Rede Natura 2000 

França – culturas forrageiras para o sisão (Tetrax tetrax). Desde a introdução de uma medida 
agro-ambiental direcionada na região de Poitou Charentes em 2004, tem-se observado uma 
recuperação do número de sisões na área. A medida tem como objetivo fazer face às duas 
principais causas de declínio desta ave: destruição dos ninhos e falta de alimento. As opções 
disponíveis incluem a conversão de culturas anuais em culturas forrageiras e prados; restrições ao 
corte de campos de alfafa; e interdição do uso de inseticidas e herbicidas. 

Portugal – pseudo-estepes extensivas de cereal para a abetarda (Otis tarda) e outras aves 
estepárias. A medida agro-ambiental Programa Zonal de Castro Verde apoia os agricultores na 
manutenção do cultivo tradicional de cereal em sistema de rotação, e promove a redução do uso 
de inseticidas e herbicidas e de baixos níveis de pastoreio. Como resultado destas práticas, a 
população de abetarda (Otis tarda) na área duplicou. As populações do peneireiro-das-torres 
(Falco naumanni) e do sisão (Tetrax tetrax) também melhoraram. Estes resultados verificaram-se, 
apesar de as taxas de pagamento serem insuficientes para compensar os agricultores pelos 
constrangimentos às atividades de gestão. 

Eslovénia – conservação de prados com pomares e aves associadas. A medida apoia a poda e 
replantação de árvores (min 50, max 200 árvores/ha); restrições às datas das podas de árvores 
estabelecidas; pastoreio de pastagens ricas em espécies sob pomares com densidades de 

encabeçamento limitadas; e limites à utilização de produtos fitofarmacêuticos e de 
fertilizantes. As espécies do anexo I que beneficiam dos pomares tradicionais incluem o mocho-
galego, Athene noctua, a poupa Upupa epops e o torcicolo, Jynx torquilla. 

Reino Unido (Inglaterra) – gestão de prados para a borboleta Euphydryas aurinia. As populações 
desta espécie de borboleta, que praticamente se extinguiram em grandes partes da Europa 
devido à perda de prados húmidos e calcários, estabilizaram ou aumentaram em resultado da 
implementação de uma medida agro-ambiental direcionada. A medida financia opções de gestão 
que criam um mosaico heterogéneo de vegetação de diferentes alturas, usando o pastoreio 
extensivo com gado bovino ou raças tradicionais de cavalos, e o corte seletivo e remoção de 
matos. 

Fontes: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), comunicação pessoal da Liga 
para a Proteção da Natureza (LPN); casos-estudo em superfícies agrícolas Natura 2000 do Anexo 
E. 
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risco demasiadamente elevado para o agricultor. 

Investimentos não produtivos ligados às medidas agro-ambientais e à Rede Natura 2000 
(segundo pilar) 

Esta medida é um complemento essencial das medidas agro-ambientais-clima e Natura 
2000, que disponibilizam pagamentos anuais para práticas de gestão específicas mas não 
oferecem apoios a investimentos. Os investimentos ambientais não produtivos, que muitas 
vezes são necessários logo no início dos contratos de cinco anos, podem ser vitais para a 
viabilidade da implementação dos requisitos de gestão, em especial nas medidas dirigidas a 
habitats e espécies EVN e Natura 2000. 

O âmbito da medida FEADER anterior, agora apresentada como parte integrante de uma 
medida de investimento mais vasto77, foi alargado de forma a incluir investimentos ligados à 

‘conservação da biodiversidade das espécies e dos habitats’ assim como ao ‘cumprimento de 

objetivos no domínio agro-ambiental e climático’ e a ‘aumentar o valor de amenidade públi-

ca de uma zona Natura 2000 ou de outros sistemas de elevado valor natural’. 

Esta medida pode também ser utilizada para financiar infraestruturas necessárias à gestão 
dos habitats Natura 2000, tais como a drenagem de zonas húmidas, a recuperação de siste-
mas de gestão da água para restaurar a hidrologia de zonas húmidas, trilhos de acesso, ve-
dações e maquinaria. Pode cobrir até 100% do custo dos investimentos ambientais tais co-
mo a recuperação ou instalação de sebes, vedações, muros e outras estruturas que têm be-
nefícios ambientais mas pouco ou nenhum objetivo produtivo e são, por essa razão, pouco 
atrativos do ponto de vista económico para os agricultores. Foi muito usada em conjunto 
com a medida agro-ambiental, e muitas ações dos compromissos agro-ambientais 2007-
2013 foram financiadas por ambas as medidas. 

Esta medida disponibiliza um financiamento importante para trabalhos de recuperação de 
habitats em áreas Natura 2000. Os investimentos podem incluir, por exemplo, a gestão e 
remoção de matos; a recuperação de estruturas agrícolas tradicionais, como socalcos, muros 
de pedra e cercados para ovelhas; a recuperação de zonas húmidas, como lagos, caniçais, 
pântanos, e valas; a recuperação de pomares e olivais tradicionais, e de pastagens arboriza-
das. No caso da Rede Natura 2000, é importante notar que a instalação de vedações, abas-
tecimento de água e outras infraestruturas necessárias à gestão pecuária podem constituir 
um custo significativo para regimes de pastoreio ambientais, especialmente nos casos em 
que estes estão a ser reintroduzidos. Podem também ser apoiados investimentos em trilhos 
pedonais, observatórios de aves e disponibilização de informação a visitantes de sítios Natu-
ra 2000, de outras áreas de proteção da natureza e áreas EVN. 

Pagamentos compensatórios Natura 2000 (segundo pilar) 

O novo regulamento do segundo pilar inclui algumas alterações a esta medida78 para tentar 
simplificar e incentivar a sua utilização. Os gestores de terras que não os agricultores, tam-
bém são elegíveis para pagamentos, desde que justificado. Os apoios também são possíveis 
em ‘outras zonas de proteção da natureza delimitadas com restrições ambientais no domínio 
agrícola ou silvícola que contribuam para a aplicação do artigo 10º’ da Diretiva Habitats 

                                                      
77

Artigo 17º do Regulamento (UE) No 1305/2013 de 17 de dezembro de 2013 
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desde que essas zonas não excedam, por programa de desenvolvimento rural, 5% das zonas 
Natura 2000 designadas abrangidas pelo âmbito de aplicação territorial. 

Esta medida é bastante diferente de outras medidas  do PDR pelo facto de disponibilizar 
pagamentos compensatórios por restrições nas práticas de gestão agrícola e florestal impos-
tas pela legislação nacional relativa à implementação das Diretivas Habitats e Aves (e tam-
bém a Diretiva-Quadro da Água). Os pagamentos aos agricultores, silvicultores ou outros 
gestores de terras em áreas Natura 2000 dependem da designação formal do sítio Natura 
2000, e da existência de um plano de gestão ou legislação equivalente que especifique as 
ações de gestão que os gestores de terras são legalmente obrigados a implementar para 
contribuir para a recuperação e manutenção do bom estado ecológico do sítio. 

Os pagamentos consistem numa taxa padrão fixa por hectare, com base na perda de rendi-
mentos e/ou custos adicionais resultantes das limitações impostas pela legislação relativa à 
Rede Natura 2000 que vai para além dos requisitos de condicionalidade BCAA e atividades 
mínimas estabelecidas no contexto do primeiro pilar. Estas podem, por exemplo, incluir limi-
tes à densidade de encabeçamento, datas de pastoreio e corte de fenos, ou a renúncia a 
atividades de drenagem e florestação. 

Esta medida pode constituir uma parte muito importante de um pacote de medidas PDR 
destinadas a melhorar o estado de conservação de habitats agrícolas chave da UE. Pode ser 
paga a taxas padrão a agricultores e silvicultores elegíveis, possui custos de transação relati-
vamente baixos e  e fornece uma base para pagamentos agro-ambientais-clima e de inves-
timentos não produtivos mais direcionados, por exemplo, nos casos em que é necessária a 
recuperação de habitats ou uma gestão mais especializada para espécies do Anexo I. O alar-
gamento da elegibilidade de forma a incluir outras zonas de proteção da natureza pode con-
tribuir para melhorar a conectividade dos habitats e a adaptação da biodiversidade às alte-
rações climáticas, mas pode ser limitado pelo requisito de que se verifiquem  ‘restrições 
ambientais’. 

Apesar da sua relativa simplicidade, a utilização da medida Natura 2000 em 2007-2020 foi 
bastante limitada em muitos Estados-Membros, representando apenas 0.5% dos gastos PDR 
na totalidade da UE. Apenas alguns Estados-Membros dedicaram fundos significativos a esta 
medida nos seus orçamentos PDR para 2007-2013, e até 2009, apenas a Alemanha, a Repú-
blica Checa, Estónia, Lituânia e Letónia, haviam atingido as suas metas79. A Irlanda também 
dedicou fundos a esta medida, mas não atingiu a sua meta. Isto deve-se, em parte, ao facto 
de muitos sítios Natura 2000 não possuírem ainda requisitos de gestão definidos, o que sig-
nifica que os Estados-Membros não foram capazes de libertar quaisquer pagamentos ao 
abrigo desta medida (European Commission, 2010c). O PDR 2007-2013 da Polónia, por 
exemplo, inclui a opção de pagamentos Natura 2000 diretos, mas a sua implementação foi 
adiada até que os planos de gestão fossem preparados e os custos económicos e limitações 
reais à gestão pudessem ser calculados (CEEweb, 2011) (e o apoio às áreas Natura 2000 foi 
proposto no contexto de compromissos agro-ambientais voluntários). 
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Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (2011) Programas de Desenvolvimento Rural 2007-2013 
Indicadores de resultados  obtidos em 2007-2009. Medida 213: pagamentos Natura 2000 e pagamentos ligados 
à Diretiva 2000/60/CE (DQA) (atualizado em Junho de 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-
development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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Alguns Estados-Membros preferiram usar a medida agro-ambiental voluntária para financiar 
a gestão de sítios Natura 2000, uma vez que estes programas estavam já estabelecidos, não 
eram dependentes da existência de um plano de gestão para o sítio, e ofereciam um modelo 
mais flexível de financiamento. 

Pagamentos de bem-estar animal (segundo pilar) 

A medida relativa ao bem-estar animal80 pode ser usada para apoiar operações agrícolas que 
implementem compromissos relativos ao bem-estar dos animais que ultrapassem as normas 
obrigatórias, incluindo o fornecimento de água e alimentos mais adaptado às suas necessi-
dades naturais; melhoria das condições de instalação dos animais, tais como repartição do 
espaço, camas e luz natural; acesso ao exterior, etc. 

Esta medida tem sido usada por alguns Estados-Membros para apoiar sistemas de pastoreio 
livre, incluindo pastoreio em sítios Natura 2000. A Alemanha, por exemplo, apoiou o pasto-
reio de bovinos em pastagens de verão, incluindo prados alpinos, e a instalação de bovinos e 
suínos em sistemas de estabulação livre (free stall barns) com pastoreio. A região italiana 
Emilia-Romagna apoiou os produtores de queijo Parmigiano-Reggiano no pastoreio de gado 
em zonas de montanha, e a Catalunha (Espanha) forneceu apoio adicional a criadores de 
gado biológico (Zemekis et al, 2007). A medida relativa ao bem-estar animal também pode 
apoiar o uso de camas vegetais, criando assim potencialmente um mercado para os materi-
ais cortados nos prados Natura 2000. 

Prevenção de danos causados às florestas pelos incêndios florestais e restabelecimento do 
potencial de produção agrícola (segundo pilar) 

Nos casos em que as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 são adjacentes a florestas 
(ou as terras agrícolas estão registadas como área florestal) existem duas medidas que po-
dem ser usadas para apoiar ou restabelecer o pastoreio em pastagens que possuem um pa-
pel importante como corta-fogos entre ou no interior de florestas. 

A medida destinada às florestas81 apoia operações de gestão de terras para manter infraes-
truturas de proteção, como corta-fogos. A medida de restabelecimento do potencial agrícola 
afetado por catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos82 pode potencialmente ser 
usada para financiar ações de recuperação de habitats após o fogo, tal como o  restabeleci-
mento do pastoreio em matos suscetíveis a fogos. 

5.11  Pagamentos PAC para projetos de cooperação e parcerias locais 

As parcerias locais desempenham um papel crucial na implementação, no terreno, de medi-
das de gestão da conservação na Rede Natura 2000. O FEADER prevê várias formas de finan-
ciamento de grupos de ação de agricultores, ou parcerias entre grupos de agricultores ou-
tras organizações locais, por exemplo, autoridades locais ou ONG, incluindo a abordagem 
LEADER, grupos de produtores, e projetos de cooperação. Este leque de apoios do segundo 
pilar inclui: 
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 Cooperação (segundo pilar) 

 Parcerias locais - Leader (segundo pilar) 

Cooperação (segundo pilar) 

A reforma da PAC oferece aos Estados-Membros uma medida alargada e mais flexível para 
projetos de cooperação83 para promover cadeias de abastecimento curtas e mercados locais, 
e facilitar abordagens conjuntas relativas a projetos ambientais e práticas ambientais, do 
nível local ao transnacional. Este apoio pode ser combinado com financiamentos de outras 
fontes comunitárias. Abrange estudos preliminares, a preparação de planos de gestão, e a 
facilitação e implementação de projetos, e o período inicial de 7 anos pode ser alargado no 
caso de projetos ambientais coletivos. 

Muitas prioridades ambientais requerem apoios e gestão à escala alargada da paisagem, 
bastante para além dos limites da exploração agrícola. A gestão eficiente dos sítios Natura 
2000 e de outras áreas protegidas exige a ação concertada de diferentes tipos de gestores 
de terras (agricultores, proprietários florestais, autoridades públicas responsáveis pela ges-
tão de terrenos públicos) e esta medida pode ser de especial valor em áreas importantes do 
ponto de vista ambiental, que se encontram em risco de declínio económico, ao permitirem 
a promoção da gestão ambiental e da recuperação económica. 

O alcance das medidas agro-ambientais à escala da paisagem pode ser grandemente poten-
ciado por associações regionais e pelo envolvimento de grupos de não agricultores, tal como 
demonstrado pelas cooperativas ambientalistas holandesas (Franks and Mc Gloin, 2007) e 
pelas Associações de Land Care alemãs. Estas associações cooperativas fazem a ligação entre 
grupos de conservação da natureza e agricultores e comunidades locais de uma dada região, 
e conseguem muitas vezes colocar grupos de interesse opostos a trabalhar em conjunto a 
favor dos sítios Natura 2000. Através da conjugação de interesses e forças locais, as  Associa-
ções de Land Care na Bavária implementam práticas de gestão integradas e sustentáveis 
para proteger espécies da flora e da fauna e apoiar o desenvolvimento sustentável. Os coor-
denadores locais desenvolvem projetos para tipos específicos de paisagens, incluindo medi-
das científicas, cálculos financeiros e a implementação de medidas agro-ambientais. Candi-
datam-se a fundos disponíveis a nível nacional, supervisionam a implementação das ativida-
des, que é principalmente levada a cabo pelos agricultores locais, e monitorizam os resulta-
dos dos projetos. Na base dos projetos bem sucedidos encontra-se a colaboração estreita 
com os agricultores, as comunidades locais, grupos de conservação e autoridades governa-
mentais. A caixa 5.7 descreve alguns exemplos de iniciativas de cooperação na Rede Natura 
2000. 

Caixa 5.7  Iniciativas de cooperação de sucesso para promover produtos e agro-turismo na 
Rede Natura 2000 com recurso a financiamento PAC integrado e Leader. 

Região “Almo Genussregion” austríaca – restaurantes Almenland e comercialização de carne de 
bovino 

A região Leader+ "Almenland Teichalm – Sommeralm", na Estíria, produz carne de bovino de exce-
lente qualidade em 3.600 ha de pastagens alpinas. O Almo, i.e. o boi criado nestas pastagens alpinas, 
é atualmente uma marca comercial registada e o produto está a ser certificado. A região de Almo 
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está a ser promovida como 'Genussregion' para os turistas, e as lojas e restaurantes de qualidade 
oferecem a carne Almo local. A chave do sucesso tem sido o diálogo aberto, ao longo de todo o pro-
cesso, com a população local e a colaboração estreita entre municípios, agricultores, prestadores de 
serviços turísticos, um matadouro regional e a empresa de produtores. A carne é agora também 
vendida em cerca de 250 estabelecimentos pertencentes a uma cadeia nacional de supermercados. 

Província italiana de Grosseto – desenvolvimento rural integrado 

A província de Grosseto na zona rural da Toscânia implementou uma abordagem integrada forte ao 
financiamento do desenvolvimento rural. As visitas na região no âmbito do agro-turismo duplicaram 
entre 2000 e 2007. O turismo rural é visto como um canal para promover os produtos agrícolas lo-
cais, assim como o património natural e histórico. O valor acrescentado da agricultura cresceu cerca 
de 2% por ano. Simultaneamente, a área abrangida por áreas protegidas regionais cresceu para cerca 
de 10% da região, incluindo 3 parques regionais e 35 reservas nacionais. The área é também rica em 
biodiversidade florística. 

Fontes: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); e http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf 

 
Um exemplo de cooperação a nível nacional pode ser observado na Holanda, onde foram 
introduzidos contratos coletivos para candidatos a medidas agro-ambientais. O objetivo des-
tes contratos coletivos foi melhorar a comunicação entre agricultores e o seu nível de sensi-
bilização ambiental, para reforçar a sua capacidade de prestar benefícios ambientais através 
da partilha de melhores práticas. Esta abordagem foi também considerada como um meio 
mais eficiente do ponto de vista  custo-eficácia de ir de encontro aos objetivos agro-
ambientais. Estes contratos coletivos resultaram em múltiplos benefícios para a biodiversi-
dade, em especial para espécies locais como o hamster e aves dos prados, bem como para 
elementos paisagísticos (Allen et al, 2012b). 

Parcerias locais – a abordagem Leader (segundo pilar) 

A abordagem Leader oferece um grande potencial para usar grupos de ação locais na criação 
de projetos inovadores para capacitação de agricultores, para implementar práticas de ges-
tão benéficas à escala da paisagem, para desenvolver e implementar planos de gestão Natu-
ra 2000, e financiar projetos transnacionais destinados a conhecer habitats protegidos que 
cruzam fronteiras (Cooper et al, 2006). O Leader complementa os programas agro-
ambientais e outros fundos de conservação da natureza porque incide em ações fortemente 
enraizadas nos territórios locais, envolve os atores locais através de parcerias, e financia 
formação e inovação. 

O Leader não tem sido usado pelos Estados-Membros como uma fonte significativa de fi-
nanciamento para medidas de gestão da Rede Natura 2000, mas pode potencialmente pres-
tar benefícios substanciais ao promover a cooperação entre atores locais e ao desenvolver 
projetos integrados que combinem a conservação da natureza e o uso sustentável das terras. 
A Finlândia, por exemplo, disponibilizou fundos Leader a ONGs, para a gestão de prados e 
zonas húmidas da Rede Natura 2000 cuja propriedade não pertence a agricultores profissio-
nais (Figeczky et al, 2010). Alguns projetos Leader incrementaram o valor de sítios Natura 
2000 através de programas de desenvolvimento de eco-turismo, ou de produção e comercia-

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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lização de produtos agrícolas locais de qualidade, tais como a carne de bovino, e do apoio a 
sistemas agrícolas tradicionais e dos  habitats semi-naturais que lhes estão associados. No 
entanto, por enquanto, não existem muitas evidências dos resultados reais alcançados no 
terreno em termos de biodiversidade (Beaufoy & Marsden, 2010; Cooper et al, 2006; Red-
man, 2010), e as medidas têm sido criticadas pela sua falta de transparência relativamente 
aos procedimentos e à implementação (Tribunal de Contas Europeu, 2010), e pela inclusão 
insuficiente de competências em matéria ambiental nos Grupos de Ação Local (Birdlife In-
ternational, 2009a; Boccaccio et al, 2009) 

A abordagem Leader incorpora parcerias público-privadas de iniciativa local, reforço de ca-
pacidades e gestão direcionada e por estas razões, possui um especial potencial para concre-
tizar benefícios em matéria de biodiversidade. A medida84 permite aos Grupos de Ação Local 
Leader  (GALs) desempenhar tarefas suplementares neles delegadas pela Autoridade de 
Gestão, o que abre a possibilidade concretizar medidas ambientais direcionadas, possivel-
mente ligadas a sub-programas temáticos. O atual período de programação reconheceu o 
reforço de capacidades como um elemento crítico para a abordagem Leader, e esta medida 
abrange agora o custo de um «kit de arranque» de Leader, reforço de capacidades, a forma-
ção e a ligação em rede. 

A abordagem Leader oferece um maior grau de flexibilidade e autonomia local do que a 
abordagem convencional do FEADER para tratar temas tanto no domínio ambiental, como 
socioeconómico. Os fundos Leader podem ser acedidos por um vasto leque de partes inte-
ressadas das áreas rurais oferecendo por isso mais oportunidades. No futuro, os projetos 
poderão ser mais direcionados para os objetivos dos sítios Natura 2000, em particular nos 
casos em que o Leader for usado em combinação com outras medidas para concretizar prio-
ridades ambientais. A nova estrutura temática do FEADER dá mais incentivos aos grupos 
Leader para se envolverem em atividades de gestão, em contraste com o período anterior, 
durante o qual a atividade Leader era por vezes confinada à concretização de medidas do 
Eixo 3. Estas medidas podem ser usadas para apoiar e melhorar a viabilidade sócio-
económica da agricultura nos sítios Natura 2000 através da comercialização local de produ-
tos agrícolas de elevada qualidade, agro-eco-turismo, ou outras iniciativas, tais como servi-
ços educativos ou culturais. O turismo sustentável em zonas agrícolas da Rede Natura 2000 
pode ser um motor importante para a economia local e um catalisador do desenvolvimento 
de mercados locais para produtos agrícolas de elevada qualidade da Rede Natura 2000, e 
para a revitalização de outras iniciativas sociais e culturais. Um instrumento chave para atin-
gir esse objetivo é o processo de planeamento da gestão das áreas Natura 2000, que integra  
as necessidades dos grupos de utilizadores, incluindo os ligados ao lazer, turismo e comércio 
local, com medidas adequadas para a proteção de espécies e habitats. 

Dois exemplos da forma como os Grupos de Ação Local Leader  (GALs) podem apoiar as pri-
oridades ambientais transversais aqui discutidas podem ser observados na Polónia no perío-
do de programação 2007-2013. O GAL Kraina Łęgów Odrzańskich apoiou pequenos projetos 
locais que mantêm e conservam zonas pantanosas e outras zonas húmidas em áreas prote-
gidas, em especial as localizadas em sítios Natura 2000. Os cidadãos locais partilham o pla-
neamento e a gestão. O GAL Wrzosowa Kraina mantêm e conserva um sítio de importância 
ambiental local com presença de urzais. Este GAL oferece formação, aulas para escolas e 
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atividades de comunicação relacionados com a preservação da área. Apoia também o turis-
mo local, através da criação de trilhos pedonais na área. Enquanto ambas estas iniciativas 
proporcionam múltiplos benefícios para o ambiente local, a maior parte dos GALs na Polónia 
não estão centrados na proteção da natureza. Uma lição a retirar deste período de progra-
mação na Polónia é que o Leader deve ser mais usado para fins de conservação da natureza. 

5.12   Outros fundos Comunitários para a Rede Natura 2000 

Programa LIFE 

O LIFE é o principal instrumento de financiamento comunitário dedicado à promoção do 
ambiente, e é gerido pela Comissão Europeia. Apesar de ter um orçamento pequeno, dispo-
nibiliza fundos com a capacidade de catalisar projetos de boas práticas ou projetos de de-
monstração, que se espera sejam depois capazes de encontrar outras fontes para financia-
mento de longo prazo. O programa LIFE 2014-2020 divide-se em dois sub-programas, para o 
Ambiente e para a Ação Climática85. O programa relativo ao Ambiente subdivide-se adicio-
nalmente em três domínios de ação prioritários: ambiente e eficiência dos recursos; nature-
za e biodiversidade; e governação e informação em matéria de ambiente. O LIFE disponibili-
za principalmente a subvenção de ações para financiar projetos em resposta a convites anu-
ais à apresentação de propostas, mas podem também financiar subvenções de funciona-
mento para entidades sem fins lucrativos ativas no domínio do ambiente e/ou da ação cli-
mática. 

O programa LIFE tem desempenhado um papel central no financiamento  da criação e do 
início da gestão da Rede Natura 2000  (COWI, 2009). O LIFE possui uma importância estraté-
gica para a Rede Natura 2000, pois financia medidas de conservação muito específicas e di-
recionadas, mais difíceis de financiar através de outras fontes da UE, tais como monitoriza-
ção e inventariação, definição e implementação de técnicas de gestão, e gestão de riscos dos 
sítios Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). O financiamento LIFE é parti-
cularmente importante para sítios onde a gestão agrícola foi abandonada e o planeamento 
da gestão Natura 2000 não avançou o suficiente para permitir a candidatura a outras fontes 
de financiamento (Kettunen et al, 2011). 

O principal objetivo do LIFE é apresentar exemplos de melhores práticas, pelo que práticas 
de gestão corrente que dificilmente sejam vistas como  ‘melhores práticas’ podem ficar fora 
do âmbito do financiamento. Em resultado, o efeito positivo do projeto perder-se-á se a ges-
tão adequada após o final do projeto não for apoiada por outras fontes, em particular regi-
mes agro-ambientais (COWI, 2009). O desenvolvimento de regimes agro-ambientais para a 
gestão de sítios Natura 2000 é portanto uma prioridade na orçamentação LIFE (European 
Commission, 2003). Muitos projetos de recuperação em sítios Natura 2000 combinaram com 
sucesso fundos LIFE com o desenvolvimento de financiamentos agro-ambientas para assegu-
rar financiamento de longo prazo (WWF & IEEP, 2009).   

Os fundos LIFE oferecem 60% de co-financiamento, mas projetos dedicados a habitats e es-
pécies prioritários da Rede Natura 2000 podem candidatar-se a 75%. É portanto necessário 
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procurar financiamento complementar de outras fontes, e o novo regulamento LIFE realça a 
importância da mobilização de sinergias com outras políticas e outros fundos, assim como 
do uso de instrumentos financeiros inovadores. Estes podem incluir contribuições conjuntas 
para projetos integrados a operar numa grande escala territorial. Estes projetos são conce-
bidos para implementar políticas ambientais e climáticas e para melhor integrar os seus 
objetivos noutros domínios. É cada vez mais importante demonstrar os benefícios acrescen-
tados dos projetos LIFE: em Junho de 2017, a Comissão Europeia fará uma avaliação interca-
lar do LIFE, externa e independente, e a partir de 2018 as dotações nacionais serão gradu-
almente eliminadas e os projetos passarão a ser selecionados com base no mérito em toda a 
UE. 

Fundos Estruturais Europeus: Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão e 
Fundo Social Europeu 

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), e o 
Fundo Europeu de Coesão constituem mais de metade do orçamento central da UE. O obje-
tivo global dos fundos é promover o desenvolvimento económico e social das regiões, seto-
res e grupos sociais desfavorecidos na UE, reduzindo as disparidades regionais e apoiando o  
desenvolvimento estrutural e o ajustamento das economias regionais  (Farmer, 2011). Para o 
período 2014-2020, os fundos estão orientados para os objetivos da  objetivos da estratégia 
Europa 2020, o 7º Programa de Acção em matéria de Ambiente e outras estratégias e planos 
ambientais e climáticas relevantes da UE, como definido nos 11 objetivos temáticos do Re-
gulamento das Disposições Comuns (ver secção 5.1).   

Torna-se, portanto, necessário demonstrar os benefícios mais alargados de investir no finan-
ciamento da Rede Natura 2000, ligando as atividades de conservação da biodiversidade aos 
benefícios da criação de emprego (em especial para pequenas empresas), outros benefícios 
sociais, a economia de baixo carbono, adaptação às alterações climáticas, ou eficiência dos 
recursos (através de serviços ecossistémicos e infraestruturas verdes). As prioridades do 
Fundo Social Europeu de incentivo ao empreendedorismo e criação de empresas, e reforço 
da capacidade institucional e a eficiência de administração pública, por exemplo, são rele-
vantes para as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000. Existem muitas evidências e orien-
tações que demonstram estes benefícios para a Rede Natura 2000 (ver mais informação 
abaixo). 

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) permite a atribuição de fundos à 
biodiversidade, em especial ao abrigo do objetivo de preservar e proteger o ambiente e 
promover a eficiência dos recursos, incluindo através do património natural, Natura 2000 e 
infraestruturas verdes86. O Fundo Social Europeu (FSE) pode apoiar o reforço de capacida-
des destinado à criação de novas oportunidades de emprego relacionadas com a Rede Natu-
ra 2000 e pequenas empresas. 

Estes fundos também permitem a alocação de financiamento à cooperação transnacional, 
transfronteiriça e inter-regional, que pode beneficiar os sítios e espécies Natura 2000 e, por 
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exemplo o desenvolvimento de regiões eco-turísticas, e a proteção, recuperação e gestão de 
bacias hidrográficas, zonas costeiras, recursos marinhos e zonas húmidas. Os Fundos Estru-
turais Europeus podem disponibilizar financiamentos significativos para ações de recupera-
ção, conservação, gestão e monitorização for da Rede Natura (European Commission, 2011) 
(ver caixa 5.8). Os fundos também podem ser usados para apoiar atividades de eco-turismo, 
sensibilização comunicação, formação e educação em sítios Natura 2000. 

É importante realçar que as oportunidades identificadas a nível da UE (i.e. oportunidades ao 
abrigo de diferentes Regulamentos e artigos) são apenas indicativas. As prioridades de fi-
nanciamento para cada fundo estrutural são definidas nos Programas Operacionais a nível 
nacional ou regional, e é muito importante que as prioridades de financiamento da Rede 
Natura 2000 sejam devidamente estabelecidas nesses programas, de forma a garantir que os 
fundos ficam disponíveis. Cada Programa Operacional deve fazer referência ao Plano de 
Ação Prioritário para a Rede Natura 2000 do respetivo Estado-Membro. Existem orientações 
disponíveis acerca da forma de garantir que as prioridades da Rede Natura 2000 são devi-
damente incorporadas nos Programas Operacionais (ver informação adicional abaixo). 

Em 2007-2020 a maior parte das regiões e dos Estados-Membros incluíram a biodiversidade 
como uma prioridade nos seus Programas Operacionais, e a maioria dedicou alguns fundos 
do FEADER à conservação da natureza e à Rede Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature 
project, 2011). No entanto, a análise do período de financiamento 2007-2013 mostra que as 
oportunidades de financiamento para a biodiversidade disponibilizadas pelos fundos estru-
turais não foram plenamente aproveitadas (Kettunen et al, 2011),. Em geral, é difícil quanti-
ficar o valor despendido na Rede Natura 2000 e o seu impacto na biodiversidade (Kettunen 
et al, 2011). 

O uso dos fundos regionais e estruturais da UE para a gestão da Rede Natura 2000 é restrin-
gido pelo investimento significativo que é necessário para se candidatar a estes fundos, e 
pelo longo período de espera até à atribuição dos fundos. Em geral, os fundos apenas são 
acessíveis a projetos de grande escala. 
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5.13 Instrumentos de mercado e instrumentos inovadores 

Esta secção descreve os instrumentos que podem ser usados para fomentar o financiamento 
privado para a gestão da Rede Natura 2000, e/ou aumentar a viabilidade económica da ges-
tão da Rede Natura 2000. Estas iniciativas beneficiam frequentemente de fundos comunitá-
rios ao abrigo de uma ou mais das medidas anteriormente descritas, de forma a contribuir 
para estabelecer tal regime. Existe ainda um leque de outras medidas potenciais, através das 
quais o financiamento público e/ou medidas políticas, podem potencialmente estimular um 
aumento do investimento do setor privado na biodiversidade, muitas vezes em combinação 
com financiamento público, por exemplo de organizações sem fins lucrativos (ONGs, funda-
ções), doações filantrópicas de empresas, ou de comunidades rurais (Kettunen et al, 2011). 
Existe também um bom potencial de micro-financiamento pro-biodiversidade por parte de 
empresas e cooperativas locais, tais como iniciativas de comercialização direta. O valor 
acrescentado oferecido por visitantes e turistas às áreas Natura 2000 pode também ser cap-
turado de forma mais eficiente através de projetos locais integrados de desenvolvimento e 
conservação. Um ponto importante a considerar é que estas medidas devem em geral ser 
construídas na base dos quadros políticos e das principais medidas de financiamento público 
para as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 descritas nas secções anteriores, ao invés 
de serem consideradas como alternativas a elas. 

 Caixa 5.8 – O uso de fundos FEDER para habitats costeiros da Rede Natura 2000 em 
2007-2013 

Um exemplo de uma utilização pioneira dos fundos FEDER na gestão da Rede Natura 2000 foi o 
projeto para implementar um Plano de Gestão  Integrado para o estuário do rio Weser, que 
abrange 3 SIC e 3 ZPE, e as cidades estuarinas de Bremen e Bremerhaven. O projeto (2010-2013) 
desenvolveu um plano de gestão integrado com um elevado nível de apoio público, e recuperou 
uma série de habitats e espécies estuarinos. Os fundos FEDER foram mobilizados ao abrigo da 
Prioridade 2 “Ativar a economia urbana e a qualidade de vida”, para atividades de renaturalização 
das margens do rio e melhoria das oportunidades de lazer, e para recuperar e gerir a bacia 
hidrográfica. 

O projeto FEDER Natureship financiado pelo Interreg (Finlândia, Suécia, Estónia e Letónia) entre 
2009 e 2013 usou uma nova abordagem ao planeamento e gestão de paisagens rurais tradicionais 
na zona costeira do Báltico. O projeto visava encontrar soluções benéficas para a natureza, 
proteção da água, agricultores e empreendedores, bem como habitantes locais, com base num 
planeamento costeiro sustentável e ênfase especial nos sítios Natura 2000. 

O projeto TIDE (Tidal River Development) (2010-2013), do Programa FEDER Interreg IV B Mar do 
Norte visou os estuários dos Rios Elbe (Alemanha), Humber (Reino Unido), Scheldt (Bélgica e 
Holanda) e Weser (Alemanha). O TIDE pretendeu criar ferramentas para integrar o planeamento 
nas políticas locais, garantindo o cumprimento dos requisitos da Rede Natura 2000 e da Diretiva-
Quadro da Água, identificando os serviços ecossistémicos mais importantes em cada estuário e os 
benefícios a eles associados. O projeto implementou um leque de medidas de gestão e 
recuperação de habitats estuarinos, incluindo pântanos costeiros pastoreados. 

Fonte: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship, 

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Regimes de pagamentos por serviços ecossistémicos 

Os Regimes de Pagamentos por Serviços Ecossistémicos são modalidades segundo as quais 
os beneficiários dos serviços dos ecossistemas pagam aos prestadores desses serviços para 
que eles sejam mantidos (ten Brink, 2011). Desta forma, os pagamentos podem constituir 
um incentivo à conservação e recuperação da biodiversidade e dos habitats de forma a sal-
vaguardar (ou potencialmente aumentar) o fornecimento dos  serviços ecossistémicos pres-
tados. Entre os serviços ecossistémicos típicos que os regimes PSE se destinam a apoiar es-
tão a qualidade das águas subterrâneas, a  qualidade das águas fluviais (através da restrição 
da escorrência de nutrientes e da erosão do solo), e a fixação de carbono. Os regimes PSE 
podem funcionar entre gestores de terras ou agricultores e organizações públicas (tais como 
empresas municipais de abastecimento de água) ou empresas privadas (como cervejeiras), e 
podem operar a nível local, regional, ao nível de bacia hidrográfica, ou nacional. Os regimes 
PSE abrangem uma gama de diferentes mecanismos de financiamento e pagamento, inclu-
indo incentivos fiscais, mercados voluntários e medidas públicas abrangentes, tais como os 
regimes agro-ambientais, mas esta secção refere-se apenas aos sistemas PSE baseados em 
pagamentos diretos entre beneficiários e prestadores dos serviços. 

Os regimes PSE são por vezes criticados como sendo subsídios disfarçados para incentivar o 
cumprimento de leis e padrões existentes, que os gestores de terras e os agricultores deve-
riam respeitar sem recurso a pagamentos suplementares, tais como medidas de gestão para 
limitar as emissões de nitratos. Os fatores críticos para o sucesso dos regimes PSE na Europa 
incluem a garantia de que: 

 A conceção do regime é baseada em informação sólida acerca da base de referência 
do uso das terras e dos serviços ecossistémicos, de forma a evitar a sobreavaliação 
da ameaça ambiental; 

 Todas as principais partes interessadas participam no regime; 

 Os pagamentos estão ligados a indicadores de monitorização regulares e transparen-
tes que medem de forma adequada a melhoria do(s) serviço(s) ecossistémico(s); 

 o regime não é usado para financiar práticas de gestão que deveriam ser implemen-
tadas para cumprir obrigações legais; 

 o regime é ajustado sempre que os regulamentos e as normas se tornem mais restri-
tivos; 

 o regime não é prejudicado por políticas e regulamentos divergentes que conduzem 
à deterioração dos serviços dos ecossistemas. 

Os regimes bem sucedidos exigem transparência, fiabilidade (por ex. dos pagamentos), acei-
tação dos valores de gestão ambiental, confiança, e um forte empenho por parte de todos 
os atores principais. Na prática, os regimes PSE apenas  conseguirão travar a degradação ou 
a perda de serviços ecossistémicos e da biodiversidade se estiverem inseridos numa combi-
nação mais alargada de instrumentos políticos dirigidos à gama completa de serviços dos 
ecossistemas de uma dada área (ten Brink, 2011). 
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Ao contrário de outros regimes de financiamento público alargados, os regimes de Paga-
mentos por Serviços Ecossistémicos são ainda pouco comuns, mas o sucesso de alguns deles 
demonstra que possuem potencial para apoiar e melhorar a gestão das áreas agrícolas da 
Rede Natura 2000. O Programa de Gestão Sustentável das Bacias Hidrográficas  (SCaMP)87, 
desenvolvido por uma companhia de abastecimento de águas inglesa em associação com a 
RSPB, por exemplo, aplica um regime de Pagamento por Serviços Ecossistémicos para a ma-
nutenção do pastoreio em charnecas de altitude. A companhia beneficia de uma melhor 
qualidade da água, resultante da redução da erosão dos solos turfosos devida a queimas e 
sobrepastoreio (para mais detalhes, ver este caso de  estudo no Anexo E). 

Compensação de carbono e proteção de habitats ricos em carbono 

Existem hoje em funcionamento em toda a Europa regimes de comércio de carbono volun-
tários e regulados o que significa que o carbono armazenado, se verificado, pode ter um 
valor económico e comercializável (Worrall et al, 2009). Isto significa que poderão vir a ficar 
disponíveis novas fontes de financiamento para a gestão de terras. Os Estados-Membros da 
UE têm agora de contabilizar as emissões/remoções ligadas à utilização do solo, alteração da 
utilização do solo e florestas (USAUSF) nos seus orçamentos nacionais de carbono, um possí-
vel incentivo para reforçar a proteção de habitats ricos em carbono. Ao mesmo tempo, esses 
habitats estão a ser fortemente afetados, tanto pelas alterações à utilização do solo, como 
pelas alterações climáticas (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009). 

Os pântanos e as charnecas sobre solos turfosos intactos podem beneficiar de financiamen-
to para compensação de carbono. Um estudo feito no Reino Unido modelou os benefícios 
em termos de carbono de intervenções de gestão direcionadas a turfeiras altas e estimou 
que dados os custos atuais da recuperação de turfeiras e o valor das compensações de car-
bono, talvez 51% das zonas altas onde foi estimado um benefício de carbono poderiam ob-
ter lucro de compensações de carbono em 30 anos (Worrall et al, 2009). No entanto, esta 
percentagem está muito dependente do preço do carbono usado. 

Informação adicional 

 Financiamento da Natura 2000. Manual de referência 2007-2013 (a versão 2014-
2020 estará disponível em breve) em 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_nat
ura2000_pt.pdf 

 Mais informação em http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) Handbook on Financing biodiversity in the context of the Europe-
an Fund for Regional Development (EFRD). 
http://minisites.ieep.eu/assets/1004/SURF_Handbook.pdf 

 European Network for Rural Development database of ‘best practice’ rural develop-
ment programmes and measures https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

                                                      
87http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under the 
Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Report prepared for the European 
Commission, DG Agriculture and Rural Development. Institute for European Environ-
mental Policy (IEEP), London, 2011: https://ec.europa.eu/agriculture/external-
studies/biodiversity-protection_pt 

  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/biodiversity-protection_pt
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/biodiversity-protection_pt
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6. DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 
APOIO À GESTÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS DA 
REDE NATURA 2000 

 

De que trata este capítulo? 
 
Este capítulo fornece um guia para o processo de planeamento, financiamento e implemen-
tação de apoios aos sistemas e às comunidades agrícolas dos quais depende a conservação 
de espécies e habitats chave da Rede Natura 2000. Centra-se nas principais fontes de finan-
ciamento, o primeiro e segundo pilares da PAC, com recomendações para cada fase do pro-
cesso. 
 

 

6.1 Planeamento estratégico e priorização de objetivos de conservação e financiamento 

Recomendações: 

 Garantir a cooperação entre as autoridades responsáveis pela natureza e pela agri-
cultura e os atores relevantes para o planeamento estratégico da Rede Natura 2000 

 Definir objetivos e prioridades estratégicos para a conservação de habitats e espécies 
chave que dependem das superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 

 Usar os quadros de ação prioritários (PAF) como base para integrar as prioridades de 
financiamento da Rede Natura 2000 no FEADER e outros programas de financiamen-
to. 

 Tomar medidas atempadas para garantir que os objetivos e as necessidades de fi-
nanciamento da Rede Natura 2000 para 2014-20 do FEADER e de outros fundos co-
munitários estão integrados no Acordo de Parceria submetido pelos Estados-
Membros para aprovação da Comissão Europeia. 

Garantir o planeamento estratégico da Rede Natura 2000 

O planeamento estratégico é importante para definir prioridades de conservação e necessi-
dades de financiamento para as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 antes do início do 
período de programação 2014-2020. Isto é importante, pois os recursos financeiros são limi-
tados,  a conservação da biodiversidade tem de competir com muitos outros objetivos, e as 
prioridades de financiamento nacionais e comunitárias são definidas numa fase inicial do 
processo de programação. O planeamento estratégico das superfícies agrícolas Natura 2000 
deve ser um processo colaborativo que envolva as autoridades responsáveis pelo ambiente 
e pela agricultura e os atores principais. 



 

 107 

Descrevem-se em seguida os passos essenciais necessários ao planeamento e programação 
estratégicos e à garantia de fundos. 

Definir objetivos de conservação para as superfícies agrícolas Natura 2000 

O planeamento estratégico necessita de definir objetivos e prioridades de conservação cla-
ros ao nível nacional e/ou regional, tendo em conta o estado de conservação de habitats e 
espécies agrícolas chave, a sua importância no país ou região, e outros aspetos relevantes. É 
importante apoiar os sistemas agrícolas existentes que preservam a qualidade dos habitats, 
e não apenas as áreas agrícolas da Rede Natura 2000 que se encontram em risco imediato 
devido a pressões de intensificação ou abandono. Isto pode ser conseguido tendo em conta 
a avaliação do estado de conservação dos habitats e espécies dos relatórios do artigo 17º, e 
dados de indicadores de pressão, tais como os relacionados com o risco de abandono. 

Os objetivos de conservação podem ser definidos a nível regional ou nacional, e posterior-
mente traduzidos para o nível do sítio, i.e. para os sítios Natura 2000 onde os habitats e es-
pécies alvo ocorrem (ver também a secção 3.1 sobre a definição de objetivos de conserva-
ção). Situações diferentes em termos agrícolas e de estado de conservação, exigem aborda-
gens de gestão distintas, que podem variar desde a manutenção dos sistemas e práticas 
agrícolas existentes até à recuperação de habitats e à reativação da gestão de terras aban-
donadas. 

Nem todos os sítios necessitam de um plano de gestão específico (e as abordagens ao pla-
neamento da gestão dos sítios Natura 2000 variam consoante os Estados-Membros), mas de 
acordo com o nº1 do artigo 6º da Diretiva Habitats, é sempre preciso definir as  necessárias 
medidas de conservação para todas as Zonas Especiais de Conservação (ver secção 3.2). É 
importante identificar o estado dos habitats e espécies agrícolas, e os objetivos de conserva-
ção, e fornecer orientações acerca de opções de gestão apropriadas. É possível usar fundos 
PDR para apoiar o processo de preparação e atualização dos planos e processos de gestão 
Natura 2000 (ver secção 5.8). 

De forma a garantir a manutenção e a melhoria de habitat suficientemente coerente para 
que uma espécie consiga manter ou criar uma população viável, as medidas devem visar as 
áreas corretas e cobrir uma área suficiente (Whittingham, 2007). Desta forma, para garantir 
o sucesso da conservação a longo prazo, pode não ser suficiente visar unicamente as áreas 
onde correntemente existem populações (RSPB & Birdlife International, 2011). 

Integrar objetivos de conservação das áreas agrícolas da Rede Natura 2000 em políticas e 
programas estratégicos relevantes e garantir o financiamento adequado 

É crucial identificar os recursos financeiros necessários para apoiar a gestão das terras agrí-
colas da Rede Natura 2000 e garantir a sobrevivência económica de longo prazo dos siste-
mas agrícolas dos quais elas dependem. A identificação das medidas de conservação neces-
sárias nos planos de gestão e outros instrumentos é apenas o início do processo. 

Os Quadros de Ação Prioritários para o financiamento da Rede Natura 2000 dos Estados-
Membros devem identificar as prioridades estratégicas, as medidas necessárias para o perí-
odo de programação 2014-2020 e os instrumentos financeiros que podem ser usados para 
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as implementar (ver secção 3.3). Para garantir o co-financiamento da UE para 2014-20 é ne-
cessário agir atempadamente antes de os respetivos programas operacionais serem prepa-
rados. O ciclo de programação dos Programas de Desenvolvimento Rural para 2014-2020 é 
ilustrado na Figura 6.1. Alguns países desenvolveram já abordagens interessantes para a in-
tegração das necessidades de financiamento da Rede Natura 2000 nos programas co-
financiados relevantes da UE, incluindo o desenvolvimento rural (ver Caixa 6.1). 

Figura 6.2.  Ciclo de programação de desenvolvimento rural típico 

 

 

 

Caixa 6.1 Integração da Rede Natura 2000 nos programas de financiamento da UE 

O “Programa de Gestão dos sítios Natura 2000 2007-2013” esloveno é um exemplo notável de 
abordagem integrada a nível nacional ao planeamento da conservação da Rede Natura 2000. O 
programa desenvolveu objetivos de conservação pormenorizados, medidas para atingir esses 
objetivos, e propostas de monitorização e investigação, para todos os habitats, espécies e sítios 
Natura 2000 na Eslovénia. Este programa foi preparado em cooperação com os serviços públicos 
pertinentes, ministérios e outros, com conhecimento do quadro legislativo e dos registos de uso 
do solo, e teve por base trabalho de especialistas no terreno e conhecimento científico. 
Simultaneamente, foram incluídas medidas no Plano de Desenvolvimento Rural 2007-2013 e no 
programa de desenvolvimento regional esloveno. O programa analisou as necessidades de 
financiamento da gestão da Rede Natura 2000 e pormenorizou o uso de ambos os fundos da UE e 
nacionais. 

Fonte: (Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território da República da Eslovénia, 2007). 
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É importante integrar os objetivos das políticas da Rede Natura 2000 nas estratégias de de-
senvolvimento regional sustentáveis. As comunidades agrícolas da Rede Natura 2000 tam-
bém podem beneficiar de iniciativas como o eco-turismo, a adição de valor aos produtos 
agrícolas da Rede Natura 2000, rótulos de qualidade, e apoio a estruturas de comercializa-
ção direta. Em alguns casos, os Regimes de Pagamentos de Serviços Ecossistémicos baseados 
no mercado demonstraram possuir potencial para apoiar a gestão com fins de conservação. 
A gestão a longo prazo da biodiversidade da Rede Natura 2000 pode também exigir a rege-
neração do capital cultural e social, tirando partido dos valores ambientais, conhecimentos, 
competências e potencial para inovação existente nas comunidades rurais. Esta pode incluir 
formas de reconhecer os conhecimentos ecológicos dos gestores de terras através de pré-
mios e publicidade, e formas de incentivar cooperativas ou associações de agricultores a 
facilitar a gestão da Rede Natura 2000 e usufruir dos benefícios decorrentes. A Figura 6.1 
ilustra os benefícios alargados de uma abordagem à conservação da Rede Natura 2000 as-
sente nas comunidades. 

Figura 6.1 Sinergias positivas e benefícios decorrentes da conservação das áreas agrícolas 
da Rede Natura 2000. (Com base em (Mantino, 2011). 

 

 

 

6.2 Identificar terras e sistemas agrícolas Natura 2000, e diálogo com os agricultores 
Natura 2000 

Recomendações: 

 Identificar a extensão e localização das terras agrícolas da Rede Natura 2000, incluin-
do as terras utilizadas pelos agricultores mas não reclamadas e não registadas no SI-
PA pelas autoridades agrícolas como fazendo parte da Superfície Agrícola Utilizada; 
superfícies agrícolas recentemente abandonadas; e terras for a dos sítios Natura 
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2000 que são parte integrante do sistema agrícola que mantém a Rede Natura 2000 

 Avaliar a situação atual das terras agrícolas Natura 2000, a viabilidade económica dos 
seus sistemas agrícolas, e as principais pressões e agentes das alterações da gestão 
ou uso da terra 

 Envolver os agricultores e as comunidades locais neste processo de recolha de in-
formação e desenvolver uma abordagem de parceria  que os envolva plenamente no 
processo de planeamento, definição e monitorização de medidas de apoio aos seus 
sistemas agrícolas e à economia rural 

Identificar a extensão e localização das terras agrícolas da Rede 2000 

Na maioria dos Estados-Membros, as bases de dados agrícolas existentes (tais como o SIGC e 
o SIPA) que registam as terras e os agricultores elegíveis para apoios da PAC são seguramen-
te um registo incompleto no que diz respeito às superfícies agrícolas da Rede Natura 2000. 
Torna-se, portanto, essencial, trabalhar com especialistas locais, os próprios agricultores, e 
as autoridades ambientais e agrícolas, na identificação da extensão e localização reais das 
terras agrícolas da Rede Natura 2000. Recursos como os registos de habitats e espécies, e 
imagens de ocupação do solo podem ser úteis, mas o conhecimento local é essencial. 

É provável que as superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 incluam terras usadas pelos 
agricultores mas que, por uma variedade de razões, não se encontram registadas pelas auto-
ridades responsáveis pela agricultura como fazendo parte da Superfície Agrícola Utilizada; 
superfícies agrícolas recentemente abandonadas; e terras for a dos sítios Natura 2000 que 
são parte integrante do sistema agrícola que mantém a Rede Natura 2000 (por exemplo, os 
prados de feno pobres de baixa altitude ou pastagens que fornecem alimento de inverno 
para o gado que pasta nos habitats da Rede Natura 2000 durante o verão). 

É igualmente importante identificar terras que são usadas pelos agricultores mas que não 
são propriedade sua, tais como os baldios, e terras aráveis ou pastagens que durante parte 
do ano são pastadas por gado pertencente a indivíduos que não possuem terras. Em alguns 
Estados-Membros, os registos de cadastro de uso do solo podem estar desatualizados, ou as 
terras agrícolas podem estar registadas como floresta. O registo da área e da localização das 
terras agrícolas associadas à Rede Natura 2000 é o primeiro, e essencial, passo, para garantir 
apoios financeiros, e a informação deve ser compilada em formato SIG que possa ser facil-
mente atualizado e seja compatível com o sistema SIPA utilizado pelas autoridades agrícolas 
(ver Caixa 6.2).  O importante tema da consideração das possibilidades de definição das re-
gras de elegibilidade das terras agrícolas da Rede Natura 2000 para os pagamentos da PAC é 
discutido na secção 6.4. 

Caixa 6.2 – Integração dos habitats agrícolas da Rede Natura 2000 nos sistemas adminis-
trativos da PAC 

Inventário nacional de prados semi-naturais na Eslováquia: a Eslováquia cartografou os seus tipos de 
habitats de prados semi-naturais a nível nacional, e esta cartografia foi incorporada no sistema de 
gestão de parcelas agrícolas. O inventário de prados da Eslováquia é, desta forma, não apenas um 
dos mais bem desenvolvidos na Europa, mas também um dos mais bem integrados no sistema de 
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apoios agro-ambientais, apesar de necessitar de ser atualizado. A cartografia é usada para direcionar 
um programa nacional de medidas agro-ambientais para apoiar a agricultura extensiva em prados 
semi-naturais em todo o país em todas aquelas áreas reconhecidas como detentoras de um mínimo 
de valor de biodiversidade (Elevado Valor Natural), incluindo sítios Natura 2000. O programa define 
práticas agrícolas específicas para certos tipos de habitats agrupados em sete categorias de acordo 
com o inventário (prados secos, prados mesófilos, prados de feno de altitude, prados húmidos de 
menores altitudes, prados aluviais de Cnidion, prados húmidos de altitude, Pântanos e prados com 
Molinia e prados de alta montanha). 

Fonte: Seffer et al 2002, caso de estudo eslovaco no Anexo E 

Avaliação da situação atual da agricultura na Rede Natura 2000 e a sua viabilidade eco-
nómica, e identificar os principais agentes das alterações 

De forma a poderem definir metas adequadas, priorizar ações e conceber programas que 
melhorem o estado de conservação dos principais habitats e espécies agrícolas, os Estados-
Membros têm de proceder à sua própria análise nacional e/ou regional do estado de con-
servação atual dos seus sistemas agrícolas Natura 2000. Esta análise deve ter em considera-
ção a viabilidade económica dos sistemas agrícolas extensivos e as pressões e agentes das 
alterações enfrentados no presente e no futuro. As explorações pouco rentáveis são particu-
larmente vulneráveis a pequenas alterações da situação em que se encontram, o que pode 
conduzir a grandes alterações do uso e gestão dos solos.  A análise deverá identificar as 
áreas que se encontram em risco de pressões no sentido da intensificação ou abandono, 
mas é igualmente importante identificar os sistemas agrícolas existentes que preservam es-
pécies e habitats, tais como as áreas agrícolas de Elevado Valor Natural (ver secções 2.4 e 
2.5). 

Envolver os agricultores e as comunidades locais e desenvolver uma abordagem de parce-
ria ao planeamento, conceção e implementação das medidas de apoio 

A gestão integrada das terras agrícolas na Rede Natura 2000 exige a cooperação ativa das 
autoridades responsáveis pela agricultura e pela conservação da natureza aos níveis nacio-
nal e regional, na definição de prioridades estratégicas e na conceção de medidas adequa-
das, mas também cooperação local no desenho e implementação dessas medidas. O desen-
volvimento de instrumentos e medidas adequados deve envolver os agricultores e gestores 
de terras no seu desenho e implementação. Isto é essencial para garantir que os mecanis-
mos de apoio são adequados aos objetivos às escalas locais, e plenamente aceites e utiliza-
dos pelas comunidades locais. Há cada vez mais evidências da existência de agricultores que 
desejam ter uma palavra a dizer no que diz respeito à conceção das medidas de apoio e de 
que isto conduz à obtenção de bons resultados (Poláková et al, 2011). 

Os instrumentos de política e financiamento negligenciam com frequência formas de reunir 
os diferentes atores, pelo que esta necessidade permanece insuficientemente reconhecida e 
apoiada. Como resultado, algumas comunidades continuam a nutrir grande desconfiança 
relativamente à Rede 2000. Este problema apenas pode ser ultrapassado, garantindo uma 
abordagem mais sistemática aodiálogo e à cooperação a nível local, e criando e utilizando 
organizações locais ou parcerias que reunam as diferentes partes interessadas para discutir 
formas de integrar todos os interesses a nível prático (tal como é feito em França, de forma 
sistemática, através dos local comités). É possível usar financiamento PDR para apoiar este 
processo (ver secção 5.9). 

O princípio da parceria encontra-se já integrado na política de desenvolvimento rural (assim 
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como em outros fundos comunitários relevantes), com um requisito para que os Estados-
Membros e as regiões envolvam organizações sociais, económicas e outras, adequadas (in-
cluindo organizações ambientais) em todos os aspetos da preparação, implementação, mo-
nitorização e avaliação dos PDRs. A legislação para 2014-2020 exige que os ‘parceiros’ sejam 
envolvidos em todas as fases do ciclo do programa e sejam membros do Comité de Acom-
panhamento. 

A existência de parcerias locais para a implementação da Rede Natura 2000 no terreno pode 
fazer a diferença entre um nível de sucesso relativamente baixo e um verdadeiro sucesso no 
que diz respeito a atingir um estado de conservação favorável e conseguir explorações agrí-
colas economicamente viáveis. As autoridades em matéria de agricultura e conservação da 
natureza, ONGs, agricultores e outras partes interessadas têm vindo a trabalhar cada vez 
mais em parceria para desenvolver regimes de gestão de sítios Natura 2000 sites, sendo o 
sentimento de responsabilidade coletiva e propriedade local, um dos fatores de sucesso 
mais importantes para a gestão dos sítios (ver Caixa 6.3). 

A designação de sítios Natura 2000 tem frequentemente dado origem a receios e mal-
entendidos, mas existem alguns bons exemplos de conflitos resolvidos com sucesso por 
abordagens de parceria à escala local, e diferentes medidas têm sido combinadas para criar 
uma situação na qual os o uso agrícola de habitats Natura 2000 é social e economicamente 
viável. 

Caixa 6.3 – Adaptar as medidas às condições locais com a participação dos agricultores e 
gestores de terras 

Agricultura de conservação em Burren (Irlanda) 

Um exemplo notável de medidas agrícolas muito bem direcionadas à preservação de habitats especí-
ficos pode observar-se nos sítios Natura 2000 da região de Burren, onde a prática tradicional de pas-
toreio de gado no inverno é desde há muito reconhecida pela sua capacidade de manter a rica diver-
sidade de espécies e habitats existente na área. O Programa Agricultura de Conservação em (Burren 
Farming for Conservation Programme - BFCP) fornece aconselhamento aos agricultores sobre como 
maximizar o benefício ambiental das suas terras (através de visitas aos sítios, desenvolvimento de 
planos para as explorações e orientações sobre melhores práticas). Espera-se dos agricultores que 
usem a sua própria iniciativa para criar prados com condições ótimas em termos de riqueza de espé-
cies, e sugiram ações e prioridades. As atividades apoiadas são cartografadas e avaliadas por um 
conselheiro com formação específica pertencente à equipa do programa BFCP (fundado pelo Serviço 
Nacional de Parques e Vida Selvagem). O sistema de compensações inovador desenvolvido é funda-
mental para atingir is objetivos desejados. Os planos das explorações são agora bastante simples e 
claros, resumindo-se a uma folha de papel; uma página contendo um mapa da exploração identifi-
cando habitats importantes, elementos culturais e ações propostas, e a outra, uma lista de ações e 
respetivos custos. 

Fonte: Caso de estudo irlandês no Anexo E e proposta de Programa de Desenvolvimento Rural irlan-
desa (ver 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Doc
RDP14%20Jan.pdf) 

Gestão de prados no Parque Nacional Krkonoše (República Checa) 

Desde 2010, os habitats de prados so Parque Nacional Krkonoše e dos SIC são geridos segundo as 
prioridades de conservação e práticas agrícolas definidas no plano de gestão com a duração de dez 
anos. O Parque desenvolveu um modelo piloto de “gestão amiga da natureza” a nível das explora-
ções agrícolas de forma a manter e melhorar o estado dos habitats através de práticas agrícolas eco-
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nomicamente viáveis e bem adaptadas às condições locais. O objetivo é também harmonizar medi-
das para a proteção de diferentes espécies e habitats ao nível das explorações agrícolas e evitar a 
degradação da biodiversidade devido a práticas inadequadas (por ex. a remoção de arbustos pode 
ser danosa para certas borboletas). As medidas são definidas em planos das explorações agrícolas e 
são dirigidas a prados ricos em espécies e a espécies particulares de importância nacional e europeia 
(por ex. Crex crex). O plano da exploração descreve os valores naturais presentes na exploração agrí-
cola e define prescrições de gestão pormenorizadas para cada polígono de terreno agrícola. Inclui 
uma lista de medidas disponíveis, feita com base em regimes agro-ambientais existentes, e medidas 
específicas, tais como o corte de vegetação mais tardio e flexível, diferentes regimes de pastoreio, 
apoios ao corte parcial (em faixas, mosaico), e a redução do encabeçamento por hectare. O plano 
pode Também incluir exceções às regras gerais, com permissão da autoridade responsável pela con-
servação da natureza, e prescrições específicas para a proteção de certas espécies de insetos (por ex. 
parcelas sem gestão), para proteção de aves em prados (por ex. o corte a partir da zona central), ou 
para terras aráveis (por ex. redução do uso de fertilizantes). Um sistema de aconselhamento eficiente 
e a comunicação regular com os agricultores são cruciais para aumentar a consciencialização ambi-
ental. 
Fonte: Caso de estudo da República Checa no Anexo E 

 

6.3 Garantir elegibilidade para ajudas da PAC e definir o nível de referência 

Recomendações: 

Através do trabalho conjunto e da cooperação entre as autoridades ambientais e agrícolas: 

 garantir que todas as possibilidades são consideradas de forma que as terras agríco-
las identificadas da Rede Natura 2000 sejam classificadas como parte da ‘área agríco-
la’ definida pelo novo Regulamento, incluindo quaisquer áreas agrícolas mantidas de 
forma natural num estado adequado ao pastoreio ou cultivo; e que estas terras se-
jam registadas nos sistemas SIPA/SIGC 

 usar a flexibilidade do regulamento da PAC, acessível às autoridades responsáveis pe-
la gestão agrícola, para garantir a elegibilidade dos agricultores da Rede Natura 2000 
para os apoios de ambos os pilares da PAC (que podem ter differentes regras de ele-
gibilidade) 

 dentro do quadro jurídico aplicável, definir outras  regras de elegibilidade  da PAC  de 
forma a se adaptarem às caraterísticas das terras agrícolas de EVC e/ou Natura 2000 

 garantir que os agricultores compreendem a clara distinção entre a) as obrigações 
que lhes são legais impostas pela legislação nacional ou regional relacionada com a 
implementação da Rede Natura 2000, que deverão constituir os Requisitos Legais de 
Gestão (RLG) de condicionalidade relacionados com as Diretivas Aves e Habitats; b) 
outra legislação nacional ou regional; e, c) quando aplicável, os requisitos de acordo 
com os pontos (ii) e (iii) do artigo 4º, nº1(c) do Regulamento (UE) No 1307/2009. 

Garantir a elegibilidade para os apoios da PAC, tirando partido da flexibilidade do regula-
mento da PAC 

A classificação das superfícies agrícolas da Rede Natura 2000 como ‘área agrícola’ é impor-
tante, não apenas para que estas se tornem elegíveis para pagamentos PAC, em especial 
para apoios aos rendimentos ao abrigo do primeiro pilar, mas também porque os indicado-



 

 114 

res que serão definidos para avaliar o impacto do uso dos fundos FEADER pelos Estados-
Membros serão provavelmente medidos através das área agrícola. As superfícies  não reco-
nhecidas como agrícolas serão excluídas desta avaliação da eficiência do uso do financia-
mento FEADER, fazendo com que se torne mais difícil justificar financiamento no período de 
programação seguinte. 

As autoridades responsáveis pela agricultura que gerem a PAC e os fundos FEADER a nível 
dos Estados-Membros ou a nível regional têm a responsabilidade de definir e aplicar regras 
de elegibilidade  relativamente às terras e aos beneficiários dos pagamentos PAC e de man-
ter registos e monitorizar gastos. É essencial que exista uma cooperação próxima e atempa-
da entre as autoridades responsáveis pela Rede Natura 2000 e as autoridades responsáveis 
pela agricultura, de forma a garantir que as questões da elegibilidade são resolvidas de for-
ma satisfatória previamente à finalização das propostas para o próximo período de progra-
mação e respetiva submissão para aprovação da Comissão Europeia. O regulamento da PAC 
possui suficiente flexibilidade para acomodar as necessidades específicas dos agricultores da 
Rede Natura 2000, mas não existe obrigação por parte das autoridades nacionais de a usar 
para esse fim (e com frequência, existem pressões de outros setores agrícolas para definir 
regras que se adequem melhor aos sistemas agrícolas de maiores dimensões e mais intensi-
vos). 

Deve ser prestada uma atenção especial à situação dos agricultores que usam terras que não 
lhes pertencem numa base informal ou apenas durante uma parte do ano; a terras agrícolas 
com sistemas complexos de propriedade de terra, como os baldios; e aos muitos habitats 
pastoreados da Rede Natura 2000 que possuem uma proporção significativa de árvores e 
arbustos que contribuem para o seu valor de biodiversidade, mas que foram excluídos dos 
pagamentos no passado, muitas vezes em resultado da forma como os Estados-Membros 
interpretaram as regras acerca da presença de árvores. 

Caixa 6.4 Apoiar pequenos agricultores da Rede Natura 2000 a aceder a pagamentos da 
PAC 

Serviços de aconselhamento na Transilvania (Roménia) 

A ONG Fundaţia ADEPT Transilvania na região Târnava Mare da Roménia organizou um Serviço de 

Aconselhamento Agrícola que liga a conservação da biodiversidade, as obrigações de conservação 

dos habitats e espécies Natura 2000, e o apoio aos rendimentos rurais, em cooperação com as co-

munidades locais e os Ministérios romenos da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD) e do 

Ambiente e Florestas (MEF). O seu objetivo é a conservação da biodiversidade à escala da paisagem 

trabalhando com pequenos agricultores na criação de incentivos à conservação das paisagens semi-

naturais por eles criadas. Este serviço ajudou os pequenos agricultores a tornar-se elegíveis para 

pagamentos diretos da PAC. Cerca de 60% das explorações na área encontram-se abaixo do tamanho 

mínimo (total de 1 ha, constituído por parcelas com um mínimo de 0.3 ha) exigido para poder rece-

ber pagamentos diretos ao abrigo do primeiro pilar da PAC na Roménia. Contudo, a ONG facilitou o 

estabelecimento de acordos segundo os quais agricultores ativos alugam terras aos seus vizinhos, 

conseguindo qualificar-se para pagamentos segundo a quantidade de terras por si gerida. Para além 

disso, os municípios, responsáveis pelos baldios e que não se qualificam para os pagamentos, con-

cordaram em estabelecer arrendamentos de longa duração com associações pastoris de forma a 

poderem candidatar-se a contratos agro-ambientais. Isto permitiu abranger grandes superfícies de 
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terras pelos regimes de gestão apoiados pela PAC, retirando-as ao risco de abandono. 

Fonte: caso de estudo da Roménia no Anexo E 

Definição do nível de referência para os pagamentos 

O nível de referência dos apoios aos rendimentos da PAC, pagamentos agro-ambientais-
clima e outros pagamentos com base na área foi alterado para o período de planeamento 
2014-2020, com a introdução de pagamentos ‘verdes’ e revisões  ao BCAA e RLG no quadro 
da condicionalidade (e os standards nacionais ou regionais correspondentes). 

Tal como sucede com a elegibilidade para os pagamentos PAC, existe flexibilidade na forma 
como os standards BCAA e as ‘pastagens permanentes’ podem ser definidas, e os Estados-
Membros devem ter em conta as condições e práticas locais estabelecidas, o que significa 
que devem ser criadas oportunidades para adotar definições que incluam, a uma maior es-
cala, áreas EVN e Natura 2000 nos sistemas de apoio do primeiro e segundo pilares. Uma vez 
mais, isto irá exigir a cooperação próxima e atempada entre as autoridades responsáveis 
pelo ambiente e as autoridades responsáveis pela agricultura, tanto na definição das pasta-
gens permanentes como dos novos standards de condicionalidade. As opções disponíveis 
para os Estados-Membros aquando da definição dos tetos orçamentais para os diferentes 
regimes e as taxas de pagamento por hectare ao abrigo desses regimes devem igualmente 
ser tidas em conta. Na definição das obrigações legais dos agricultores para a gestão das 
superfícies Natura 2000, é importante reconhecer que estas fazem também parte da base de 
cálculo dos pagamentos agro-ambientais-clima. Apesar de os agricultores poderem ser com-
pensados pelos requisitos legais, estes pagamentos Natura 2000 não têm a capacidade de 
apoiar  a gestão com vista à recuperação no mesmo grau que os pagamentos agro-
ambientais-clima, e não são adequados às necessidades das explorações ou habitats indivi-
duais nem esiste uma disposição que permita pagar os custos de transação dos agricultores. 
Os requisitos legais das Diretivas Habitats e Aves e estas duas medidas do PDR devem ser 
concebidos como um pacote integrado de apoios à Rede Natura 2000 que compensem de 
forma eficiente os custos de proteção da natureza e de gestão positiva incorridos pelos agri-
cultores. 

6.4 Desenhar pacotes de ajudas PAC coerentes dirigidos às explorações Natura 2000 

Recomendações: 

 Adoção de uma abordagem de parceria inclusiva na conceção de medidas de apoio à 
Rede Natura 2000, que envolva plenamente os agricultores e faça uso dos seus conheci-
mentos de gestão das explorações e dos habitats agrícolas. 

 Conceber pacotes de apoios integrados e coerentes a partir de ambos os pilares da PAC, 
dirigidos às necessidades específicas dos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 e dos 
habitats e espécies dependentes da gestão agrícola. Devem cumprir os standards locais 
para apoiar: 

- a continuação da atividade agrícola 

- sistemas agrícolas extensivos 
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- reforço de capacidades e adição de valor aos produtos agrícolas 

- gestão agrícola de  habitats e espécies Natura 2000 

 Ter em conta as possibilidades para garantir que os pequenos agricultores são capazes 
de aceder facilmente aos apoios adequados de ambos os pilares da PAC. 

 Tirar partido das novas opções temáticas dos sub-programas do PDR para explorações de 
montanha e pequenas explorações para conceber opções específicas para a Rede Natura 
2000, com apoios mais elevados. 

 Garantir os índices de pagamento das Zonas com Condicionantes Naturais (ZCN), Natura 
2000 e medidas agro-ambientais e climáticas refletem os custos totais da gestão, especi-
almente quando existe pouco ou nenhum rendimento do qual abdicar, e, se disponível, 
usar a opção de adicionar os custos das transações a estes cálculos. 

 Fazer um uso eficaz dos fundos disponíveis planeando e ajustando o melhor possível os 
apoios aos requisitos da exploração e dos habitats, a uma escala espacial apropriada. 

 Usar plenamente as oportunidades de usar abordagens de grupo e cooperativas, em 
especial no caso de várias pequenas explorações, e encorajar abordagens ascendentes, 
como o Leader. 

 

Desenhar pacotes de apoio integrados coerentes 

Uma vez identificados as metas, objetivos e necessidades de conservação à escala apropria-
da, é necessário desenvolver e selecionar instrumentos e medidas de gestão adequados 
para atingir esses objetivos. É muito importante que os objetivos sejam claros, para que seja 
possível conceber respostas políticas que simultaneamente respondam adequadamente aos 
problemas e garantam a coerência entre diferentes medidas, especialmente em relação aos 
seus critérios de elegibilidade e requisitos de gestão. 

Os sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 e os principais habitats e espécies que deles de-
pendem exigem pacotes de apoio coerentes e integrados de ambos os pilares da PAC. O 
primeiro pilar possui vários tipos de pagamentos de apoio aos rendimentos disponíveis, e a 
nova estrutura do FEADER torna muito mais fácil desenhar pacotes coerentes de apoios PDR 
no período de programação 2014-20 (em contraste com os anteriores PDRs nos quais o 
apoio a for objetivos económicos, ambientais e sociais apenas podiam ser combinados 
usando o Leader). 

Atualmente, muitos sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 são o ‘parente pobre’ do siste-
ma da PAC, com acesso incompleto a fontes de apoio fragmentadas e baixos níveis de paga-
mentos. Os sistemas agrícolas extensivos que preservam habitats Natura 2000 têm de ser 
económica e socialmente viáveis, e isto depende das explorações receberem uma base ade-
quada e fiável de apoios PAC aos rendimentos e ao reforço de capacidades, assim como pa-
gamentos que respondam aos requisitos de gestão específicos de habitats e espécies. O pro-
cesso de design deve implicar uma visão holística das necessidades destas explorações, de 
forma a construir um pacote de apoios coerente capaz de: 

• garantir a continuidade da atividade agrícola na Rede Natura 2000 
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• apoiar os sistemas agrícolas extensivos associados às principais espécies e habitats 

• reforçar capacidades e acrescentar valor aos produtos das explorações, para melhorar 
a viabilidade económica 

• apoiar a gestão da conservação de habitats e espécies específicos da Rede Natura 2000 

A estrutura lógica desta hierarquia de apoios coerentes consiste em garantir, em primeiro 
lugar, a viabilidade económica destes sistemas agrícolas, e em segundo lugar, disponibilizar 
incentivos para a gestão muito particular de habitats e espécies. O leque de medidas possí-
veis para responder a estas necessidades é ilustrado na tabela 6.1, e cada tipo de apoio é 
descrito no capítulo 5. O leque de escolhas é bastante vasto e depende dos objetivos estra-
tégicos, das caraterísticas dos sistemas agrícolas Natura 2000, das ameaças que enfrentam e 
das oportunidades económicas disponíveis na economia rural. 

É importante adotar abordagens de parceria inclusivas na conceção das medidas de apoio à 
Rede Natura 2000. Para serem bem sucedidos, os regimes têm de combinar algum tipo de 
planeamento estratégico descendente com o desenvolvimento de medidas de gestão práti-
cas apropriadas da base para o topo. É igualmente importante incorporar o conhecimento 
local na conceção das medidas de conservação, envolvendo plenamente os agricultores alvo 
e tirando partido dos seus conhecimentos acerca da gestão agrícola e dos habitats. 

É especialmente importante ter em consideração as oportunidades disponíveis para os Esta-
dos-Membros, de forma a garantir que os pequenos agricultores conseguem aceder facil-
mente aos apoios adequados dos dois pilares da PAC. O tema da elegibilidade foi já discuti-
do, mas o sistema administrativo pode ser completamente estranho para alguns destes agri-
cultores. É muito importante que os apoios lhes sejam disponibilizados a partir de uma fonte 
de confiança, e sob uma forma, e num local facilmente acessíveis, por exemplo, através do 
aconselhamento personalizado num gabinete local. 

As opções temáticas dos sub-programas do PDR propostos aos Estados-Membros incluem 
um foco especial nas explorações de montanha e pequenas explorações, com programas de 
apoio integrados e taxas de pagamento mais elevadas. Estes sub-programas disponibilizam a 
oportunidade de desenvolver medidas específicas para a Rede Natura 2000 e outros siste-
mas agrícolas EVN, que podem ser destacados no Acordo de Parceria com a Comissão Euro-
peia e plenamente desenvolvidas no PDR. 

 

Tabela 6.1 Medias de apoio PAC para a gestão de sistemas agrícolas Natura 2000 (as medi-
das em negrito são obrigatórias para os Estados-Membros) 

Objetivo Primeiro pilar Segundo pilar 

Garantir a permanência da ativi-
dade agrícola 

- Regime de Pagamento de 
Base, Regime de Pagamento 
Único por Superfície 

- Pagamento ‘Verde’ 

- Pagamentos para Zonas com 
Condicionantes Naturais 
(ZCN) 

- Pagamento compensatório ZCN 
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- Apoio Associado Voluntário 

- Ou, em alternativa a todos 
os Pagamentos Diretos do 
primeiro pilar, Regime dos 
Pequenos Agricultores 

 

Apoiar sistemas agrícolas extensi-
vos 

- Pagamento ZCN 

- Pagamentos Associados 

- Pagamento compensatório ZCN 

- Agricultura biológica 

Reforçar capacidades e acrescen-
tar valor 

- Regime dos Jovens Agriculto-
res 

- Serviços de aconselhamento 

- Transferência de conhecimento 
e informação 

- Investimento em ativos físicos 

- Desenvolvimento das explora-
ções e empresas agrícolas 

- Criação de grupos de produto-
res 

- Regimes de qualidade para 
produtos agrícolas 

- Serviços de base (planos de 
gestão Natura 2000/EVN) 

Gestão da conservação específica 
de habitats e espécies Natura 
2000 

 - Agro-ambientais-climáticas 

- Investimentos não produtivos 

- Pagamentos Natura 2000 

- Pagamentos de bem-estar ani-
mal 

- Prevenção de fogos florestais e 
recuperação do potencial agrí -
cola 

 

Cálculos para pagamentos ZCN e agro-ambientais-clima 

A definição das taxas de pagamento é um ponto crucial para obter uma boa adesão aos pa-
gamentos de gestão ambiental nos PDRs, pois os agricultores não se irão candidatar aos re-
gimes se considerarem as taxas de pagamento demasiadamente baixas. a de pagamentos 
deve ser transparente e verificável de forma a conquistar a confiança dos agricultores, orga-
nizações de conservação e do público em geral. 

A fórmula para cálculo dos pagamentos (perdas de rendimentos + custos incorridos + custos 
de transação dos beneficiários88) e os dados usados devem corresponder ao custos das prá-
ticas agrícolas normais correntes e ao trabalho de conservação na área onde o regime é im-
plementado. Isto significa que o pagamento para o mesmo tipo de medida pode variar con-
sideravelmente de local para local, dependendo das circunstâncias. É muito importante ga-
rantir que as taxas de pagamento para as ZCN, Natura 2000 e medidas agro-ambientais-
clima refletem o custo total da gestão, especialmente quando existe pouco ou nenhum ren-
dimento do qual abdicar. Os custos das transações devem ser adicionados a estes cálculos, 
uma vez que estes podem representar um esforço considerável em termos de tempo dos 

                                                      
88

trata-se de uma quantia adicional de até 20 ou 30%, dependendo do regime 
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agricultores, em regimes muito direcionadas como os das áreas Natura 2000, e para os agri-
cultores que não dispõem de apoio administrativo. Os Estados-Membros devem respeitar as 
taxas de pagamento máximas estabelecidas no Regulamento, a menos que consigam justifi-
car taxas mais elevadas, o que pode ser, por vezes, o caso, em algumas áreas Natura 2000, 
especialmente se estas se encontram em risco de abandono. 

Direcionamento e escala 

É importante fazer uma utilização economicamente eficiente dos fundos disponíveis dese-
nhando e direcionando os apoios de forma tão próxima quanto possível das necessidades 
das explorações e dos habitats e à escala espacial adequada. 

Em algumas situações, as medidas horizontais podem ser úteis para certos tipos de habitat 
ou espécies em cujo caso alguns requisitos simples podem ser aplicados a toda a área agri-
cultada numa região ou país, como é o caso da conservação de prados na Eslováquia, ou de 
prados bálticos na Estónia (ver Caixa 6.5 casos estudo no Anexo E). 

 

Caixa 6.5 Abordagens estratégicas destinadas à conservação a larga escala de habitats 
específicos 

Cooperação entre os Ministérios do Ambiente e da Agricultura em prol de habitats agríco-
las chave na Estónia 

Em 2001, o Ministério do Ambiente da Estónia lançou um programa nacional para a recuperação e 
gestão dos prados costeiros do Báltico. O primeiro passo foi a recuperação destes prados a um nível 
que pudessem ser novamente objeto de pastoreio e corte regulares. O trabalho de recuperação foi 
feito principalmente por proprietários e agricultores locais que aderiram a contratos de gestão com o 
Ministério do Ambiente. O Ministério da Agricultura desenvolveu depois um regime agro-ambiental 
específico para  habitats semi-naturais ao abrigo do Programa PDR da Estónia (2007- 2013). Muitos 
dos agricultores que haviam aderido ao programa do Ministério do Ambiente, aderiram posterior-
mente ao regime PDR. O regime agro-ambiental visou uma área muito maior, e abrangeu também 
outros tipos de habitats semi-naturais, tais como prados húmidos, prados e pastagens arborizados, 
habitats “alvar”, prados inundados e prados pantanosos, matagais de Juniperus, charnecas e forma-
ções herbáceas em solos minerais – todos eles habitats de elevado valor natural e protegidos ao 
abrigo da Diretiva Habitats. 
Este regime é gerido pelo  Ministério da Agricultura em cooperação estreita com o Centro Estatal de 
Conservação da Natureza, que dá parecer, e aprova, cada candidatura agro-ambiental. A cooperação 
estreita entre os dois ministérios é um importante elemento na base do sucesso alcançado. Até ago-
ra, cerca de metade de todos os prados costeiros da Estónia foram incluídos no regime agro-
ambiental. 

Fonte: Casos de estudo da Estónia no Anexo E 

 

Em muitas situações, podem ser necessárias abordagens locais mais específicas em certas 
áreas, como medidas muito específicas e orientadas que se adaptem melhor às necessida-
des específicas de gestão de uma determinada espécie ou habitat num local concreto. O 
direcionamento  será provavelmente de grande importância no caso de muitos habitats e 
espécies Natura 2000, uma vez que estes nem sempre são eficazmente conservados através 
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de medidas a larga escala (por ex. nacional) como as do tipo agro-ambiental, que visam prin-
cipalmente a manutenção dos habitats de forma genérica. Os regimes eslovacos dedicados 
aos prados semi-naturais, por exemplo, concluíram que as medidas horizontais não eram 
muito eficazes, pois diferentes espécies e habitats possuíam frequentemente necessidades 
de conservação distintas, que podiam variar localmente. O objetivo é, portanto, melhorar a 
eficácia dos regimes, desenvolvendo medidas mais específicas direcionadas a áreas prioritá-
rias (por ex. sítios Natura 2000) com prescrições de gestão acordadas (e monitorizadas) no 
terreno, sempre que necessário. O desenho de medidas da base para o topo, através do diá-
logo coordenado localmente com os agricultores, é portanto necessário para atingir este fim 
(Caixa 6.6). 

Direcionar as medidas do tipo agro-ambiental exige ter acesso a dados ecológicos fiáveis, 
atualizados e abrangentes (por ex. inventários, cartografia de habitats e atlas de espécies), 
pelo que poderá haver necessidade de fazer inventários e compilar e cartografar registos. 
Estas ações podem ser dispendiosas, e exigir investimentos consideráveis para melhorar as 
capacidades das organizações de conservação da natureza. Mas estas ações podem ser eco-
nomicamente eficientes se reduzirem a área à qual as medidas necessitam de ser aplicadas 
para atingir o estado de conservação desejado. 

Caixa 6.6 Larga escala ou escala local? 

Equilibrar as diferentes necessidades de gestão para diferentes espécies e habitats num sítio Natura 
2000 pode ser bastante complexo, as as práticas de gestão agrícola tradicionais nas áreas onde as 
espécies e os habitats sobrevivem podem fornecer soluções bem adaptadas às necessidades locais. 
Por exemplo, os prados alagados na Eslováquia albergam várias espécies de borboletas incluídas na 
Diretiva Habitats, tais como Maculinea teleius, M. nausithous, e Lycaena dispar, que estão estreita-
mente ligadas aos prados aluviais usados de forma tradicional. Estas espécies taram-se ao corte tra-
dicional em mosaico, uma vez que aqueles locais nunca eram cortados de uma vez só. A gestão em 
mosaico também é importante para o codornizão (Crex crex), especialmente em anos em que os 
períodos de inundação são mais curtos. Pelo contrário, outras espécies de aves de importância euro-
peia, como o picanço-de-dorso-ruivo (Lanius collurio) ou a cegonha-negra (Ciconia nigra) podem 
beneficiar do corte de feno em larga escala, uma vez que os prados acabados de cortar são fontes de 
alimento muito atrativas. 

Fonte: RSPB e BirdLife International, 2011). 

 

Agrupamentos e abordagens cooperativas 

Muitos regimes de gestão de terras, para serem eficazes, requerem uma adesão significativa 
à escala alargada da paisagem e a ação concertada de diferentes tipos de gestores de terras 
(agricultores, proprietários florestais, autoridades públicas responsáveis pela gestão de ter-
renos públicos). As autoridades responsáveis pela gestão devem portanto colaborar com 
uma vasta gama de atores, incluindo as comunidades agrícolas e florestais, na conceção dos 
seus PDRs, e tirar o melhor partido possível das oportunidades oferecidas pelo regulamento 
para facilitar e apoiar a adesão à escala da paisagem. Por vezes pode ser mais eficiente in-
centivar e ajudar os agricultores a agruparem-se em cooperativas ou associações de forma a 
poderem assinar acordos agro-ambientais coletivos, em vez de assinarem acordos com agri-
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cultores individuais. 

As abordagens de grupo e cooperativas às medidas PDR podem ser especialmente benéficas 
para a Rede Natura 2000, em especial nos casos em que se encontra envolvido um grande 
número de pequenas explorações. Na Roménia, por exemplo, a organização Fundaţia ADEPT 
trabalha com pequenos agricultores no sítio Natura 2000 Târnava Mare  para os envolver em 
regimes de apoio e incentivar a sua melhoria, de forma a garantir que sejam acessíveis aos 
pequenos agricultores (ver Caixa 6.4 e caso de estudo da Roménia no Anexo E). O papel dos 
mediadores ou de uma organização coordenadora é particularmente importante nos acor-
dos de grupo, e pode ser apoiado ao abrigo do PDR. 

O Leader pode apoiar envolvimento de grupos de não agricultores e uma abordagem da 
‘base para o topo’ na conceção de regimes direcionados à escala local. As cooperativas am-
bientais holandesas são um caso que ilustra bem esta possibilidade (Franks and Mc Gloin, 
2007) assim como as Associações de Land Care alemãs (ver Caixa 6.6). Estas associações 
cooperativas fazem a ligação entre grupos de conservação da natureza e agricultores e co-
munidades locais de uma dada região, e conseguem muitas vezes colocar grupos de interes-
se opostos a trabalhar em conjunto a favor dos sítios Natura 2000. Na base dos projetos 
bem sucedidos encontra-se a colaboração estreita com os agricultores, as comunidades lo-
cais, grupos de conservação e autoridades governamentais. 

Caixa 6.6 Parcerias cooperativas com agricultores e comunidades locais 

As Associações de Land Care na Alemanha trabalham na implementação de medidas de gestão 
agrícola adequadas na Rede Natura 2000 em cooperação com os agricultores e as comunidades lo-

cais. Estas associações não governamentais regionais fazem a ligação entre grupos de conserva-
ção da natureza e agricultores e comunidades locais. 155 Associações de Land Care (no míni-
mo uma em cada estado federal) trabalham a nível distrital em conjunto com 20.000 agricultores, 
mais de 3.000 autoridades locais e 1.000 ONGs. Estes grupos, com interesses frequentemente opos-
tos, trabalham em conjunto para implementar práticas de gestão integradas e sustentáveis em mui-
tos sítios Natura 2000. por exemplo, No sítio Natura 2000 na região de prados secos de Altmühltal na 

Bavária, Alemanha, por exemplo, as Associações de Land Care foram cruciais para apoiar os ovini-
cultores, que coordenam entre si o pastoreio extensivo de cerva de 25.000 animais para produzir o 
cordeiro Altmühl-valley certificado. A coordenação entre os produtores é também necessária para 
garantir que as medidas de gestão não são implementadas simultaneamente em todas as áreas, por 
ex. o corte de fenos, de forma a haver suficiente heterogeneidade no habitat capaz de beneficiar 
todas as espécies. 

Os coordenadores locais de Land Care desenvolvem projetos para tipos específicos de paisagens, 
incluindo medidas científicas, cálculos financeiros, e regimes agro-ambientais adequados. Candida-
tam-se a fundos disponíveis, supervisionam a implementação das atividades, que são maioritaria-
mente implementadas por agricultores locais, e monitorizam os resultados dos projetos. Na base dos 
projetos bem sucedidos encontra-se a colaboração estreita com os agricultores, as comunidades 
locais, grupos de conservação e autoridades governamentais. A gestão da Rede Natura 2000 assenta 
na combinação de três elementos de financiamento principais:  1) pagamentos diretos, 2) programas 
agro-ambientais, 3) programas de gestão de terras financiados pela medida relativa ao património 
natural do FEADER. 
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Fontes: www.altmuehltaler-lamm.de e www.lpv.de 

 

  

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5 Garantir recursos financeiros, técnicos, de aconselhamento e administrativos para a 
implementação 

Recomendações: 

 Garantir a disponibilidade de recursos financeiros e outros, para apoios de longo pra-
zo, incluindo aconselhamento devidamente capacitado e pagamentos ao pessoal dos 
gabinetes com a formação técnica necessária para a gestão de superfícies incluídas 
na Rede Natura 2000 

 O aconselhamento e a informação devem ser prestados por fontes da confiança dos 
agricultores. 

Garantir a disponibilidade de recursos financeiros e outros, para apoios de longo prazo 

O financiamento ao abrigo dos PDRs deve, se possível, ser de longo prazo, uma vez que la-
cunas no financiamento desgastam a confiança entre agricultores e proprietários e dissua-
dem-nos de tomar medidas de longo prazo (tais como a recuperação de habitats). Na ausên-
cia de financiamento de longo prazo, os agricultores tendem a concentrar-se em medidas 
que podem ser facilmente revertidas, o que, em alguns casos, dá origem a perdas perma-
nentes de benefícios que podem ter sido alcançados ao longo do curso de um regime, o que 
se irá traduzir no desperdício de benefícios de longo prazo da despesa pública. 

É essencial garantir financiamento não apenas para os pagamentos aos agricultores, mas 
também para cobrir todos os custos de funcionamento e apoio institucionais. Alguns destes 
custos são co-financiados pelo FEADER, por exemplo, os serviços de aconselhamento, a for-
mação e aquisição de competências (incluindo a formação dos conselheiros e formadores), a 
preparação de planos de gestão de sítios Natura 2000 e EVN, a orientação de grupos e Lea-
der. Em muitos casos, estes serviços são prestados por fornecedores do governo, incluindo 
ONGs e organizações de agricultores (ver pormenores no capítulo 5). 

Aquando da atribuição de recursos aos apoios à Rede Natura 2000, é importante reconhecer 
os encargos proporcionalmente mais elevados dos custos de transação institucionais quando 
grandes números de pequenos agricultores estão envolvidos, e quando tanto os agricultores 
como o pessoal prestador dos serviços estão envolvidos pela primeira vez. A formação espe-
cializada em gestão da  Rede Natura 2000 e de sistemas agrícolas da Rede Natura 2000 será 
exigida ao pessoal prestador de serviços e um requisito para o pagamento ao pessoal dos 
gabinetes responsável pelo cumprimento, que irá decidir se os agricultores cumpriram os 
requisitos de condicionalidade e os seus contratos agro-ambientais, e podem, por sua vez, 
ser pagos. 

Deve também disponibilizar-se financiamento para a monitorização dos impactos das ativi-
dades de gestão ao nível das explorações. 

Prestação de aconselhamento e informação integrados 

O aconselhamento e a informação devem ser prestados por fontes de confiança dos agricul-
tores (pois de outra forma, é provável que sejam ignorados) e devem sempre incluir aconse-
lhamento sobre conservação e a forma como esta pode ser integrada no sistema agrícola 
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(ver Caixa 6.7). Os conselheiros também têm um papel crucial de ligação entre investigado-
res e agricultores, identificando as necessidades destes últimos, compilando experiências 
práticas, e aplicando conhecimentos da investigação a situações locais. É necessário garantir 
que os conselheiros tenham as necessárias capacidades técnicas e competência, em especial 
em áreas agrícolas da Rede Natura 2000.  Os serviços de aconselhamento também podem 
ser prestados por organizações locais como ONGs e associações de agricultores. Os apoios 
PAC disponíveis para este fim são descritos na secção 5.6. É importante usar também as 
oportunidades de financiamento de formação profissional e capacitação, workshops e co-
aching, atividades de demonstração, visitas a explorações e intercâmbios de gestão agrícola 
de curta duração. Estas últimas têm um papel particularmente importante para incentivar os 
agricultores a aderir a regimes agro-ambientais, aumentar a sua motivação e incentivar cria-
tividade e inovação nas práticas de gestão da conservação (ver casos estudo no Anexo E da 
Irlanda, Alemanha, República Checa, Roménia,  Áustria e Holanda, entre outros, que estabe-
leceram sistemas de aconselhamento eficazes e comunicação regular com os agricultores). 
 

Caixa 6.7 Aconselhamento integrado agrícola e de conservação para agricultores 

A iniciativa “Partnerbetrieb Naturschutz” em Rheinland-Pfalz, Alemanha, oferece aos agricultores 
aconselhamento integrado agrícola e de conservação para toda a exploração e planeamento baseado 
no diálogo. As equipas de aconselhamento incluem conselheiros ambientais e agronómicos. Através 
do diálogo, o agricultor e a equipa  fazem uma análise da situação da exploração na sua totalidade e 
da paisagem circundante. É desenvolvido um plano de conservação para toda a exploração, incluindo 
uma análise do seu potencial de conservação e objetivos de conservação específicos, com recurso a 
mapas, fotografias aéreas e classificação das terras, com um foco especial nos habitats e espécies 
Natura 2000 e objetivos de conservação da Diretiva-Quadro da Água. O agricultor e a equipa de  
aconselhamento elaboram e acordam um plano de conservação específico para a exploração. A 
equipa oferece um serviço de aconselhamento personalizado continuado, avaliação e feedback. Os 
resultados são anualmente verificados e avaliados em conjunto. Os agricultores procuram respostas 
específicas, como: qual o efeito que o pastoreio extensivo terá na produção de leite da sua explora-
ção? Para que serve determinada medida? Qual o impacto de não implementar determinada medi-
da? Que recursos ambientais, habitats ou espécies podem ser conservados na sua exploração? Ofe-
recer respostas convincentes é um elemento chave na construção da confiança nas medidas de con-
servação propostas. 

Fonte: Caso de estudo alemão no Anexo E 

6.6  Monitorização, avaliação e revisão 

Recomendações: 

 Monitorizar a adesão e cobertura das medidas em relação a cada habitat e espécie 
da Rede Natura 2000, compará-las com as metas, e rever o programa se as metas 
não estiverem a ser atingidas. 

 Garantir que os sistemas de recolha de dados estão integrados desde o início nos 
processos de implementação dos  programas 

 Garantir capacidade suficiente para monitorizar e avaliar resultados. 
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 Especificar os resultados desejados ou ‘marcos’ e definir procedimentos de monitori-
zação adequados e indicadores facilmente aplicáveis e compreensíveis pelos agricul-
tores. 

 Envolver os agricultores na monitorização e comunicar-lhes os resultados e principais 
conclusões das respetivas avaliações. 

Garantir uma monitorização e avaliação eficazes 

Uma monitorização e avaliação eficazes são cruciais para poder avaliar a  eficácia e a eficiên-
cia das medidas em atingir os seus objetivos, e para permitir que os regimes e práticas de 
gestão possam ser adaptados e aperfeiçoados ao longo do tempo. 

A monitorização e a avaliação devem ser implementadas a distintos níveis. A monitorização 
regular deve ser parte integrante de qualquer programa de apoio da Rede Natura 2000. A 
monitorização deve permitir avaliar a adesão e a cobertura das medidas, quaisquer dificul-
dades ou constrangimentos à sua aplicação, assim como o seu impacto em relação aos obje-
tivos de conservação estabelecidos. É também importante traduzir os resultados da monito-
rização científica e da investigação em melhorias das recomendações de gestão (ver Caixa 
6.9 e secção 4.3). 

É importante desenhar programas de monitorização que possam também ser aplicáveis ao 
nível da exploração usando indicadores adequados que sejam fáceis de verificar. Verificou-se 
que o envolvimento dos agricultores, na monitorização regular dos resultados atingidos na 
sequência da sua implementação das medidas, é uma forma muito eficaz de aumentar a sua 
participação. Uma comunicação pública mais alargada é também muito importante para 
criar uma imagem positiva das espécies e habitats alvo, e reconhecer aqueles que se esfor-
çam para as proteger. 

Os Estados-Membros devem integrar os resultados dos relatórios de monitorização regular 
da Rede Natura 2000 nos mecanismos de financiamento e redirecionar os instrumentos polí-
ticos existentes em conformidade. Mais especificamente, os resultados desta monitorização 
devem ser integrados nas medidas políticas agrícolas que têm impacto direto sobre espécies 
e habitats agrícolas chave da Rede Natura 2000. A implementação eficaz de um programa 
integrado de medidas, exige um sistema de informação e dados comum que junte dados 
agrícolas, botânicos, zoológicos e de utilizadores das terras das áreas Natura 2000. 

A monitorização dos PDRs será feita através de indicadores a definir num novo quadro co-
mum de monitorização e avaliação (definido em atos de execução em 2014). Estes devem 
ser aplicados em todos os Estados-Membros, e incluir indicadores de contexto comuns para 
as áreas Natura 2000, estado de conservação dos habitats agrícolas e práticas agrícolas em 
EVN. Os Estados-Membros podem também definir indicadores adicionais relevantes para a 
sua situação nacional/regional. Para além destes requisitos de avaliação formais, processos 
de revisão internos ‘abreviados’ definidos pelas autoridades de gestão durante os dois pri-
meiros anos de um regime, podem constituir uma forma muito eficaz de  identificar e resol-
ver problemas antes de eles poderem afetar a implementação, a eficácia ambiental ou as 
atitudes dos agricultores. 

A nível nacional ou regional, o fim principal da monitorização e avaliação é fornecer feed-
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back aos gestores dos regimes e decisores políticos de quão bem um regime Natura 2000 
está a funcionar está a atingir os seus objetivos. Isto faz parte de um ‘processo de aprendiza-
gem ativo’ que capacita a autoridade de gestão a rever e ajustar os regimes e medidas exis-
tentes, e melhorar a conceção de regimes e medidas futuros. Nos casos em que os regimes 
de gestão Natura 2000 estão a ser introduzidos pela primeira vez, testes e avaliações piloto 
em pequena escala podem melhorar a eficácia, aceitação e implementação dos regimes. 

Caixa 6.8 Colaboração entre agricultores e investigadores para otimizar a conservação de 
espécies 

A Holanda implementou uma gestão amiga dos hamsters através da colaboração entre agricultores e 
investigadores. Foi possível fazer uma gestão adaptativa, usando os resultados da investigação e 
regulamentos de gestão flexíveis. O aconselhamento prestado foi significativamente alterado  ao 
longo do projeto em consequência das informações que iam sendo obtidas através da monitorização 
científica implementada pela Alterra e Universidade de Wageningen & Radboud de Nijmegen. A fle-
xibilidade da gestão foi possível porque o projeto constituiu oficialmente uma experiência no âmbito 
dos regulamentos da UE, permitindo às partes envolvidas alterar os regulamentos e as prescrições 
de gestão. Por exemplo, foi acordada uma faixa de sobrevivência de 20 m em contratos anuais,  que 
todos os anos, os investigadores podiam abordar os agricultores que possuíam localizações ótimas 
para beneficiar os hamsters. 

O aconselhamento direto continuado e personalizado dos agricultores contribuiu também de forma 
significativa para o sucesso do projeto. Durante o projeto, os investigadores informaram e ajudaram 
os agricultores a gerir colheitas e noutros aspetos relacionados com os hamsters, respondendo a 
perguntas do tipo “É possível fazer a colheita?” ou “Encontrei uma toca, que devo fazer?”. Um coor-
denador implementa a monitorização, verifica pedidos para novos acordos de gestão, e verifica o 
cumprimento das medidas de gestão. 

Fonte: Caso de estudo holandês no Anexo E. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

ACRÓNIMO DESIGNAÇÃO COMPLETA 

AAE Avaliação Ambiental Estratégica 

BCAA Boas Condições Agrícolas e Ambientais 

CLC CORINE Land Cover 

DOP Designação de Origem Protegida 

ECF Estado de Conservação Favorável 

EVN áreas agrícolas de Elevado Valor Natural 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAGA Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE Fundo Social Europeu 

Fundos  FEEI Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

GAL Grupos de Ação Local Leader 

LIFE Instrumento Financeiro da UE para o Ambiente 

ONG Organização Não Governamental 

PAC Política Agrícola Comum 

PAF Plano de Ação Prioritário 

PDR Programa de Desenvolvimento Rural 

PME Pequena e Média Empresa 

PSE Pagamentos por Serviços Ambientais (ou Ecossistémicos) 

QCAA Quadro Comum de Acompanhamento e Avaliação 

RLG Requisitos Legais de Gestão 

RPB Regime de Pagamento de Base 

RPU Regime de Pagamento Único 

RPUS Regime de Pagamento Único por Superfície 

SAS Sistema de Aconselhamento Agrícola 

SAU Superfície Agrícola Utilizada 

SIC Sítio de Interesse Comunitário 

SIE Superfície de Interesse Ecológico 

SIGC Sistema Integrado de Gestão e de Controlo 

SIPA Sistema de Identificação das Parcelas Agrícolas 

USAUSF Utilização do Solo, Alteração da Utilização do Solo e Florestas 

ZCE Zona de Conservação Especial 

ZCN Zonas com Condicionantes Naturais 

ZD Zonas Desfavorecidas 

ZPE Zona de Proteção Especial 
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