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Acerca deste folheto

O transporte por via navegável interior (TVNI), ou via fluvial, 
é considerado um modo de transporte seguro, eficaz em 
termos energéticos e relativamente amigo do ambiente. A UE 
reconheceu o grande potencial do TVNI há já algum tempo 
e reconhece o seu importante papel no sistema global de 
transportes.

Tal como todos os outros usos dos rios, o desenvolvimento e a 
gestão das vias fluviais opera no quadro da legislação ambiental 
da UE, que inclui as Diretivas Aves e Habitats (as chamadas 
“Diretivas Natureza”) assim como a Diretiva-Quadro Água 
(DQA). Este folheto representa um sumário de um documento 
de orientação sobre o transporte por via navegável interior e 
a implementação das duas Diretivas Natureza, desenvolvido 
conjuntamente pelos serviços da Comissão Europeia 
responsáveis pelo ambiente e pelos transportes em 2012. 

As diretrizes foram elaboradas para fornecer orientação sobre a 
melhor forma de assegurar que o desenvolvimento e a gestão 
das vias navegáveis interiores é compatível com a política 
ambiental da UE em geral, e com a legislação sobre natureza, 
em particular. Pode ser útil para autoridades competentes e 
promotores, assim como para consultores na área da avaliação 
de impacto e gestores de sítios Natura 2000. O texto integral do 
documento de orientação está disponível na página Internet da 
Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia.

https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://publications.europa.eu/pt/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pt
https://europa.eu/european-union/contact_pt
http://data.europa.eu/euodp/pt
http://data.europa.eu/euodp/pt
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O quadro político da UE

As vias navegáveis interiores (VNI) desempenham um papel 
importante no transporte de mercadorias em muitas partes da 
Europa. Todos os anos, mais de 500 milhões de toneladas de 
mercadorias são transportadas por esta via. Uma rede navegável 
de mais de 40.000 km de águas interiores faz a ligação entre 
pólos industriais e centros de comércio e garante o indispensável 
acesso ao mar.

A Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) é um pilar central 
da política de transportes da UE, criada para fornecer uma rede 
única, multimodal, que integra as redes de transportes terrestres 
(incluindo as VNI), marítimos e aéreos em toda a Comunidade. 
O Mecanismo Interligar a Europa (CEF) é o instrumento de 
financiamento do regulamento RTE-T, com um orçamento de 32 
mil milhões de EUR para os transportes.

O artigo 8º das orientações RTE-T estipula que, aquando do 
desenvolvimento e realização de projetos, o seu impacto 
ambiental deve ser avaliado através de avaliações ambientais, ou 
avaliações adequadas ao abrigo das Diretivas Aves e Habitats. 

O objetivo global das duas Diretivas Natureza da UE é conservar 
os habitats e as espécies mais valiosos e ameaçados da Europa, 
incluindo aqueles que dependem dos rios. A Rede Natura 2000 é 
um elemento central destas duas diretivas, protegendo os sítios 
essenciais para as espécies e tipos de habitats dos seus anexos. A 
DQA, por outro lado, visa alcançar um bom estado ecológico das 
águas da UE, em termos de qualidade da comunidade biológica 
e das características hidrológicas e químicas. Esta legislação 
não pretende impedir novos planos ou projetos, mas exige que 
quaisquer novos desenvolvimentos sejam implementados de 
forma a salvaguardar a biodiversidade e os recursos aquáticos da 
UE.

Rios europeus: um recurso importante 

Existem na UE cerca de 50 grandes rios, 20 deles com bacias 
hidrográficas de mais de 50.000 km², e todos suportando uma 
importante rede de afluentes. Os rios são um recurso multi-
funcional importante para a economia e o bem-estar social da 
Europa, prestando serviço a muitos setores diferentes. 

Os ecossistemas fluviais saudáveis garantem muitos bens e 
serviços relevantes. São uma importante fonte de água doce e 
atuam como purificadores, removendo nutrientes em excesso e 
poluentes dos cursos de água e bacias de captação. Previnem a 
erosão, retêm solo, nutrientes e sedimentos, e são zonas tampão 
vitais contra inundações. Os rios saudáveis e planícies aluviais 
a eles associadas albergam uma biodiversidade muito rica, e 
habitats importantes para um número significativo de espécies 
da fauna e flora selvagem europeia, incluindo espécies muito 
ameaçadas das Diretivas Aves e Habitats. 

No total, rios e lagos cobrem cerca de 4% da superfície da 
rede Natura 2000 (EEA, 2010), e foram designados como sítios 
Natura 2000 para uma série de habitats e espécies de água doce 
enumerados nas duas Diretivas Natureza, incluindo espécies de 
grande importância como o salmão do Atlântico (Salmo salar), 
a lontra (Lutra lutra) ou o guarda-rios (Alcedo atthis), bem como 
outras menos conhecidas como o lagostim-de-patas-brancas 
(Austropotamobius pallipes), o mexilhão-de-rio (Unio crassus) 
ou o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis). Incluem 
também diversos tipos de cursos de água ameaçados e habitats 
associados como florestas ribeirinhas e aluviais, prados aluviais, 
pradarias húmidas e pântanos.

Os usos múltiplos de muitos rios europeus têm exercido enorme 
pressão sobre este valioso recurso nos últimos 150 anos. Como 
resultado, muito poucos troços destes rios se encontram hoje 
num estado natural, ou próximo do natural. O desenvolvimento 
urbano, a proteção contra inundações, a produção de energia, 
incluindo a hidroelétrica, a navegação fluvial, a regularização e a 
drenagem de terrenos para agricultura afetam profundamente 
o estado hidromorfológico das massas de água. Segundo a 
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avaliação mais recente do estado dos rios europeus, cerca de 
40% das massas de água da UE estão deterioradas. 

Os rios enfrentam também novos desafios, como as alterações 
climáticas e espécies exóticas invasoras. Há cada vez mais provas 
de que alterações nos períodos de cobertura de gelos, regimes 
de descargas fluviais, estratificação térmica, disponibilidade de 
nutrientes e duração das estações de crescimento, irão afetar a 
composição das espécies e as teias alimentares, podendo mudar 
profundamente os regimes de caudais.

Segundo o relatório “Estado da Natureza na UE” de 2015, 
os peixes e os habitats de água doce são especialmente 
preocupantes, com cerca de 75% destes habitats num estado 
de conservação desfavorável-inadequado e muitas espécies 
a eles associadas, como os peixes migratórios, em declínio a 
níveis preocupantes. Para reverter estas tendências é necessário 
enfrentar as grandes pressões das alterações agrícolas e 
constantes mudanças nas condições hidrológicas. 

Os tipos de efeitos negativos de um projeto de desenvolvimento 
de vias fluviais sobre habitats e espécies protegidos pelas 
Diretivas Natureza, incluem: 
•	 Perda, degradação e fragmentação de habitats: 
p.ex. destruição física direta, perturbação de processos 

hidromorfológicos naturais, equilíbrios de sedimentos e ciclos de 
nutrientes, impedindo flutuações dos níveis da água, inundações 
sazonais, e regularização.
•	 Perturbação e deslocação de espécies: ruído, turbidez, 
poluição, presença humana, sedimentação ou movimentos 
regulares (p.ex. ação das ondas e sucção de hélices) 
•	 Barreiras à migração e dispersão: p.ex. represas e áreas de 
captação que constituem barreiras à migração de peixes, ou 
canais artificiais que podem atuar como barreiras ao movimento 
de espécies ao fragmentar habitats terrestres.
•	 Poluição: p.ex. resíduos de embarcações, águas de porão e, 
muito raramente, derrames acidentais.

Tem-se vindo a verificar, contudo, que os métodos modernos de 
desenvolvimento de vias fluviais podem ter um papel importante 
na atenuação de potenciais efeitos negativos de novos projetos, 
e também ajudar a melhorar a ecologia e o funcionamento 
natural de rios regularizados, de forma a beneficiar os rios e os 
seus utilizadores, incluindo o transporte fluvial. No contexto 
destes novos métodos, os novos projetos podem ser concebidos 
tendo em conta as principais funções naturais dos sistemas 
fluviais e, onde possível, procurar manter ou recuperar estas 
funções-chave. 
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A importância do planeamento integrado

O reconhecimento da necessidade de uma abordagem mais 
global e integrada do planeamento de projetos, que concilie 
interesses por vezes conflituosos, tem levado cada vez mais 
projetistas a adotar uma nova abordagem de planeamento 
e conceção dos projetos, que considera simultaneamente e 
desde o início, as necessidades ecológicas e da infraestrutura, 
em conjunto com outros usos do rio. Esta abordagem também 
promove um processo de planeamento mais interativo e 
transparente e incentiva a participação e o contributo ativo de 
ambientalistas e outras partes interessadas desde o início.

Embora a preparação e execução de um processo de 
planeamento integrado possam exigir um investimento inicial 
maior, existem dados que demonstram que este tipo de 
abordagem oferece quase sempre benefícios substanciais, que 
excedem largamente o investimento inicial adicional.

O planeamento integrado pode ser mais rentável a longo 
prazo, conduzindo a soluções mais integrais que podem 
servir ao mesmo tempo vários interesses e necessidades 
setoriais, e melhorar a comunicação intersetorial e promover o 
desenvolvimento de soluções novas, criativas e inovadoras, que 
provavelmente não seriam exploradas na abordagem setorial 
mais clássica, e contribuir para uma melhor imagem pública do 
projeto e das instituições por ele responsáveis.   

É por isso que a Comissão Europeia recomenda vivamente o uso 
da abordagem integrada no planeamento de vias navegáveis 
interiores, especialmente nas candidaturas a (co)financiamento 
ao abrigo de programas da UE como o RTE-T, fundos estruturais 
ou de coesão, e, a partir de 2014, o Mecanismo Interligar a 
Europa. 

Exemplo de boas práticas: Reno Vivo

O Reno é ao mesmo tempo a maior via fluvial da Europa e 
um notável habitat aquático que liga rios e zonas húmidas 
entre os Alpes e o Mar do Norte, albergando cerca de 200 
sítios Natura 2000. A perda em grande escala de estruturas e 
dinâmicas hidromorfológicas naturais originaram dois projetos 
consecutivos liderados por ONG (2003-2010) para revitalizar 
zonas fluviais degradadas ao longo do Reno. Iniciados sob o 
nome ‘Reno Vivo – O Rio das Mil Ilhas’ foram liderados pela 
ONG alemã NABU (BirdLife) e evoluíram passo-a-passo, criando 
confiança e cooperação intensa entre grupos de interesse ligados 
ao ambiente e aos transportes (incluindo a criação de órgãos 
consultivos conjuntos de ONG, especialistas em transportes 
fluviais e peritos governamentais).

Ao longo de todo o projeto, foram planeados 15 projetos locais, 
7 dos quais foram implementados até à data. O financiamento 
teve origem em várias fundações públicas e privadas e empresas, 
bem como nos fundos comunitários LIFE e Interreg IIIb. Foram 
executados por administrações federais e locais e ONG, e 
incluem, por exemplo, a remoção de proteções das margens, 
reconstrução de pontões e recuperação de canais laterais. Um 
programa de monitorização para verificar o impacto das medidas 
e uma estratégia de comunicação, contribuíram para assegurar a 
sensibilização e o apoio político e do público a esta iniciativa.

Mais informação em:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Implementação de uma Avaliação Adequada

O planeamento estratégico e a gestão integrada baseados no 
conceito de ‘trabalhar com a natureza’, podem contribuir muito 
para encontrar soluções conciliadoras de diferentes interesses 
sociais. Eles devem também facilitar o processo de aprovação 
ambiental do plano ou projeto de TVNI suscetível de ter um 
efeito significativo (negativo) num sítio Natura 2000.

A legislação da UE em matéria de natureza exige que qualquer 
plano ou projeto suscetível de ter um efeito negativo significativo 
sobre um ou mais sítios Natura 2000 seja objeto de uma avaliação 
adequada (AA) nos termos do Artigo 6º, nº 3 da Diretiva Habitats, 
para avaliar as suas implicações sobre o(s) sítio(s). 

O procedimento previsto no Artigo 6º, nº3 e nº4 deve ser 
realizado de forma faseada. Cada fase determina a necessidade 
de avançar para a fase seguinte. Por exemplo, se após a primeira 
fase se concluir que não haverá efeitos negativos sobre o 
sítio Natura 2000, o plano ou projeto pode ser aprovado sem 
necessidade de prosseguir com a avaliação.

As fases são as seguintes:
•	 Primeira fase: avaliação preliminar – esta fase visa determinar 
se o plano ou projeto deve ou não ser objeto de uma AA. Se for 
suscetível de afetar de forma significativamente negativa um sítio 
Natura 2000, será necessária uma AA.
•	 Segunda fase: avaliação adequada – uma vez confirmada 
a necessidade de uma AA nos termos do Artigo 6º, nº 3, deve 
realizar-se uma análise pormenorizada dos possíveis impactos 
do plano ou projeto, individualmente ou em conjugação com 
outros, na integridade do(s) sítio(s) Natura 2000, em vista dos 
seus objetivos de conservação. Se a AA concluir que haverá um 
efeito negativo na integridade do sítio (apesar da introdução 
de medidas de atenuação) as autoridades competentes não 
devem autorizar o plano ou projeto, a menos que apliquem o 
procedimento de derrogação previsto no nº4 do Artigo 6º.
•	 Terceira fase: casos excecionais – o nº4 do Artigo 6º prevê 
exceções ao disposto no nº3. Assim, caso se conclua que o 
plano ou projeto é suscetível de afetar de forma negativa um 
sítio Natura 2000, ele pode ser aprovado em circunstâncias 
excecionais desde que se cumpram as condições do nº4. 

O Artigo 6º, nº4 exige que as autoridades competentes, antes de 
concederem a derrogação a um plano ou projeto, assegurem o 
cumprimento das seguintes condições: 
•	 A alternativa proposta para aprovação é a menos danosa para 
habitats, espécies e para a integridade do sítio Natura 2000, não 
existindo alternativas viáveis que não afetem a integridade do 
sítio.
•	 Existem razões imperativas de reconhecido interesse público 
que justificam a autorização do plano ou projeto, incluindo as de 
natureza social ou económica.
•	 Foram tomadas todas as medidas compensatórias necessárias 
para assegurar a proteção da coerência global da rede Natura 
2000. 
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Dois outros elementos fundamentais da legislação ambiental da 
UE diretamente relevantes para os projetos TVNI são: 
•	 Diretiva 2001/42/CE relativa à avaliação do impacto de 
determinados planos e programas no ambiente (geralmente 
designada “Diretiva AAE”);
•	 Diretiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados no ambiente, alterada 
em 1997 (97/11/CE) e 2003 (2003/35/CE) – geralmente designada 
“Diretiva AIA” tal como alterada pela Diretiva 2009/31/CE.

Apesar de estas avaliações serem muitas vezes realizadas em 
conjunto, como parte de um procedimento integrado, cada uma 
delas tem um objetivo diferente e avalia impactos em diferentes 
aspetos do ambiente. Uma AAE ou uma AIA não podem, portanto, 
substituir, ou ser substituídas, por uma Avaliação Adequada.

A relação entre as diretivas pertinentes  

Para além das Diretivas Aves e Habitats, existe uma série de 
outra legislação comunitária pertinente para a área do transporte 
por via fluvial. Trata-se, em especial, da Diretiva-Quadro Água 
(DQA), da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), da 
Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e da Diretiva 
relativa à gestão do risco de inundações. 

DQA: existe uma ligação clara e estreita entre a DQA e as 
Diretivas Aves e Habitats. Todas elas operam, pelo menos em 
parte, no mesmo ambiente – os ecossistemas terrestres e 
aquáticos e as zonas húmidas que deles dependem diretamente 
– e possuem objetivos globais semelhantes em termos de 
impedir a deterioração dos rios e melhorar o estado ecológico 
dos ecossistemas aquáticos.

A DQA inclui referências claras às Diretivas Aves e Habitats, que 
asseguram a integral condicionalidade entre elas (Artigos 4º, 
nº1(c), nº2, nº8 e nº9, Artigo 6º e Anexo IV, Artigo 8º e Anexo V 
(1.3.5), Artigo 11º, nº3(a), e Anexos VI e VII da DQA).

O Artigo 6º requer que os Estados-Membros elaborem um registo 
de todas as zonas abrangidas pelas suas regiões hidrográficas 
que tenham sido designadas como zonas que exigem proteção 
especial ao abrigo de legislação comunitária, no que respeita 
à proteção das águas de superfície e subterrâneas, para a 
conservação dos habitats e espécies diretamente dependentes 
da água, incluindo sítios Natura 2000.

O Artigo 8º requer a elaboração de programas de monitorização 
do estado das águas, de forma a permitir uma análise coerente 
e exaustiva do estado das águas em cada região hidrográfica, 
o que oferece muitas oportunidades de coordenação com os 
programas de monitorização do estado de conservação das 
espécies e habitats da rede Natura 2000.

O Artigo 11º, que define o conteúdo dos programas de 
medidas, também requer que sejam incluídas medidas para a 
implementação das Diretivas Aves e Habitats, na medida em que 
estas sejam necessárias para as espécies e habitats abrangidas 
pelas duas diretivas, que dependem diretamente da água. 



Leituras adicionais
Documento de orientação da CE “Transporte por via navegável 
interior e Natura 2000” (disponível apenas em inglês): http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Livro Branco sobre Transportes:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

Regulamento RTE-T (EU) No 1315/2013  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052

Diretiva 2001/42/CE relativa à avaliação do impacto de 
determinados planos e programas no ambiente (Diretiva AAE):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:32001L0042

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

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