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Acerca deste folheto

A Indústria Extrativa Não Energética (IENE) fornece muitas 
das matérias-primas para as atividades das indústrias 
transformadoras e de construção europeias. Contudo, os planos 
e projetos da IENE podem entrar em conflito com os interesses 
da conservação da natureza, e em especial com as Diretivas 
europeias Habitats e Aves.

Este folheto representa um sumário do guia “A extração de 
minerais não energéticos e a rede Natura 2000“, destinado a 
fornecer orientações sobre a melhor forma de assegurar que 
as atividades no âmbito da IENE estão em conformidade com 
o disposto nas duas diretivas da UE. Incide, em especial, sobre 
os procedimentos a seguir nos termos do artigo 6º da Diretiva 
Habitats e presta esclarecimentos sobre determinados aspetos 
essenciais deste processo de aprovação dos projetos relativos a 
atividades da IENE. 

O guia é dirigido às autoridades competentes e promotores de 
projetos, bem como consultores, gestores de sítios Natura 2000 
e outros profissionais implicados no planeamento, conceção, 
implementação ou aprovação de planos de gestão de recursos 
minerais ou de projetos no âmbito da IENE. Pode também ser de 
interesse para ONG, organismos internacionais, e o público em 
geral.

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

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

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

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

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

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

O Portal de Dados Abertos da UE (http://data.europa.eu/
euodp/pt) dá acesso a conjuntos de dados da UE, que 
podem ser descarregados e usados gratuitamente, tanto 
para fins comerciais como não comerciais.
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que estabelece medidas para assegurar e melhorar o acesso às 
matérias-primas na UE.

A Iniciativa Matérias-primas assenta em três pilares: garantir 
o acesso às matérias-primas nos mercados internacionais 
nas mesmas condições de outros concorrentes industriais, 
estabelecer, na UE, condições-quadro adequadas para promover 
um fornecimento sustentável de fontes europeias e fomentar 
a eficiência global dos recursos e a reciclagem, para reduzir o 
consumo na UE.

O segundo pilar representa um grande desafio, pois a indústria 
só pode operar onde os minerais estão presentes, não podendo 
pretender operar apenas em zonas livres de conflitos com outros 
usos do solo, interesses públicos de carácter geral ou zonas 
importantes para a conservação ou para a paisagem.

A necessidade de aceder a parcelas específicas significa que, 
embora a área necessária às atividades da IENE seja relativamente 
reduzida em termos absolutos (menos de 1% do território da UE), 
os projetos de desenvolvimento podem, não obstante, suscitar 
conflitos com outros usos do solo ou interesses sociais mais 
gerais, ou ter um impacto ambiental inaceitavelmente elevado.

A indústria extrativa não energética na UE

O setor da IENE europeu divide-se geralmente em três grandes 
subsetores em função das características físicas e químicas dos 
minerais produzidos e, em especial, das suas aplicações e das 
indústrias que aprovisionam:
•	 minerais de “construção”, geralmente incluindo inertes 
numa gama de diferentes tamanhos de partículas como a areia, 
gravilha e diversos tipos de fragmentos de rochas (p. ex. cré, 
calcário, grés), materiais de pedra natural (como o mármore e o 
granito) e uma gama de argilas, gesso e xistos
•	 minerais “industriais” incluindo minerais físicos (p. ex. 
bentonite, boratos, carbonatos de cálcio, diatomite) ou minerais 
químicos (p. ex . sal, potassa, enxofre) e
•	 minerais“metálicos“ numa vasta gama de minérios que, uma 
vez processados, produzem metais ou substâncias metálicas 
como o alumínio, crómio, cobre, ouro, lítio, manganês.

A extração de minerais de construção, em especial inertes, é o 
maior subsetor da IENE na UE em termos de valor e volume.

A garantia de um acesso fiável e não distorcido às matérias-
primas é um fator cada vez mais importante para a 
competitividade da UE. Reconhecendo-o, a Comissão Europeia, 
em Novembro de 2008, aprovou a Iniciativa Matérias-primas, 
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O quadro político da UE

A rede Natura 2000 inclui atualmente mais de 27.500 sítios, 
cobrindo cerca de 18% do território da UE e mais de 9% dos 
mares circundantes. Não é um sistema de reservas naturais 
no sentido estrito em que estão excluídas todas as atividades 
humanas. As Diretivas Natureza preveem um quadro legislativo 
comum a todos os países da UE, que garante que as atividades 
humanas, entre elas as atividades IENE, são realizadas de forma a 
não afetarem a integridade dos sítios Natura 2000.

O Artigo 6º da Diretiva Habitats estabelece o procedimento a 
seguir aquando da autorização de planos e projetos suscetíveis 
de causarem um impacto significativo num sítio Natura 2000. 
Essencialmente, exige que tal plano ou projeto seja objeto de 
uma «Avaliação Adequada» (AA) para analisar em pormenor a 
sua incidência sobre o sítio e ver de que forma ela compromete 
os objetivos de conservação do mesmo.

Tal como todos os outros usos do solo, a IENE tem de operar no 
quadro da legislação ambiental da UE, que inclui as Diretivas 
Habitats e Aves. Estas diretivas são as pedras angulares da 
política da UE em matéria de biodiversidade. Permitem que 
todos os Estados-Membros trabalhem em conjunto no sentido 
de protegerem e assegurarem a sobrevivência das espécies e 
habitats mais ameaçados e vulneráveis da Europa. 

As Diretivas têm dois objetivos principais: 
•	 protegem as espécies, por direito próprio, em toda a UE 
(mediante disposições relativas à proteção das espécies); 
•	 conservam alguns tipos de habitats raros ou ameaçados ou os 
habitats essenciais de determinadas espécies raras ou ameaçadas 
a fim de assegurar a sua sobrevivência sustentada (mediante 
disposições relativas à proteção de sítios que levaram à criação 
da Rede Natura 2000).
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Os planos e projetos IENE podem também estar sujeitos às 
disposições das Diretivas relativas à Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) e Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).

O objetivo da Diretiva AAE é garantir que os eventuais efeitos 
de certos planos e programas no ambiente sejam identificados, 
avaliados e tidos em conta durante a sua preparação e antes 
da aprovação. Se tal for previsto, geralmente permitirá uma 
localização mais adequada das futuras atividades, longe de zonas 
de potenciais conflitos com a conservação da natureza.

A Diretiva AIA opera ao nível de projetos individuais públicos 
e privados. Projetos suscetíveis de afetar o ambiente de forma 
significativa só podem ser aprovados após realizada uma AIA e as 
suas conclusões serem tidas em consideração.

Há muitas semelhanças entre a AAE ou AIA e a AA, pelo que se 
recomenda a sua otimização. Mas existem também diferenças 
importantes. Uma AAE ou uma AIA não podem substituir uma 
AA, pois nenhuma das avaliações se sobrepõe à outra. Uma das 
principais diferenças, para além de a AA se focar especificamente 
nos objetivos de conservação do sítio Natura 2000, é o grau em 
que os resultados da AA são vinculativos. Ao contrário da AAE 

e da AIA, se a AA não puder garantir que o plano ou projeto 
(incluindo quaisquer medidas de atenuação necessárias) não 
irá afetar negativamente a integridade do sítio Natura 2000, 
a autoridade competente não pode aprová-lo (a menos que 
se apliquem condições específicas, i.e. não existam soluções 
alternativas menos prejudiciais, sejam invocadas razões de 
reconhecido interesse público, e sejam definidas medidas de 
compensação). As AAEs/ AIAs, por outro lado, destinam-se a 
dar a conhecer às autoridades de planeamento as implicações 
ambientais para que estas sejam tidas em conta na decisão final.

Outra legislação e políticas da UE em matéria de ambiente 
pertinentes para as atividades IENE incluem:
•	 Diretiva relativa à gestão dos resíduos de indústrias extrativas 
(2006/21/CE).
•	 Diretiva relativa à responsabilidade ambiental (2004/35/CE).
•	 Diretiva-quadro Água (2000/60/CE) e Diretiva Águas 
Subterrâneas (2006/118/CE).
•	 Diretiva-quadro Estratégia Marinha (2008/56/CE).
•	 Estratégia da UE sobre a Utilização Sustentável dos Recursos 
Naturais.
•	 O princípio da precaução.
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O tipo e o nível dos impactos ambientais diferem 
consideravelmente de um local para outro em função de uma 
série de fatores, determinados numa base casuística. 

Há também a considerar os efeitos cumulativos, que podem 
surgir quando existem vários sítios de extração numa dada zona, 
ou podem resultar da combinação dos efeitos das atividades 
de extração e de outros tipos de desenvolvimento (p. ex. outras 
infraestruturas ou desenvolvimentos industriais). Assim, mesmo 
que se considere que um projeto de extração individual não afeta 
um sítio Natura 2000, os responsáveis pelo seu desenvolvimento 
devem, não obstante, considerar também os possíveis efeitos 
cumulativos do projeto em conjunto com outros existentes na 
zona.

Os potenciais impactos das atividades extrativas nas espécies e 
tipos de habitats de interesse comunitário incluem:
•	 perda e degradação de habitats: o primeiro impacto do 
setor IENE na biodiversidade é geralmente produzido pelo 
arroteamento e terraplanagem durante a extração de minerais 

Potenciais impactos da IENE no meio natural

A extração de minerais, dada a sua natureza, provoca quase 
sempre um impacto, com frequência negativo, nos solos 
em que se realiza. Mas há cada vez mais exemplos de locais 
de extração que, durante o seu ciclo de vida completo, 
prestaram um benefício líquido global à biodiversidade. Isto 
deve-se ao facto de cada vez mais pedreiras, poços e minas 
serem recuperadas no final da sua vida útil, tendo em vista a 
salvaguarda da biodiversidade. Quando isto acontece num 
meio natural já empobrecido, esses sítios têm potencial para 
prestar um contributo positivo significativo à biodiversidade, ao 
proporcionarem novos habitats para a vida selvagem.

A avaliação dos impactos das atividades de extração na natureza 
e vida selvagem, deve ter em conta que estes podem não se 
referir apenas ao local de extração, mas também às instalações 
associadas, p. ex. vias de acesso, correias transportadoras, 
trituradoras, locais de armazenamento, poços, bacias e piscinas 
de resíduos, etc. Referem-se também a todas as fases, desde a 
exploração inicial e operação efetiva (incluindo a sua rotação/
expansão) até ao seu eventual encerramento e recuperação.
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A importância do planeamento estratégico

O ordenamento do território a nível estratégico é um 
instrumento utilizado pelas autoridades públicas para as ajudar a 
criar uma política de desenvolvimento sustentável coerente para 
o seu território. É um dos meios mais eficazes para identificar 
potenciais conflitos e minimizar os impactos na natureza e na 
vida selvagem numa fase inicial do processo de planeamento. 
Não só conduz a um quadro de desenvolvimento industrial mais 
integrado, transparente e estável, como também reduz o risco de 
dificuldades ou atrasos para projetos individuais.

A melhor solução passa pela consulta de todas as partes 
interessadas e grupos de interesses, a fim de poderem ser 
exploradas alternativas viáveis.

No caso da IENE, mapas pormenorizados dos recursos minerais 
são essenciais para identificar os tipos de minerais e o local onde 
se encontram e analisar se a sua exploração é viável do ponto 
de vista comercial. A sobreposição destes mapas de recursos 
minerais com os mapas que descrevem a localização e os limites 
dos sítios Natura 2000 torna possível identificar rapidamente 
zonas em que não existe risco de potenciais conflitos, ou se existe 
é reduzido, e zonas de maior risco. A investigação aprofundada 
de potenciais zonas de conflito, identificadas através dos mapas 
de sobreposição, pode ser realizada pela própria indústria no 
contexto da sua estratégia de planeamento prospetivo, pelas 
autoridades públicas através do plano de reservas minerais 
ou dos planos de ordenamento do território ou de utilização 
do solo. Estas poderão ser posteriormente  objeto de uma 
investigação mais alargada através de AAE, AIA e AA.

ou pela construção de infraestruturas associadas, como acessos, 
aterros e bacias de rejeitados. Desta forma, os habitats existentes 
podem ser alterados, prejudicados, fragmentados ou removidos 
localmente.
•	 perturbação e deslocação de espécies: o processo de extração 
da IENE também pode perturbar significativamente certas plantas 
ou animais. O impacto pode ser temporário ou permanente, 
direto ou indireto, no sítio ou fora dele e pode intervir em 
alturas diferentes do ciclo do projeto. Os animais podem ser 
perturbados por uma série de fatores, como ruído, pó, poluição, 
presença humana, movimentos regulares (p. ex. transporte de 
mercadorias), etc. Estes podem afetar a capacidade das espécies 
de criar, de se alimentar, repousar ou dispersar e migrar.

Os impactos das atividades extrativas na biodiversidade podem 
ser causados por vários fatores, incluindo:
•	 arroteamento: o solo é muitas vezes limpo para aceder 
aos minerais e alojar as infraestruturas associadas, incluindo 
armazenagem de inertes ou aterros, bacias de rejeitados e 
correias de transporte, unidades de transformação, etc.
•	 perturbações hidráulicas (alteração das condições hidrológicas/
hidrogeológicas): se for necessário drenar o jazigo mineral ou 
outro local de extração, as condições hidrológicas nas áreas 
de extração e zonas circundantes podem alterar-se, causando 
alterações na rede de drenagem devidas a um desequilíbrio 
temporário do escoamento de superfície, infiltração etc. Isto 
poderá ter impactos em nascentes e zonas húmidas próximas ou 
distantes, em termos de quantidade bem como de qualidade.
•	 alterações da qualidade da água: alguns processos de extração 
e produção de minerais podem causar poluição e outras alterações 
da qualidade da água, suscetíveis de afetar diretamente os habitats 
e as espécies aquáticas do local e/ou afetar indiretamente outros 
sítios vulneráveis a este tipo de mudanças.
•	 alterações nos habitats que podem promover a colonização 
de espécies invasoras: as alterações ecológicas causadas por 
minas e pedreiras podem favorecer a colonização por espécies 
pioneiras, podendo algumas delas tornar-se invasivas.
•	 outros fatores incluem o ruído e vibrações, perturbações 
relacionadas com movimentos de terras e pó.
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•	 prever um mecanismo para a aprovação, em circunstâncias 
excecionais, de planos ou projetos relativamente aos quais não 
é possível determinar, mesmo após a introdução de medidas de 
atenuação, que não irão afetar um sítio Natura 2000, quando os 
planos ou projetos em causa, na falta de soluções alternativas, 
forem considerados de reconhecido interesse público.

Cabe às autoridades nacionais competentes, à luz das conclusões 
da AA, aprovar o plano ou projeto. Se subsistirem dúvidas 
razoáveis do ponto de vista científico quanto à inexistência de 
efeitos negativos para a integridade do sítio ligadas ao plano ou 
projeto em apreço, a autoridade deverá recusar a autorização e/
ou requerer a inclusão de medidas de atenuação adicionais para 
eliminar a incerteza razoável do ponto de vista científico.

Implementação de uma Avaliação Adequada

Tanto os planos (p. ex. planos de recursos minerais) como 
os projetos individuais podem ser sujeitos a uma Avaliação 
Adequada no âmbito do nº3 do artigo 6º da Diretiva Habitats.

A AA deverá considerar o efeito do plano de recursos minerais/
projeto de exploração na integridade dos sítios Natura 2000, 
individualmente e em combinação com outros planos ou 
projetos. Este procedimento destina-se a:
•	 analisar plenamente os impactos de planos ou projetos 
suscetíveis de afetar significativamente um sítio Natura 2000;
•	 verificar a possibilidade de excluir efeitos negativos na 
integridade do sítio. Se tal não for possível, o plano ou projeto 
só poderá ser aprovado se forem introduzidas medidas de 
atenuação ou condições de planeamento capazes de suprimir ou 
minimizar os efeitos negativos sobre o sítio;
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Reabilitação e compensações

A IENE está a envidar esforços importantes não apenas para 
reduzir os seus impactos, como também para contribuir para 
a conservação da biodiversidade, em especial através da 
reabilitação de locais de extração mineira e da implementação de 
medidas de compensação da biodiversidade.

Reabilitação é o processo de conversão de terrenos 
abandonados em terras utilizáveis, podendo implicar soluções 
de engenharia ou ecológicas. O plano de reabilitação, regra 
geral, constitui parte integrante do projeto de IENE, bem como 
das condições de autorização; se for devidamente planeado e 
implementado, pode contribuir para as medidas de atenuação 
ou de compensação dos efeitos negativos.

A principal condição para que a reabilitação cumpra os requisitos 
relativos a uma medida de atenuação segundo o artigo 6º, 
nº3, é a necessidade de demonstrar sempre a manutenção da 
integridade do sítio. Em particular:
•	 a medida de reabilitação tem de corresponder aos habitats 
e/ou às espécies negativamente afetadas (ou seja, ao 
restabelecimento do mesmo tipo de habitat/espécie);
•	 a medida de reabilitação tem de incidir na zona afetada;
•	 a reabilitação deve contribuir para uma redução significativa 
dos efeitos negativos, em termos de duração, extensão e 
intensidade. Tal redução deve ser conseguida num curto espaço 
de tempo durante a extração.

Compensações da biodiversidade são uma prática frequente 
na IENE para compensar impactos inevitáveis na biodiversidade 
resultantes das suas atividades. Podem incluir a criação, a 
recuperação e o melhoramento de habitats, bem como a 
aquisição de uma superfície com um habitat semelhante 
para fins de proteção a longo prazo. Em alguns casos, pode 
ser realizada a translocação de espécies ou de populações 
de plantas. As compensações podem proporcionar uma 
oportunidade de reparar danos na aceção do nº4 do artigo 6º 
da Diretiva Habitats, desde que cumpridos todos os requisitos 
estabelecidos no referido artigo.

Se, com base na AA, não se puder assegurar que o plano 
ou projeto não afetará a integridade do sítio em causa, as 
disposições do artigo 6º, nº 4, da Diretiva Habitats são aplicáveis 
a quaisquer decisões posteriores de prosseguir com o projeto 
como proposto e definir um conjunto de condições que devem 
ser cumpridas para que a autoridade competente o autorize. A 
entidade que pretenda recorrer ao artigo 6º, nº 4 deve provar, 
como condição prévia, que se cumprem as seguintes condições:
•	 a alternativa apresentada para aprovação é a menos prejudicial 
para a integridade do sítio Natura 2000 em termos dos seus 
interesses elegíveis, e não existe outra alternativa viável que não 
afete a integridade de um sítio Natura 2000;
•	 há razões imperativas de reconhecido interesse público 
que dizem respeito à saúde humana e segurança pública ou 
consequências benéficas primordiais para o ambiente, ou, outras 
razões imperativas se, antes de aprovar o plano ou projeto, a 
Comissão tiver dado o seu parecer;
•	 todas as medidas de compensação necessárias foram adotadas 
para garantir a proteção da coerência global da rede Natura 
2000. 

As medidas de compensação devem:
•	 contribuir para a preservação dos habitats naturais e das 
espécies de interesse comunitário na zona biogeográfica em 
causa, ou dentro dos mesmos limites, rotas de migração ou áreas 
de invernada de espécies de aves (ou seja, sítios designados nos 
termos da Diretiva Aves) no Estado-Membro em causa;
•	 focalizar-se, em proporções comparáveis, nos habitats e 
espécies de interesse comunitário afetados negativamente;
•	 desempenhar funções comparáveis às que justificaram a 
seleção do sítio original, em especial em relação à distribuição 
geográfica adequada.
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IENE em zonas Natura 2000 marinhas

A a extração de inertes em zonas marinhas tem vindo a assumir 
uma importância crescente. A areia e a gravilha constituem a 
maior parte dos minerais dragados dos fundos marinhos, mas 
existem outros, como conchas petrificadas e minerais metálicos.

O ordenamento do espaço marítimo é um instrumento funda-
mental para otimizar a utilização deste espaço de forma a favore-
cer o desenvolvimento económico e o meio marinho. A adoção 
de uma abordagem de zonamento permite introduzir, de forma 
estratégica, a extração de inertes marinhos num meio multi-fun-
cional já existente, através da identificação de zonas onde as dra-
gagens serão provavelmente mais apropriadas ou convenientes.

A extração de inertes pode ter impactos no meio marinho, 
tais como a remoção do bentos, aumento da turbidez da 
água, alteração da composição dos sedimentos, alteração da 
hidrodinâmica / transporte de sedimentos, etc. A importância 
e a extensão dos efeitos dependerão de uma série de fatores, 
incluindo a localização da zona de extração, a natureza dos 
sedimentos da superfície e subjacentes, os processos costeiros, 
a conceção, o método, o ritmo, a quantidade e a intensidade da 
extração, e a sensibilidade dos habitats e das espécies presentes 
no sítio Natura 2000.

O efeito mais significativo das dragagens é o rebaixamento dos 
níveis e a remoção dos sedimentos dos fundos marinhos, que 
causam uma alteração temporária da topografia, composição e 
estrutura dos sedimentos, o que por sua vez leva à destruição do 
biota bêntico. Estudos revelaram perdas da ordem dos 30%-80% 
da diversidade de espécies, densidade da população e biomassa 
de invertebrados bênticos nas zonas dragadas, dependendo a 
dimensão das perdas da intensidade da dragagem em toda a 
zona. Estas perdas não estão estritamente confinadas às zonas 
dragadas, uma vez que as plumas geradas pelas operações de 
dragagem podem estender-se a uma distância considerável da 
área de trabalho. Assim, algumas extrações fora de sítios marinhos 
da rede Natura 2000 podem ter efeitos indiretos sobre eles.

Algumas espécies podem ficar especialmente vulneráveis se a 
extração coincidir com zonas de reprodução ou desova. O principal 
risco da deposição dos sedimentos da pluma é a colmatação 
dos ovos dos peixes na zona de desova, como os do arenque e 
da galeota. As consequências da deterioração das comunidades 
bênticas também devem ser consideradas em relação às cadeias 
alimentares vitais para espécies protegidas. Por ex., a galeota é 
um elemento essencial nas cadeias alimentares marinhas, e de 
importância especial para as aves e mamíferos marinhos.
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Exemplos de medidas de atenuação da 
extração de inertes marinhos
O período de dragagem intensa é limitado a um determinado 
número de horas por unidade de superfície (ha).

Para proteger as espécies de aves sensíveis às perturbações, 
não são realizadas atividades de dragagem em 
determinados meses do ano.

Não são realizadas atividades de dragagem durante os 
períodos de reprodução e criação de mamíferos marinhos, 
que sejam extremamente sensíveis às perturbações.

São criadas zonas de proteção estrita, de dimensão 
suficiente, em torno de zonas sensíveis especiais.

A fim de reduzir ao mínimo a superfície do fundo marinho 
dragada e diminuir assim o impacto ambiental, as zonas de 
exploração são relativamente pequenas. Em cada concessão, 
só é autorizado um número limitado de zonas de extração. 
Apenas após ser completada uma área de exploração, 
poderão ser abertas novas áreas. Não é permitido voltar 
a zonas já dragadas anteriormente, para proporcionar 
condições ideais de regeneração natural. 

A profundidade de dragagem dos sedimentos é limitada.

Para reduzir a pluma, o operador da draga canaliza a 
descarga debaixo do fundo da embarcação para o mar.

Principais recomendações
Para apoiar um procedimento de avaliação e implementação 
global de atividades IENE eficaz e eficiente:

o estabelecimento de um plano de monitorização para 
avaliar a eficácia das medidas de prevenção, atenuação e, se 
necessário, de compensação.

a cooperação entre as autoridades competentes 
e os responsáveis pelos projetos para analisar os 
constrangimentos e encontrar as soluções mais apropriadas 
numa base casuística.

a consulta prévia e periódica entre as autoridades 
competentes, os promotores do projeto e as partes 
interessadas.

ter em conta as disposições em vigor relativas à proteção das 
espécies protegidas pelas Diretivas Aves e Habitats.
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Estudos de casos
ZPE designadas numa pedreira

A ZPE Dubnické štrkovisko está situada numa zona onde foram 
realizadas escavações no rio Vah (Eslováquia) para exploração 
industrial de gravilha. Graças à interrupção dos trabalhos de 
escavação (que deixaram pequenas ilhas) criou-se um espaço 
natural. Após cessação da atividade extrativa, seguiu-se um 
rápido processo de reabilitação natural que levou à criação 
de uma zona de elevada qualidade para aves selvagens. Na 
Eslováquia, este sítio (ca. 60 ha) é um dos três melhores habitats 
de nidificação de Sterna hirundo, uma espécie enumerada na 
Diretiva Aves que depende da gestão regular da regeneração 
natural que, neste caso, é realizada pelo Estado e por 
organizações não governamentais. Neste sítio, encontram-se seis 
outras espécies de aves nidificantes, incluindo Ixobrychus minutus 
e Porzana porzana.

A pedreira abandonada também é utilizada pelas espécies 
migratórias e para invernada. O sítio mantém o seu caráter 
ecológico apesar de fazer parte de uma zona mineira autorizada 
e de estar situado numa região alterada por forte presença 
humana, perto de uma cidade e de uma auto-estrada.

Ministério do Ambiente, Eslováquia, 2008.

Boas práticas para extração de inertes no meio 
marinho

Os agregados marinhos desempenham um importante papel no 
aprovisionamento de matérias-primas de alta qualidade, tanto 
para a indústria da construção, como para a proteção costeira. 
As zonas de dragagem são autorizadas pelo The Crown Estate, 
após uma exaustiva avaliação de impacto ambiental (AIA) e 
um processo de consulta a partes interessadas, anteriormente 
regulado pelo Communities & Local Government (CLG) e pelo 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), e 
agora pela Marine and Fisheries Agency (MFA), uma agência 
executiva da Defra.

Em 2002, o Governo criou uma fonte adicional de financiamento, 
mediante a aplicação de uma taxa sobre os inertes primários, 
provenientes tanto de terras firmes como de fontes marinhas. 
Este Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) tem quatro 
objetivos fundamentais:
•	 Minimizar a procura de inertes primários
•	 Promover a extração e o transporte respeitadores do ambiente
•	 Colmatar os impactos ambientais resultantes de anteriores 
extrações de inertes
•	 Compensar as comunidades locais pelos impactos resultantes 
da extração de inertes.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Conference proceedings: Setembro 2006. Editores: Newell e Garner. 
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Orientações para o ordenamento em matéria de 
minerais em Inglaterra

As Declarações de Políticas para os Minerais definem a política 
nacional de planeamento de recursos minerais em Inglaterra. 
Existem objetivos específicos para os diferentes tipos de 
materiais (inertes, argila, pedra natural para construção e 
pavimentos, petróleo e gás).

Caso a exploração de minerais seja proposta no interior, ou num 
local adjacente a um sítio Natura 2000, ou for suscetível de afetar 
significativamente o sítio em causa, devem ser tidas em conta as 
linhas orientadoras e as Declarações de Políticas de Planeamento. 
Estas definem normas e condições para o desenvolvimento de 
atividades planeadas. São igualmente definidas as funções e as 
responsabilidades da autoridade responsável pelo planeamento, 
do promotor do projeto e da Natural England.

Estas linhas de orientação abrangem o conteúdo da AA, a 
possibilidade de consulta pública, a apreciação de soluções 
alternativas, a ponderação de razões imperativas de reconhecido 
interesse público e as condições para aplicação de medidas de 
compensação.

A política nacional de planeamento descreve, em linhas gerais, a 
forma como as autoridades de planeamento de recursos minerais 
(MPA) devem delinear o respetivo planeamento dos recursos 
minerais. Cada MPA define um Programa de Desenvolvimento 
dos Recursos Minerais (MDF), que deve:
•	 indicar o local dos sítios importantes para a biodiversidade, 
distinguindo entre a hierarquia dos sítios designados a nível 
internacional, nacional, regional, e local; e 
•	 identificar zonas ou sítios para o restabelecimento ou a criação 
de novos habitats prioritários que contribuam para os objetivos 
regionais. 

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Medidas de atenuação para esquilos voadores

No sudoeste da Finlândia foi concebida e autorizada a exploração 
de uma mina de ouro, compreendendo uma mina a céu aberto 
e uma mina subterrânea. De acordo com um estudo sobre os 
valores naturais da zona realizado para além da avaliação de 
impacto ambiental, a zona era habitada por 1-3 esquilos machos 
e três fêmeas reprodutoras (Pteromys volans), sendo este o 
mamífero mais importante na área, protegido pela Diretiva 
Habitats. Cada território foi estudado em pormenor, tendo ainda 
em conta possíveis ligações entre estes e esquilos voadores de 
outras zonas no exterior do local de exploração. O sítio Natura 
2000 mais próximo situava-se a 5 km de distância da mina.

O requerente complementou o seu pedido de autorização 
com os dados relativos à proteção do esquilo voador, após ter 
consultado as autoridades regionais no domínio do ambiente 
e as condições de licenciamento incluíam, entre outras, as 
seguintes prescrições:
•	 O limite da superfície a céu aberto pode estender-se, no 
máximo, a 40 metros de distância da árvore de nidificação mais 
próxima. No espaço compreendido entre a árvore de nidificação 
e o poço, só podem ser abatidas árvores numa faixa de 5 metros 
entre o limite do poço e a floresta, onde podem ser autorizados 
cortes por razões de segurança da mina. Assim, ficaria preservada 
uma zona de floresta com 40 m de largura, entre a árvore de 
nidificação no território 1 e o limite da superfície a céu aberto.
•	 ser conservada madeira suficiente para servir de abrigo em 
redor das árvores de nidificação. Na zona de exploração mineira, 
não devem ser cortadas árvores nas rotas usadas pelos esquilos 
voadores. 

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finlândia).



Leituras adicionais
Esta publicação é um sumário do Documento de Orientação da 
UE sobre “A extração de minerais não energéticos e a rede Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_pt.pdf

A Comissão Europeia publicou documentos de orientação para 
ajudar a compreensão e aplicação do procedimento de Avaliação 
Adequada. Encontram-se disponíveis no sítio web Natura 2000 
da Comissão: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Gestão dos sítios Natura 2000: As disposições do artigo 6º da 
Diretiva ‘Habitats’ 92/43/CEE    
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_pt.pdf

Diretiva Habitats: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Diretiva Aves: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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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