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NOTA DA COMISSÃO SOBRE  

O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO PARA OS SÍTIOS DA 

REDE NATURA 2000 

O objetivo da presente nota é fornecer orientações para ajudar os Estados-

Membros a estabelecer medidas de conservação para os sítios da rede Natura 2000. 

Complementa as notas da Comissão sobre a «Designação de Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC)» e o «Estabelecimento de objetivos de conservação para os 

sítios da Rede Natura 2000», devendo ser lida em conjugação com esses 

documentos.  

 

1.  Quais são as exigências da Diretiva Habitats? 

Nos termos do artigo 1.º, alínea l), da Diretiva Habitats, entende-se por Zona Especial 

de Conservação (ZEC) um sítio de importância comunitária designado pelos Estados-

Membros por um ato regulamentar, administrativo e/ou contratual em que são aplicadas 

as medidas necessárias para a manutenção ou o restabelecimento do estado de 

conservação favorável dos habitats naturais e/ou das populações das espécies para as 

quais o sítio é designado. 

O artigo 6.º, n.º 1, prevê um regime geral de conservação que deverá ser estabelecido 

pelos Estados-Membros para todas as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e que 

será aplicável a todos os tipos de habitats naturais do anexo I e espécies do anexo II 

presentes nos sítios, exceto quando sejam identificados como não significativos no 

formulário de dados normalizado Natura 2000. 

Artigo 6.º, n.º 1: «Em relação às zonas especiais de conservação, os Estados-Membros 

fixarão as medidas de conservação necessárias, que poderão eventualmente implicar 

planos de gestão adequados, específicos ou integrados noutros planos de ordenação, e 

as medidas regulamentares, administrativas ou contratuais adequadas que satisfaçam as 

exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das espécies do 

anexo II presentes nos sítios.» 

Muitas vezes, isso exigirá a aplicação de medidas positivas e ativas com vista a contribuir 

para a realização dos objetivos gerais da diretiva. Nesse contexto, o artigo 6.º, n.º 1, 

distingue-se dos três outros números do artigo 6.º, que estão antes centrados em medidas 

de prevenção para evitar a deterioração e as perturbações significativas (artigo 6.º, n.º 2) 

e em garantias processuais para o tratamento dos planos e projetos que possam ter efeitos 

significativos sobre os sítios Natura 2000 (artigo 6.º, n.
os

 3 e 4). 

O artigo 6.º, n.º 1, diz especificamente respeito às ZEC e não é aplicável às Zonas de 

Proteção Especial (ZPE), contrariamente ao artigo 6.º, n.
os

 2, 3 e 4, que são também 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf
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aplicáveis às zonas designadas ao abrigo da Diretiva Aves
1
. Todavia, o artigo 4.º, n.

os
 1 e 

2, da Diretiva Aves introduz para a gestão das ZPE uma abordagem semelhante à fixada 

no artigo 6.º, n.º 1, exigindo que os Estados-Membros assegurem que as espécies 

mencionadas no anexo I e as espécies de aves migratórias de ocorrência regular sejam 

objeto de medidas de conservação especial no que respeita ao seu habitat de modo a 

garantir a sobrevivência e a reprodução na sua área de distribuição. Significa isto que as 

ZPE estão sujeitas a um regime de proteção semelhante ao das ZEC. 

A aplicação do artigo 6.º, n.º 1, não é facultativa: as medidas de conservação 

necessárias devem ser estabelecidas para todas as ZEC 

Interpretação jurídica do artigo 6.º, n.º 1 

No processo C-508/04, o Tribunal de Justiça declarou que um Estado-Membro não pode 

furtar-se a tomar todas as medidas de conservação necessárias nos sítios da Rede Natura 

2000. «Ora, decorre do artigo 6.º, n.º 1, da diretiva que as "medidas de conservação 

necessárias" devem ser tomadas em todos os casos, e não "eventualmente". Com efeito, 

nesta última disposição, a palavra "eventualmente" só se refere aos planos de gestão e 

não pode ser entendida como uma restrição geral à obrigação de tomar as medidas 

regulamentares, administrativas ou contratuais necessárias (...)  

Assim, 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». 

 

2.  O que se entende por medidas de conservação?  

De acordo com o artigo 6.º, n.º 1, as medidas de conservação a aplicar nas ZEC devem 

corresponder às exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das 

espécies do anexo II presentes no sítio. As exigências ecológicas envolvem todas as 

necessidades ecológicas, incluindo tanto os fatores abióticos como bióticos, que sejam 

consideradas necessárias para assegurar a conservação dos tipos de habitats e das 

espécies, incluindo as respetivas relações com o meio físico (ar, água, solo, vegetação, 

etc.).  

Estas exigências assentam no conhecimento científico e devem ser definidas numa base 

casuística, o que significa que as exigências ecológicas podem variar de uma espécie para 

outra dentro de um sítio, mas também para a mesma espécie de um sítio para outro. No 

entanto, não é necessário estabelecer medidas de conservação específicas para as 

                                                 
1 O regime que estabelece medidas de conservação especial para as ZPE classificadas ao abrigo da 

Diretiva Aves é fixado no artigo 4.º, n.os 1 e 2, da Diretiva Aves. 
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espécies ou tipos de habitats cuja presença no sítio é considerada não significativa nos 

termos do formulário de dados normalizado Natura 2000
2
.  

Todas as medidas de conservação necessárias a aplicar num sítio Natura 2000 deverão 

estar relacionadas com os objetivos de conservação desse sítio. Os objetivos de 

conservação ao nível dos sítios definem a condição ou estado pretendidos para os tipos 

de habitats e espécies presentes no sítio. Esses elementos deverão ser estabelecidos em 

função do grau de conservação de cada espécie e tipo de habitat com uma presença 

significativa no momento da designação como Sítio de Importância Comunitária (SIC), 

tal como registada no formulário de dados normalizado. O FDN aplica três critérios 

(representatividade, área relativa e grau de conservação para os tipos de habitats, 

população, grau de conservação e isolamento para as espécies) para determinar a 

avaliação global de cada espécie e tipo de habitat presentes nesse sítio específico
3
.  

Os objetivos de conservação para o sítio poderão passar pela manutenção (se já estiverem 

em boas condições) ou pelo melhoramento do estado das espécies/tipos de habitats 

presentes. Desta forma, cada sítio poderá contribuir da melhor forma possível para atingir 

um estado de conservação favorável ao nível (biogeográfico nacional) apropriado, tendo 

em conta a área de distribuição natural das espécies ou tipos de habitats.  

Uma vez definidos os objetivos de conservação para um sítio Natura 2000, existe alguma 

flexibilidade para a definição e estabelecimento das medidas de conservação e 

poderão ser consideradas várias alternativas, tomando eventualmente em 

consideração outras atividades socioeconómicas nos sítios. 

As medidas de conservação correspondem aos mecanismos e ações concretos a adotar 

para um sítio Natura 2000 com o objetivo de alcançar os respetivos objetivos de 

conservação. 

3. Quando deverão ser estabelecidas as medidas de conservação necessárias? 

Os Estados-Membros devem designar os SIC como Zonas Especiais de Conservação 

(ZEC) e aplicar as medidas de conservação necessárias exigidas no artigo 6.º, n.º 1, no 

prazo de seis anos a contar da designação do sítio como Sítio de Importância 

Comunitária (SIC) pela Comissão (em conformidade com o artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva 

Habitats). A designação como ZEC desencadeia a aplicação do artigo 6.º, n.º 1, podendo 

daí inferir-se que o período de seis anos entre a designação como SIC e a designação 

como ZEC deverá ser utilizado para estabelecer as medidas de conservação necessárias 

de modo a que estas estejam prontas a ser aplicadas logo que os sítios sejam designados 

como zonas especiais de conservação. Assim, será aconselhável que os Estados-

Membros comecem a identificar as medidas de conservação necessárias bem antes do 

final desse prazo. 

                                                 
2 Ou seja, todas as espécies referenciadas como tendo uma dimensão e densidade populacional insignificantes 

relativamente às populações presentes no território nacional ou tipos de habitat referenciados como tendo 
uma representatividade insignificante (categoria D). 

3 Ver as novas orientações em matéria de comunicação de informações e do formulário de dados normalizado: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:PT:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:PT:NOT
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Isso mesmo foi confirmado pelo designado processo Macaronésia (Processo C-90/10), 

que concluiu que um Estado-Membro não tinha cumprido as obrigações que lhe 

incumbiam por não ter «(...) tomado nem aplicado, em conformidade com o artigo 6.º n.
os

 

1 e 2, da Diretiva 92/43, as medidas adequadas de conservação e um regime de proteção 

que evite a deterioração dos habitats e as perturbações significativas que atinjam as 

espécies, garantindo a proteção legal das zonas especiais de conservação 

correspondentes aos sítios mencionados na Decisão 2002/11/CE (...)», que tinha 

aprovado a lista dos SIC há mais de seis anos.  

As medidas de conservação relativas aos sítios da Rede Natura 2000 podem ser revistas 

ou ajustadas posteriormente tendo em conta novos conhecimentos relevantes ou 

quaisquer eventuais alterações no estado dos tipos de habitats e espécies em causa. 

4.  Formas de aplicar o artigo 6.º, n.º 1 

Em conformidade com o disposto no artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats, as medidas de 

conservação necessárias 

- «(...) 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». 

A escolha é deixada ao critério dos Estados-Membros, em conformidade com o princípio 

da subsidiariedade. A diretiva estabelece os objetivos a alcançar e as disposições que 

deverão ser aplicadas, mas no caso do artigo 6.º, n.º 1, deixa ao critério dos Estados-

Membros a decisão sobre como aplicar essas disposições na prática. Muitas vezes, as 

diferentes opções referidas no artigo 6.º, n.º 1, são utilizadas em combinação para a 

gestão dos sítios da Rede Natura 2000. 

Planos de gestão 

Os planos de gestão são amplamente utilizados nos países da UE. Embora a elaboração 

de planos de gestão para os sítios Natura 2000 não seja uma exigência automática ao 

abrigo da Diretiva Habitats, esses planos parecem ser a opção preferida para a maioria 

dos Estados-Membros e são mesmo considerados obrigatórios em muitos deles. 

Em geral, os planos de gestão a nível do sítio são utilizados para formular os objetivos de 

conservação aí aplicáveis, bem como as medidas necessárias para os atingir. Os planos de 

gestão são muitas vezes utilizados como instrumento para orientar os gestores e outras 

partes interessadas na conservação dos sítios Natura 2000, bem como para envolver os 

diferentes intervenientes socioeconómicos e autoridades na execução das medidas de 

conservação necessárias que tenham sido identificadas.  

Os planos de gestão constituem um instrumento útil para assegurar a aplicação do 

disposto no artigo 6.º, n.º 1, de forma clara e transparente, permitindo que todas as partes 

interessadas obtenham informação sobre aquilo que se pretende com a Rede Natura 2000 

e possam participar ativamente nesse debate. Os planos de gestão poderão igualmente 

contribuir para identificar as questões de financiamento das medidas e para assegurar 

uma melhor integração noutros planos.  
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Os planos de gestão podem ser documentos autónomos ou podem igualmente ser 

«integrados noutros planos de desenvolvimento», em conformidade com o princípio de 

integração do ambiente nas outras políticas da UE. No caso de um plano integrado, é 

importante assegurar que são claramente estabelecidos os objetivos e as medidas de 

conservação para os habitats e as espécies presentes no sítio. 

Os Estados-Membros utilizam atualmente diferentes tipos de planos de gestão para os 

sítios Natura 2000: 

— Planos de gestão para sítios individuais ou para um grupo de sítios. 

— Planos de gestão setorial que estabelecem os objetivos de conservação e asmedidas 

específicas para os sítios Natura 2000 relevantes para esse setor (p. ex.: silvicultura, 

agricultura, água, etc.). 

Importa contudo salientar que os planos de gestão atualmente em vigor para outras 

categorias de áreas protegidas (p. ex.: parques nacionais ou parques naturais, etc.) nem 

sempre são suficientes para abordar a gestão dos sítios Natura 2000 e devem, por 

conseguinte, ser adaptados por forma a refletir os objetivos de conservação específicos a 

alcançar nesses sítios em função das espécies e tipos de habitats de interesse comunitário 

presentes. Além disso, as fronteiras de outros tipos de zona protegida e as do sítio Natura 

2000 podem não ser coincidentes. 

 

Medidas regulamentares, administrativas e contratuais  

No que se refere às medidas regulamentares, administrativas ou contratuais, muitas 

são as formas que poderão ser consideradas adequadas para atingir os objetivos de 

conservação fixados para cada sítio. Muitas vezes isso envolverá uma gestão ativa, mas 

em alguns casos também poderá envolver apenas medidas preventivas, mais passivas (p. 

ex.: gestão sem qualquer intervenção). Por outro lado, estas medidas não serão 

necessariamente novas, uma vez que medidas já existentes poderão também contribuir 

para alcançar os objetivos de conservação do sítio. 

- As medidas regulamentares seguem normalmente um padrão previamente enunciado 

na lei processual e podem fixar exigências específicas em relação às atividades 

permitidas, limitadas ou proibidas nesse sítio. 

- As medidas administrativas podem fixar disposições relevantes no que respeita à 

aplicação das medidas de conservação ou à autorização de outras atividades no sítio. 

- As medidas contratuais implicam contratos ou acordos, geralmente celebrados entre 

as autoridades de gestão e os proprietários de terrenos ou utilizadores do sítio. 

Entre as medidas que envolvem uma ação positiva, as medidas de caráter agroambiental 

ou silviambiental constituem um bom exemplo para ilustrar de que modo as exigências 

socioeconómicas podem ser tidas em conta na celebração de acordos benéficos para os 

sítios Natura 2000. 

Os acordos agroambientais com os agricultores no âmbito do Regulamento 

Desenvolvimento Rural podem ser encarados como medidas contratuais que se destinam 

a preservar ou melhorar o estado de conservação de determinados tipos de habitats (p. 

ex.: prados, pastagens) e espécies num conjunto de sítios. As medidas de caráter 
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silviambiental poderão também servir de base ao estabelecimento de contratos e acordos 

com os proprietários florestais no que respeita a uma gestão florestal favorável à 

conservação dos habitats e das espécies. 

Tendo em conta o vasto leque de possibilidades disponíveis para estabelecer as 

necessárias medidas de conservação, poderá também ser necessário utilizar outros tipos 

de contratos e acordos e outros tipos de medidas específicas, incluindo medidas de 

conservação de caráter voluntário. 

5. Principais elementos a ter em conta no estabelecimento das medidas de 

conservação necessárias 

Muitos países dispõem já de orientações quanto à formulação das medidas de 

conservação e à evolução dos processos de ordenamento dos sítios Natura 2000. 

Apresentam-se em seguida alguns dos elementos fundamentais a considerar. 

Base de informações sólida 

Para definir e estabelecer medidas de conservação adequadas e viáveis, é necessário 

dispor de uma sólida base de informações sobre as condições existentes no local, o estado 

das espécies e dos habitats e as principais pressões e ameaças que os podem afetar, as 

utilizações do solo em curso, os ointeresses das diferentes partes, etc.  

Devem ser identificadas as principais utilizações do solo e outras atividades que possam 

influenciar o estado de conservação dos habitats e das espécies, bem como todas as 

partes interessadas relevantes que devam ser envolvidas ou consultadas no processo de 

ordenamento. Essa análise poderá incluir os potenciais conflitos e as formas e meios 

possíveis de os solucionar. 

Será útil identificar e cartografar a localização precisa das principais características 

naturais (tipos de habitats e espécies) e atividades socioeconómicas em curso e planeadas 

para o sítio. Esses mapas serão úteis para debater com as partes interessadas as 

necessidades de gestão dos sítios. 

Um objetivo global na preparação das medidas de conservação deverá ser uma gestão 

integrada dos sítios, o que implica que se tomem em consideração todos os interesses 

relevantes das partes interessadas, tentando integrá-los, na medida do possível, na 

realização dos objetivos de conservação.  

Participação, consulta e comunicação 

A participação do público no planeamento e preparação da gestão da conservação de um 

sítio Natura 2000, que permita contemplar os pontos de vista das pessoas que vivem, 

trabalham ou utilizam o sítio, poderá constituir uma excelente oportunidade para criar um 

ambiente social mais favorável à conservação do ambiente. 

A probabilidade de êxito será muito maior se as diferentes partes interessadas estiverem 

empenhadas e envolvidas na gestão do sítio. Essa participação poderá ter lugar durante 

todo o processo de planeamento da gestão e os instrumentos de gestão relevantes 

deverão estar disponíveis para consulta pública antes da sua eventual aprovação e 

publicação. A consulta e participação das partes interessadas desde as primeiras fases 

do processo exige normalmente uma abordagem pluridisciplinar e profissional. 
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Uma comunicação apropriada com todas as partes interessadas relevantes permitirá 

sensibilizá-las para a importância da participação no processo e para o papel que nele 

poderão desempenhar. É fundamental comunicar os objetivos de conservação do sítio 

a todas as partes interessadas numa fase precoce do processo, apresentando informação 

sobre a importância do sítio para a conservação de determinados habitats e espécies de 

uma forma clara e facilmente compreensível às pessoas que vivem ou utilizam o espaço, 

para ajudar a compreender a importância da adoção de medidas que garantam a correta 

gestão do sítio e associar essas pessoas ao processo.  

As boas práticas atualmente aplicadas em muitos Estados-Membros da UE consistem em 

assegurar uma contribuição ativa de todas as partes interessadas, por exemplo através da 

criação de grupos ou comités diretores encarregados de definir a gestão com objetivos 

de conservação. Estes comités diretores envolvem habitualmente as autoridades locais e 

representantes dos proprietários de terrenos, utilizadores e principais operadores 

presentes no sítio Natura 2000.  

A organização de consultas públicas eficazes exige uma administração eficiente do 

processo e a colaboração de diferentes níveis políticos, bem como recursos 

orçamentais e humanos suficientes e a utilização de ferramentas e meios de 

comunicação eficazes. Para assegurar que as diferentes partes interessadas, 

principalmente as não diretamente envolvidas na gestão ambiental, entendem bem as 

obrigações legais em matéria de ambiente e os objetivos e medidas de conservação 

propostos para cada sítio, bem como as oportunidades que uma gestão adequada do sítio 

poderá proporcionar, pode igualmente revelar-se necessário oferecer possibilidades de 

formação e informação bem orientadas e, em certos casos, métodos eficazes de 

resolução de conflitos. A obtenção de acordos sobre as questões de gestão será deste 

modo facilitada.  

Verificou-se que seria altamente vantajoso que os processos de elaboração das medidas 

de conservação, de participação das partes interessadas e, em alguns casos, de resolução 

de conflitos fossem facilitados por um «defensor do sítio» especificamente designado, 

que poderá ser nomeado e/ou apoiado financeiramente pela administração responsável, 

mas poderá também proceder da esfera dos principais proprietários de terrenos, 

autoridades locais, de uma ONG local ou de outras partes interessadas. Esta função pode 

também ser combinada com um papel de supervisão ou de viabilização da aplicação das 

medidas.   

Definição das medidas de conservação necessárias, 

As medidas de conservação devem ser definidas com um grau de pormenor 

suficiente para facilitar a respetiva aplicação (quem faz o quê, quando e como) e evitar 

possíveis conflitos que possam resultar de uma falta de informação adequada. As 

medidas de conservação para o sítio deverão igualmente ser realistas, quantificadas e 

exequíveis. A linguagem utilizada na descrição das medidas de conservação procurará 

ser clara para ser amplamente compreensível.  

A definição de medidas de conservação requer um nível apropriado de competência 

técnica para permitir a consideração de uma série de medidas possíveis para atingir os 

objetivos para o sítio, identificando aqueles que são essenciais e aqueles para os quais 

existem várias opções alternativas de aplicação, de modo a que os interessados locais 

possam adaptar essas medidas dentro dos limites globais do plano. Deverão ser 

fornecidas a localização exata e uma descrição dos meios e instrumentos necessários para 

a aplicação das medidas de conservação. A melhor forma de o conseguir será através de 
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um plano de trabalho que indique o momento em que as medidas passarão a ser 

aplicadas e atribua as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas. Esse plano de 

trabalho deverá ser suficientemente flexível para permitir a sua revisão e adaptação, 

conforme necessário, por exemplo com base nos resultados de medidas entretanto 

aplicadas. Será importante também estabelecer um calendário de análise da adequação 

das medidas de conservação tomadas e da evolução da realização dos objetivos de 

conservação, a fim de verificar a pertinência, aferição e execução das medidas. 

Recursos necessários para a execução das medidas Estimativas de custos e benefícios e 

identificação de possíveis instrumentos financeiros 

Se possível, os recursos necessários para a execução das medidas de conservação deve 

ser objeto de consideração em qualquer instrumento de gestão dos sítios Natura 2000, 

incluindo informação sobre os custos estimados da execução e acompanhamento de todas 

as atividades planeadas, da respetiva administração, dos pagamentos compensatórios, etc. 

Tão importantes como os recursos financeiros são os recursos humanos. Uma boa gestão 

dos sítios Natura 2000 exige a participação de pessoas com competências adequadas na 

conceção e execução das medidas. Essa informação será também importante para a 

afetação dos fundos provenientes de múltiplas fontes e regimes de apoio possíveis. 

Para além de fornecer uma base clara para a realização dos objetivos de conservação, o 

estabelecimento de medidas de conservação para a Rede Natura 2000 poderá também 

proporcionar importantes benefícios sociais e económicos, assegurando um fluxo 

continuado de serviços ecossistémicos vitais
4
. A rede é um grande repositório de habitats 

ricos em carbono e tem um importante papel a desempenhar na resposta aos desafios das 

alterações climáticas, tanto em termos de atenuação como de adaptação
5
. Oferece ainda 

outras vantagens socioeconómicas, como a manutenção da quantidade e qualidade da 

água, a conservação dos polinizadores naturais, a preservação de valores paisagísticos e 

de lazer e o apoio ao turismo e às atividades recreativas. Por conseguinte, todos os 

múltiplos benefícios decorrentes do investimento na Rede Natura 2000 deverão ser 

contabilizados.   

Uma avaliação dos custos e benefícios ligados à criação dos sítios Natura 2000 só será 

possível se a sua gestão for devidamente planeada. A importância dos fatores 

socioeconómicos deverá ser corretamente identificada para cada sítio, se existir 

informação relevante. Os setores de atividade económica e as suas relações e interações 

com o meio natural deverão ser analisados para poder determinar os eventuais custos e 

benefícios decorrentes da gestão dos sítios. Essa análise poderá também ser útil para 

determinar as efetivas necessidades de apoio financeiro e disponibilizar os mecanismos 

de apoio, pagamento por serviços prestados ou outros relevantes. 

Aplicação e comunicação efetivas 

Quando as medidas de conservação forem executadas, deverá prever-se um mecanismo 

que garanta a sua aplicação efetiva. Os Estados-Membros deverão estar em condições de 

demonstrar que adotaram as necessárias medidas de conservação nos sítios e de 

comprovar de alguma forma que não só foram estabelecidas como também estão a ser 

                                                 
4
 Comissão Europeia (2013). The economic benefits of the Natura 2000 network. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf  

5
 Comissão Europeia (2013) Guidelines on climate change and Natura 2000. 

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

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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aplicadas. Os Estados-Membros devem apresentar de seis em seis anos um relatório 

sobre a aplicação das medidas de conservação tomadas nos sítios Natura 2000 (nos 

termos do artigo 17.º da Diretiva Habitats). 

Alguns Estados-Membros estabelecem planos de gestão e medidas de conservação com 

caráter jurídico vinculativo. No que diz respeito à comunicação e à informação, as 

medidas de conservação estabelecidas para os sítios — ou, caso contenham informações 

comerciais ou outras informações sensíveis e privadas, um resumo público das mesmas 

— devem estar disponíveis de forma transparente para o público em geral (p. ex.: em 

sítios WEB ou registos oficiais) como fonte de informação para todos os cidadãos que 

vivem na zona e são afetados pela designação. 

6. Acompanhamento, avaliação e revisão das medidas de conservação 

As atividades de acompanhamento das medidas de conservação propostas nos sítios 

Natura 2000 deverão ter dois objetivos: 

- Avaliar a real execução das medidas de conservação previstas e a sua eficácia na 

realização dos objetivos de conservação do sítio;  

- Avaliar o impacto das medidas no grau de conservação dos habitats e espécies 

presentes no sítio e aos quais as medidas se destinam. 

Os mecanismos de acompanhamento devem incluir objetivos claramente verificáveis e 

mensuráveis e poderão incluir um sistema de indicadores para facilitar o seguimento a 

dar às medidas e a avaliação dos resultados. As atividades de acompanhamento e 

vigilância são mencionadas na Diretiva Habitats (artigos 11.º e 17.º). O artigo 17.º, n.º 1, 

exige que os Estados-Membros forneçam informação sobre as medidas de conservação 

referidas no artigo 6.º, n.º 1, bem como uma avaliação da incidência dessas medidas. 

Atualmente, encontram-se em curso em muitos Estados-Membros programas de 

acompanhamento para avaliar o estado de conservação de habitats e espécies de interesse 

para a UE. De acordo com as orientações para a aplicação do artigo 17.º, as avaliações 

devem ser efetuadas em cada país à escala biogeográfica, tomando em consideração a 

totalidade da zona de distribuição. No entanto, a revisão dos planos e medidas de gestão 

deverá ser efetuada num prazo adequado para permitir a adaptação da gestão do sítio às 

eventuais alterações, tendo em conta os objetivos de conservação e o tipo de medidas 

aplicadas e as circunstâncias específicas de cada sítio Natura 2000. 

 

Nota da Comissão sobre o estabelecimento de medidas de conservação 
para os sítios da rede Natura 2000.  

Comissão Europeia, Doc. Hab.13-04/05, Setembro 2012 (versão original 
inglesa).  
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_PT.pdf 

Contato: nature@ec.europa.eu 
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