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NOTA DA COMISSÃO SOBRE 

O ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS DE CONSERVAÇÃO PARA OS 
SÍTIOS DA REDE NATURA 2000 

 
 

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

Membros a estabelecer objetivos de conservação para os sítios Natura 2000. 
 
 
1. Quais são as exigências da Diretiva Habitats? 
 
Há várias referências à expressão «objetivos de conservação» no preâmbulo da 
diretiva, para além de uma menção explícita no artigo 6.º, n.º 3. A necessidade de tal 
conceito é também salientada pelo artigo 4.º, n.º 4, e pelo artigo 6.º, n.º 1, da 
diretiva, sendo também relevante no contexto do artigo 8.º, n.º 2.  

O preâmbulo da diretiva prevê que: 

«(...) em cada zona designada, devem ser aplicadas as medidas necessárias para 
concretizar os objetivos de conservação prosseguidos» 

e « (...) qualquer plano ou programa suscetível de afetar de modo significativo os 
objetivos de conservação de um sítio designado ou a designar no futuro deve ser 
objeto de avaliação adequada». 
 
Nos termos do artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva 92/43/CEE: «A partir do momento em que 
um sítio de importância comunitária tenha sido reconhecido nos termos do 
procedimento previsto no n.º 2, o Estado-Membro em causa designará esse sítio 
como zona especial de conservação, o mais rapidamente possível e num prazo de 
seis anos, estabelecendo prioridades em função da importância dos sítios para a 
manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável de um 
tipo ou mais de habitats naturais a que se refere o anexo I ou de uma ou mais 
espécies a que se refere o anexo II e para a coerência da rede Natura 2000, por um 
lado, e em função das ameaças de degradação e de destruição que pesam sobre 
esses sítios, por outro».  
 
O artigo 6.º, n.º 1, estabelece que: «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». 

O artigo 6.º, n.º 2, estabelece que: «Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para evitar, nas zonas especiais de conservação, a deterioração dos 
habitats naturais e dos habitats de espécies, bem como as perturbações que atinjam 
as espécies para as quais as zonas foram designadas, na medida em que essas 
perturbações possam vir a ter um efeito significativo, atendendo aos objetivos da 
presente diretiva». 
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O artigo 6.º, n.º 3, estabelece que: «Os planos ou projetos não diretamente 
relacionados com a gestão do sítio e não necessários para essa gestão, mas 
suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa, individualmente ou em 
conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma avaliação adequada 
das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos objetivos de conservação1 
do mesmo». 

O artigo 7.º da diretiva, que é aplicável às Zonas de Proteção Especial (ZPE) 
designadas nos termos da Diretiva Aves, determina claramente que as disposições 
do artigo 6.º, n.º 3, são aplicáveis às ZPE. 

O artigo 8.º, n.º 2, determina que «Em relação aos sítios de importância comunitária 
para os quais se pretenda co-financiamento, a Comissão definirá, de acordo com 
cada Estado-membro interessado, as medidas essenciais para a manutenção ou o 
restabelecimento de um nível de conservação favorável dos tipos de habitats 
naturais prioritários e das espécies prioritárias nos sítios em causa, bem como o 
custo total dessas medidas». 

As disposições acima mencionadas apontam para a necessidade de estabelecer 
objetivos de conservação específicos para o sítio, como referência necessária para 
identificar as medidas de conservação associadas ao mesmo e para avaliar 
adequadamente as implicações dos diferentes planos e projetos para esse mesmo 
sítio. 

 

 

2. O que se entende por objetivos de conservação? 

O artigo 1.º estabelece que, para efeitos da diretiva, se entende por «Conservação: 
o conjunto das medidas necessárias para manter ou restabelecer os habitats 
naturais e as populações de espécies da fauna e da flora selvagens num estado 
favorável (...)». 

Como indicado no artigo 2.º, o objetivo geral da Diretiva Habitats é contribuir para 
assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna 
e da flora selvagens. As medidas tomadas ao abrigo da diretiva visam assegurar que 
as espécies e tipos de habitats abrangidos alcançam um «estado de conservação 
favorável» e que a sua sobrevivência a longo prazo seja garantida em toda a sua 
zona de distribuição natural na UE.  

Assim, e no sentido mais geral, um objetivo de conservação consiste na 
especificação das metas globais para as espécies e/ou tipos de habitats em função 
dos quais foi designado o sítio, de modo a que essas metas contribuam para manter 

                                                 
1 No processo Mar de Wadden (C-127/02), o Tribunal de Justiça da UE declarou que «(...) uma avaliação 

adequada dos efeitos do plano  

ou do projeto sobre o sítio em questão implica que, antes da sua aprovação, sejam identificados, tendo em conta 

os melhores conhecimentos científicos na matéria, todos os aspetos do plano ou do projeto que possam, por si 

sós ou em conjugação com outros planos ou projetos, afetar os objetivos de conservação desse sítio». 
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ou alcançar um estado de conservação favorável2 3 dos habitats e espécies em 
causa aos níveis nacional, biogeográfico ou europeu.  

Embora cada sítio contribua para alcançar um estado de conservação favorável 
(ECF), esse objetivo só poderá ser definido e realizado ao nível da área de 
distribuição natural de uma espécie ou de um tipo de habitat. Um objetivo de 
conservação alargado que vise alcançar um ECF só poderá, portanto, ser 
considerado ao nível apropriado, por exemplo nacional, biogeográfico ou europeu.  

No entanto, o objetivo geral de alcançar um ECF para todas as espécies e tipos de 
habitats enumerados nos anexos I e II da Diretiva Habitats terá de traduzir-se em 
objetivos de conservação dos sítios que definam o estado a alcançar para cada 
espécie e tipo de habitat nos respetivos sítios, a fim de maximizar o contributo dos 
sítios para a consecução de um ECF aos níveis nacional, biogeográfico ou europeu.  

Logo, a identificação do contributo de um determinado sítio para a consecução pelos 
Estados-Membros de um estado de conservação favorável dos habitats e espécies 
presentes no mesmo servirá de base para a definição dos objetivos de conservação 
do sítio. 

A definição de um conjunto de metas a atingir através de medidas de conservação 
claramente definidas afigura-se necessária nos casos em que o atual estado de 
conservação não corresponde ao estado pretendido tendo em mente a realização 
das metas nacionais. Tal definição implica uma avaliação, ao nível dos sítios, do 
grau de manutenção ou, quando necessário, de restabelecimento de um 
determinado estado de conservação exigido pelo habitat ou espécie em causa de 
modo a assegurar que o sítio contribui para a realização dos objetivos de 
conservação que possam existir a um nível mais elevado (regional, nacional, região 
biogeográfica ou UE).  

Quando adotam os objetivos de conservação para um determinado sítio Natura 
2000, os Estados-Membros devem estabelecer prioridades em função da 

                                                 

2 O estado de conservação de uma espécie é definido no artigo 1.º, alínea i), como o efeito do conjunto das 

influências que, atuando sobre a espécie em causa, podem afetar, a longo prazo, a repartição e a importância 

das suas populações (...). É considerado favorável quando: 

- 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 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. 

3 O estado de conservação dos tipos de habitat natural é definido no artigo 1.º, alínea e), como o efeito de 

conjunto das influências 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 (...). O estado de conservação é 

considerado favorável quando: 

- 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 existirem e forem 

suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível e 

- o estado de conservação das espécies típicas for favorável (...).  
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importância do sítio em causa para a manutenção ou restabelecimento de um estado 
de conservação favorável dos tipos de habitats e espécies de interesse comunitário 
existentes no sítio e para a coerência da Rede Natura 2000, à luz das ameaças de 
degradação ou destruição a que o sítio esteja exposto. 

As expressões «objetivos de conservação», «medidas de conservação» e 
«prioridades de conservação» são frequentemente utilizadas em conjunto e podem, 
muitas vezes, ser confundidas ou mesmo apresentadas como um mesmo conceito. 
Embora estejam claramente interligadas, representam conceitos diferentes. 
  
É importante estabelecer uma distinção entre os objetivos de conservação para um 
determinado sítio e o objetivo global de alcançar um ECF. Os objetivos de 
conservação ao nível de um sítio são um conjunto de objetivos específicos a 
cumprir nesse sítio, de modo a garantir que contribui da melhor forma possível para 
alcançar um ECF ao nível adequado (nacional ou regional, tendo em conta a zona 
de distribuição natural das espécies ou tipos de habitats). Embora possa não ser 
possível para os Estados-Membros estabelecer objetivos de conservação no 
contexto de um ECF definido a um nível que inclua o território de outro Estado-
Membro, a adoção de uma perspetiva biogeográfica será benéfica para a definição 
desses objetivos. Os objetivos ao nível dos sítios devem ser estabelecidos não só 
para as zonas especiais de conservação (ZEC) no âmbito da Diretiva Habitats como 
também para as zonas de proteção especial (ZPE) ao abrigo da Diretiva Aves, com 
o objetivo de preencher os requisitos estabelecidos no artigo 2.º,  e no artigo 4.º, n.os 
1, 2 e 4, dessa diretiva. 
  
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. A obrigação consiste em estabelecer as medidas necessárias, 
independentemente de estas medidas serem aplicadas dentro de cada sítio ou 
mesmo, em certos casos, fora dos limites do sítio ou em vários sítios ao mesmo 
tempo. É possível que um elemento importante do cumprimento por um Estado-
Membro do artigo 6.º, n.º 1, envolva medidas que não são específicas para o sítio 
em causa. Poderá ser esse o caso nos sítios marinhos, por exemplo, em que a 
regulamentação das atividades de pesca num sentido mais alargado poderá 
constituir um elemento importante para o cumprimento do artigo 6.º, n.º 1. De acordo 
com essa disposição, as medidas de conservação a aplicar nas ZEC devem 
corresponder às exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e 
espécies do anexo II presentes no sítio. As medidas de conservação são, de modo 
geral, estabelecidas a nível local/de cada sítio, mas podem também sê-lo a nível 
regional ou nacional, ou mesmo a nível internacional, biogeográfico ou da UE. 
Poderão ainda abranger zonas não integradas na Rede Natura 2000 (medidas 
horizontais ou medidas de criação de redes ecológicas nacionais, conectividade, 
etc.). 
 
As prioridades de conservação consistem numa determinação das 
espécies/habitats mais importantes em relação aos quais se devem tomar medidas 
e/ou se impõem medidas mais urgentes.  Essas prioridades poderão também ser 
estabelecidas a diferentes níveis (UE, nível biogeográfico, nacional, regional, 
local/sítio). O artigo 4.º, n.º 4, faz referência à necessidade do estabelecimento de 
prioridades na designação de um sítio de importância comunitária como zona 
especial de conservação.  No entanto, deve também reconhecer-se que já houve 
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uma certa definição de prioridades quando os sítios foram selecionados para a Rede 
Natura 2000 e que será importante assegurar que todos os sítios Natura 2000 são 
geridos de uma forma que garante a melhor contribuição possível para alcançar um 
ECF. 
 
Os objetivos de conservação ao nível dos sítios devem ter plenamente em conta:  

 As exigências ecológicas das espécies e tipos de habitats enumerados no 
formulário de dados normalizado Natura 2000 (ou seja, presentes no sítio, 
exceto quando essa presença não for significativa, de acordo com o FDN), 

 O estado de conservação dos habitats e das espécies a nível local, regional e 
nacional 

 A coerência global da Rede Natura 2000, 

 Os objetivos de conservação mais alargados a nível nacional/biogeográfico e 
a contribuição do sítio para esses mesmos objetivos. 

 
É importante estabelecer uma clara distinção entre objetivos e medidas. Por 
exemplo, é possível esperar que os objetivos de conservação se mantenham 
razoavelmente estáveis ao longo do tempo, na medida em que, na maior parte dos 
casos, constituem metas de longo prazo. As medidas de conservação necessárias 
para atingir esses objetivos, por seu lado, são passíveis de mudança, 
nomeadamente em resposta a alterações nos padrões das ameaças que impendem 
sobre os sítios e aos efeitos previsivelmente positivos das medidas de conservação 
já adotadas. 
 

 

3. Quando deverão ser estabelecidos os objetivos de conservação a nível dos 
sítios? 

 
Nos termos do artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva Habitats, os objetivos de conservação constituem 
uma necessidade jurídica e prática a partir da data de designação dos sítios como SIC, de 
modo a assegurar a conformidade com o artigo 6.º, n.os 3 e 4, da diretiva. Os objetivos de 
conservação constituem também uma exigência prática, embora não expressamente 
declarada em termos jurídicos, para a efetiva aplicação do artigo 6.º, n.º 2, que também é 
válido a partir da data de designação como SIC.  
 
Assegurar a necessária clareza relativamente aos objetivos de conservação constitui uma 
referência necessária para a posterior definição de medidas de conservação das ZEC. O 
artigo 6.º, n.º 1, faz referência a «(...) medidas de conservação necessárias (...) que 
satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das 
espécies do anexo II presentes nos sítios». Tais medidas deverão ser identificadas no prazo 
de seis anos (artigo 6.º, n.º 1), de forma a poderem normalmente já estar definidas e ser 
aplicáveis a partir da data de designação da ZEC.  
 
A definição de objetivos de conservação claros é também relevante para o estabelecimento 
de prioridades na aplicação do artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva Habitats, que faz referência à 
necessidade de estabelecer «prioridades em função da importância dos sítios para a 
manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável de um tipo ou mais 
de habitats naturais a que se refere o anexo I ou de uma ou mais espécies a que se refere o 
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anexo II e para a coerência da rede Natura 2000, por um lado, e em função das ameaças 
de degradação e de destruição que pesam sobre esses sítios, por outro». 

 

 

4. Que elementos devem ser tomados em consideração na definição dos 
objetivos de conservação? 

 

Alguns Estados-Membros já refletiram bastante sobre esta questão e apresentaram 
respostas às grandes interrogações ou a questões específicas relacionadas com os 
objetivos de conservação4. 
 

Espécies e tipos de habitats para os quais devem ser formulados objetivos de 
conservação 

Em princípio, deverão ser estabelecidos objetivos de conservação ao nível dos sítios 
para todas as espécies e tipos de habitats de interesse comunitário da Diretiva 
Habitats e espécies de aves do anexo I da Diretiva Aves com uma presença 
significativa num sítio Natura 2000, bem como para as espécies migradoras de 
ocorrência regular. Os objetivos de conservação ao nível dos sítios deverão ter por 
base as exigências ecológicas dos tipos de habitats naturais e espécies em causa. 
Devem refletir a importância dos sítios para a manutenção ou o restabelecimento do 
estado de conservação favorável dos tipos de habitats e espécies presentes no sítio 
e para a coerência da Rede Natura 2000 e contemplar as ameaças de degradação 
ou de destruição a que os habitats e as espécies presentes estão expostos. 

Assim, a informação do formulário de dados normalizado Natura 2000 estabelece o 
ponto de partida para a definição dos objetivos de conservação. Permite igualmente 
a identificação dos tipos de habitats e espécies cuja presença num sítio é 
considerada não significativa (código D para a representatividade ou dimensão da 
população) e relativamente aos quais a Diretiva Habitats não exige esforços de 
conservação. 

O artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats faz referência à necessidade de estabelecer 
as necessárias medidas de conservação «(...) que satisfaçam as exigências 
ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das espécies do anexo II 
presentes nos sítios». No estabelecimento dos objetivos de conservação, devem 
portanto ser tomadas em consideração todas as características de interesse 
presentes no sítio. No entanto, não será necessário estabelecer medidas ou 
objetivos específicos de conservação para as espécies ou tipos de habitats cuja 
presença no sítio seja considerada não significativa nos termos do formulário de 
dados normalizado Natura 2000 [isto é, todas as espécies referenciadas como tendo 
uma dimensão e densidade populacional insignificantes5 relativamente às 
populações presentes no território nacional (dimensão populacional da categoria D) 

                                                 
4
  Ver, por exemplo, a página 24-25, «Frequently Asked Questions  about conservation objectives at site level», na brochura 

que resume os objetivos Natura 2000 publicada pelo Ministério da Agricultura, Natureza e Qualidade dos Alimentos dos Países 

Baixos <http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683> . 
 

 
5
 Critério B, alínea a), do anexo III da Diretiva Habitats: Extensão e densidade da população da espécie presente no sítio relativamente às 

populações presentes no território nacional. 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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ou tipos de habitats referenciados como tendo uma representatividade insignificante6 
(categoria D)].  

 

Nivel da definição 

A referência aos objetivos de conservação no preâmbulo e no texto do artigo 6.º, 
n.º 3, da Diretiva Habitats sublinha a necessidade de estabelecer objetivos de 
conservação ao nível de cada sítio. Nos casos em que existam sítios próximos uns 
dos outros com as mesmas espécies e tipos de habitats, poderá ser conveniente 
definir objetivos de conservação para o conjunto desses sítios. Além disso, e tendo 
em conta que os objetivos de conservação deverão ser enquadrados no contexto da 
obtenção global de um estado de conservação favorável, poderá revelar-se 
necessário um leque mais alargado de objetivos de conservação a níveis mais 
elevados e tendo em vista a contribuição da rede para esse objetivo global7. Este 
aspeto  é também salientado no artigo 4.º, n.º 4, da diretiva, que menciona a 
obrigação de estabelecer «(...) prioridades em função da importância dos sítios para 
a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável de um tipo 
ou mais de habitats naturais a que se refere o anexo I ou de uma ou mais espécies a 
que se refere o anexo II(...)».  
 
Quando um Estado-Membro tiver decidido fixar objetivos de conservação a um nível 
mais elevado, as metas que permitirão alcançar um estado de conservação favorável 
deverão ser definidas aos níveis nacional, regional ou biogeográfico no interior do 
Estado-Membro, ou mesmo a um nível ainda mais alargado (da região biogeográfica 
ou da UE). Os objetivos de conservação ao nível dos sítios e os objetivos de 
conservação a nível regional, nacional ou mais alargado, se forem definidos, terão 
uma natureza complementar, dado que, no contexto da Rede Natura 2000, cada 
sítio terá como função específica contribuir para a coerência global da rede e 
portanto para a contribuição da rede para o objetivo geral de atingir um estado de 
conservação favorável das espécies e habitats de interesse comunitário. 
 

Orientações/recomendações para a definição dos objetivos de conservação 

Os objetivos de conservação dos sítios Natura 2000 devem ser tão claros e simples 
quanto possível e permitir a aplicação prática das medidas de conservação 
operacionais. Devem ser especificados em termos concretos e, se possível, ser 
quantificáveis em número e/ou dimensão. Por outras palavras, a definição de 
objetivos de conservação ao nível dos sítios não deverá ser ambígua, vagamente 
formulada, impossível de verificar ou implicar responsabilidades pouco claras no que 
se refere à correspondente definição de medidas de conservação específicas.  

Em termos de objetivos de conservação, poderão ser relevantes as seguintes 
características8: 

                                                 
6
O critério A, alínea a), do anexo III da Diretiva Habitats, representatividade, deverá remeter para o manual de interpretação dos tipos de 

habitats do anexo I, que fornece uma definição, uma lista das espécies características e outros elementos relevantes. O grau de 
representatividade dá uma medida de «quão típico» é um determinado habitat. 
7 O artigo 17.º, n.º 2, da diretiva salienta a necessidade de «(...) uma avaliação adequada dos progressos realizados e, em especial, do 

contributo da rede Natura 2000 para a realização dos objetivos especificados no artigo 3.º» (isto é, da garantia de um estado de conservação 
favorável). 
8
 Esta foi a abordagem seguida pelo Joint Nature Conservation Committee do Reino Unido (JNCC) para as ZEC marinhas, por forma a 

assegurar a coerência da Rede Natura 2000 http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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 especificidade — os objetivos devem referir-se a características particulares 
de interesse das espécies ou tipos de habitats e definir a(s) condição(ões) 
necessária(s) para alcançar o objetivo de conservação;  

 possibilidade de quantificação e comunicação — os objetivos devem 
permitir o acompanhamento da determinação do cumprimento ou não dos 
objetivos de conservação, bem como a aplicação do artigo 17.º da Diretiva 
Habitats;  

 caráter realista — deverão ser previstos um prazo razoável e os recursos 
necessários;  

 coerência de abordagem — a  estrutura dos objetivos de conservação 
deverá, na medida do possível, ser a mesma em todos os sítios e nos sítios 
que contribuam para a proteção da mesma característica de interesse e 
apliquem atributos e metas semelhantes para descrever o que serão 
consideradas condições favoráveis; e  

 caráter abrangente — os atributos e metas devem abranger as propriedades 
das característica de interesse necessárias para descrever o seu estado 
como favorável ou desfavorável.  

 
O grau de pormenor das informações apresentadas nos objetivos de conservação 
de certas espécies ou habitats poderá estar subordinado às atuais limitações do 
conhecimento científico. Nessas circunstâncias, o objetivo geral de alcançar de um 
estado de conservação favorável, na aceção do artigo 1.º da diretiva, poderá ser 
aplicado em combinação com os conhecimentos específicos sobre a efetiva 
ocorrência, distribuição, etc., da espécie ou do habitat no sítio em causa.  
 
Os proprietários de terras e agentes locais deverão ter um bom conhecimento e 
compreensão dos objetivos de conservação a todos os níveis, em particular a nível 
dos sítios, bem como da forma como se espera que venham a contribuir para a sua 
realização. Uma comunicação clara dos objetivos de conservação do sítio e da sua 
contribuição que para a realização de objetivos de conservação de nível superior 
permitirá aumentar a sensibilização e o empenhamento dos agentes locais. 
 

Que tipo de estatuto jurídico deverá ser conferido aos objetivos de conservação?  

Os objetivos de conservação a nível dos sítios, que já são necessários para 
assegurar a proteção dos SIC, serão também necessários para a definição e 
estabelecimento de medidas de conservação a partir do momento em que sejam 
designadas as ZEC. Deve prever-se uma clara definição dos objetivos de 
conservação para cada sítio, à luz da sua importância para as diferentes espécies e 
tipos de habitats para os quais o sítio foi designado.  

A especificação dos objetivos de conservação poderá ser apresentada nas decisões 
de designação de sítios ou desenvolvida em mais pormenor no contexto de planos 
de gestão ou de outros instrumentos aplicáveis aos sítios em causa.  

 

Quando deverão estar realizados os objetivos de conservação a nível dos sítios? 

A Diretiva Habitats não fixa uma data para a obtenção de um estado de conservação 
favorável. Também não é especificado qualquer prazo em relação ao objetivo global 
da Diretiva Aves. Existe claramente uma obrigação de adotar as medidas de 
conservação necessárias para que as ZEC contribuam para alcançar um ECF. Na 
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prática, as medidas de conservação a aplicar num dado sítio devem fazer 
claramente referência aos objetivos de conservação aplicáveis no mesmo. Para 
serem credíveis, as medidas de conservação deverão normalmente estar 
identificadas, estabelecidas e serem aplicáveis à data de designação da ZEC. 

Será importante também estabelecer um calendário para a análise da adequação 
das medidas de conservação tomadas e da evolução na realização dos objetivos de 
conservação, a fim de verificar a pertinência, aferição e execução das medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota da Comissão sobre o estabelecimento de objetivos de conservação para os 
sítios da rede Natura 2000.  
 
Comissão Europeia, Doc. Hab.12-04/06, Novembro 2012 (versão original inglesa).  
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte. 

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PT.pdf 

 
Contato: nature@ec.europa.eu 
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