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NOTA DA COMISSÃO SOBRE A  
DESIGNAÇÃO DE  

ZONAS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO (ZEC)  
 

Versão final de 14.5.2012  
 

O objetivo da presente nota é fornecer orientações para ajudar os 
Estados-Membros a cumprir o dever fundamental de designação de Zonas 
Especiais de Conservação ao abrigo da Diretiva Habitats. A nota reflete os 
pontos de vista dos serviços da Comissão, tendo em conta a jurisprudência 
relevante.  

 
 
 
 

1. Objetivo da designação de ZEC  
 
O objetivo global da Diretiva Habitats é definido no artigo 2.º, que especifica, em particular: 
As medidas tomadas ao abrigo da presente diretiva destinam-se a garantir a conservação 
ou o restabelecimento dos habitats naturais e das espécies selvagens de interesse 
comunitário num estado de conservação favorável. 
 
A fim de assegurar o restabelecimento ou a conservação dos habitats naturais e das 
espécies de interesse comunitário, será necessário criar nomeadamente (considerando 
sexto e artigo 3.º): Uma rede ecológica europeia coerente de zonas especiais de 
preservação denominada «Natura 2000». Esta rede, formada por sítios que alojam tipos de 
habitats naturais constantes do anexo I e habitats das espécies constantes do anexo II, 
deve assegurar a manutenção ou, se necessário, o restabelecimento dos tipos de habitats 
naturais e dos das espécies em causa num estado de conservação favorável, na sua área 
de repartição natural.  

 
A expressão «Zonas Especiais de Conservação» é definida no artigo 1.º, alínea l): «Zona 
especial de conservação»: 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.  
 
Resulta dessa definição, bem como das referências gerais às ZEC na Diretiva Habitats, que 
o papel de uma ZEC é ajudar a manter e restabelecer, em ECF (estado de conservação 
favorável), as espécies e tipos de habitats de interesse comunitário.  
 
O artigo 6.º, n.º 1, define as medidas de conservação que deverão ser tomadas em relação 
às ZEC: 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. Os relatórios a apresentar pelos Estados-Membros nos termos do artigo 17.º 
devem incluir, nomeadamente, informação sobre as medidas de conservação referidas no 
artigo 6.º, n.º 1, bem como uma avaliação da sua incidência sobre o estado de conservação 
dos tipos de habitats naturais do anexo I e as espécies constantes do anexo II. 
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A designação de um SIC como ZEC desencadeia efetivamente a aplicação do artigo 6.º, 
n.º 1, uma vez que todas as outras medidas previstas no artigo 6.º – incluindo o dever de 
impedir a continuação de qualquer deterioração (artigo 6.º, n.os 2, 3 e 4) – já se aplicam aos 
SIC, pelo que são também aplicáveis, de facto, às ZEC.   
 
A necessidade de tais medidas de conservação positivas, dentro das ZEC, é demonstrada 
pelas constatações do mais recente relatório ao abrigo do artigo 17.º (para o período 2000-
2006). Concluiu-se que 65% das avaliações dos tipos de habitats constantes do anexo I e 
54% das avaliações de espécies indicadas nos anexos II, IV e V apresentam um estado de 
conservação desfavorável.   
 
Tendo em conta que o artigo 3.º, n.º 3, e o artigo 10.º da Diretiva Habitats reconhecem que 
o aumento da coerência ecológica da Rede Natura 2000 exige medidas fora dos sítios, para 
os tipos de habitats enumerados no anexo I, a aplicação do artigo 6.º é a principal medida 
prevista na diretiva para manter e/ou restabelecer os tipos de habitats incluídos no anexo I 
num ECF. E o artigo 6.º é também uma disposição fundamental para a proteção das 
espécies do anexo II, embora a diretiva possa conter outras disposições de proteção destas 
espécies.  
 
Por conseguinte, pode concluir-se que a designação das ZEC é fundamental para a 
realização dos objetivos da Diretiva Habitats e para a manutenção ou o restabelecimento de 
um ECF das espécies e habitats de interesse comunitário, uma vez que exigirá que os 
Estados-Membros apliquem as medidas de conservação necessárias de acordo com o 
disposto no artigo 6.º, n.º 1. 
 
 
2. Implicações da designação de uma ZEC  
 
O artigo 4.º. n.º 4, da Diretiva Habitats especifica: «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».  
 
Implica isto, claramente, que os sítios mais importantes e/ou ameaçados devem ser 
prioritários no âmbito do prazo de seis anos para a designação das ZEC. Implica igualmente 
que sejam estabelecidas prioridades para as principais espécies/habitats, de modo a poder 
tomar medidas logo que os sítios sejam designados. Estas prioridades podem também ser 
estabelecidas a um nível mais elevado (UE, biogeográfico, nacional, regional).  
 
No estabelecimento das prioridades, devem ser plenamente tidos em consideração:  

 As exigências ecológicas das espécies e dos habitats enumerados no formulário de 
dados normalizado Natura 2000 (ou seja, presentes no sítio, exceto quando essa 
presença não for significativa, nos termos do FDN) 

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

 As ameaças e processos de degradação a que as espécies e os habitats estão 
expostos  

 A coerência global da Rede Natura 2000 
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Tendo em conta a definição de «Zonas Especiais de Conservação» apresentada no 
artigo 1.º, alínea l), e no artigo 4.º, n.º 4, fica patente que: 
 
- A designação de uma ZEC deve ser feita através de um ato jurídico, administrativo e/ou 

contratual com caráter vinculativo; 
- As medidas de conservação necessárias devem ser identificadas no prazo de seis anos 

(artigo 6.º, n.º 1), de forma a poderem normalmente estar definidas e ser aplicáveis a 
partir da data de designação da ZEC. 

 
Cada uma destas obrigações é analisada em mais pormenor adiante (ver pontos 4 e 5).  
 
 
 
 
3. Calendário para a designação das ZEC  
 
De acordo com o artigo 4.º, n.º 4, no prazo de seis anos a contar da adoção das listas 
europeias de Sítios de Importância Comunitária (SIC), os Estados-Membros devem 
designar certos sítios como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), 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 outro1.  
 
De acordo com o artigo 6.º, n.º 1, em relação às zonas especiais de conservação, os 
Estados-Membros devem fixar 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. 
 
A decisão da Comissão que aprova os SIC indica claramente: (...) as obrigações 
decorrentes do n.º 4 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Diretiva 92/43/CEE são 
aplicáveis o mais rapidamente possível e num prazo máximo de seis anos a contar da 
adoção da lista inicial dos sítios de importância comunitária da região biogeográfica ou da 
primeira atualização desta, dependendo da lista na qual o sítio em causa tenha sido incluído 
como tal pela primeira vez.  
 
Significa isto que a data em que o sítio foi incluído pela primeira vez na Decisão da 
Comissão é a data a partir da qual começa a ser contado o prazo de seis anos2. Mesmo 
que alguma decisão subsequente ajuste algum dos pormenores respeitantes ao sítio, tal 
circunstância não deverá ser utilizada como desculpa para adiar a designação das ZEC. 
Esses novos ajustamentos terão contudo de ser incorporados no processo de designação 
das ZEC e tidos em conta aquando do estabelecimento das medidas de conservação 
necessárias. 
 
 

                                                           
1
 Cada uma das decisões da Comissão para as diversas regiões biogeográficas está disponível no sítio Web da Comissão, no endereço: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 A lista dos Sítios de Importância Comunitária, estabelecida em acordo com os Estados-Membros e em conformidade com o artigo 4.º, 

n.º 2, estabelece o quadro jurídico para a seleção e a delimitação dos sítios. A adoção dessa lista dos SIC desencadeia formalmente o início 
da contagem do prazo de seis anos para a designação das ZEC, independentemente de quaisquer alterações dos sítios, inclusive na 
respetiva delimitação, que não poderão ser invocadas para adiar a designação das ZEC. Qualquer alteração da configuração de um sítio 
implicará a atualização da lista dos SIC, antes que possam ser designados como ZEC.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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4. Procedimento de designação das ZEC  
 
A partir do momento em que um sítio tenha sido considerado como Sítio de Importância 
Comunitária, o artigo 4.º, n.º 4, prevê também que sejam estabelecidas prioridades no que 
respeita à sua designação como ZEC. Assim, os sítios que forem considerados de maior 
importância para as espécies/tipos de habitats incluídos nos anexos I e II e para a 
coerência da Rede Natura 2000 e que estejam sujeitos a ameaças mais prementes 
deverão receber uma clara prioridade em termos dessa designação e da definição dos 
objetivos e de medidas de conservação que reflitam claramente tal importância. As 
medidas de conservação devem, de preferência, ser determinadas na sequência de uma 
consulta pública e com uma participação adequada de todas as partes interessadas. 
 
Embora exija que os Estados-Membros designem SIC como ZEC num prazo de seis anos a 
contar da data de adoção da lista europeia dos SIC, a diretiva não estabelece qualquer 
procedimento específico para a designação dessas mesmas ZEC. Essa questão é deixada 
à legislação nacional dos Estados-Membros, que dispõem de um amplo poder de 
apreciação para determinar a forma como irão designar os SIC como ZEC.  
 
Os Estados-Membros podem introduzir novos procedimentos de designação ou adaptar 
procedimentos já existentes e/ou consolidar a designação através de atos jurídicos distintos. 
Podem escolher que tipo de ato jurídico irão utilizar – regulamentar, contratual ou 
administrativo – e decidir o nível administrativo (p. ex.: nacional ou regional) mais adequado 
para designar as ZEC. Cabe igualmente aos Estados-Membros determinar se devem adotar 
um ato de designação para cada sítio ou se podem incluir vários sítios num mesmo ato. 
 
No entanto, qualquer que seja o procedimento aplicado, será necessário estabelecer uma 
clara base jurídica para a designação das ZEC, e os Estados-Membros devem assegurar o 
caráter obrigatório incontestável da designação. Os próprios atos de designação devem 
também ser suficientemente claros para preencher as exigências da diretiva e proporcionar 
uma situação de certeza jurídica.  
 
É isso que preconiza a jurisprudência constante (Comissão/Bélgica, Processo C-415/01)3:  
 
- (...) as disposições de uma diretiva devem ser aplicadas com caráter obrigatório 

incontestável, com a especificidade, precisão e clareza necessárias, a fim de ser 
satisfeita a exigência da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica exige uma 
publicidade adequada para as medidas nacionais adotadas em aplicação de uma 
regulamentação comunitária, de forma a permitir que os sujeitos de direito afetados por 
essas medidas possam conhecer o alcance dos seus direitos e obrigações no domínio 
especial regido pelo direito comunitário.  

 
- Quanto às cartas que delimitam as ZPE, estas devem necessariamente possuir força 

obrigatória incontestável. Com efeito, se não fosse esse o caso, a delimitação 
geográfica das ZPE poderia ser posta em causa a todo o momento. Além disso, o 
objetivo de proteção constante do artigo 4.° da diretiva aves, recordado no n.º 17 do 
presente acórdão, correria o risco de não ser plenamente atingido. 

 
 
5. Disposições jurídicas aplicáveis às ZEC em resultado da respetiva designação  
 

                                                           
3
 Ver, por exemplo, o acórdão de 27.2.2003 no Processo C-415/01, Comissão/Bélgica, Colet. 2003, p. 2081, ponto 21, que, embora 

relacionado com os sítios ao abrigo da Diretiva Aves, é também pertinente para os sítios abrangidos pela Diretiva Habitats. 
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Para assegurar a necessária clareza jurídica, os atos de designação das ZEC devem, para 
além de fornecer o nome e a localização do sítio, ser claros e juridicamente transparentes 
sobre:  
 

- As espécies e tipos de habitats para os quais foi designada a ZEC: Por exemplo, 
listando – no próprio ato ou num documento separado juridicamente vinculativo – todas 
as espécies do anexo II e tipos de habitats do anexo I com uma presença significativa 
em cada sítio, isto é, todas as espécies referenciadas no Formulário de Dados 
Normalizado (FDN) como tendo uma dimensão e densidade populacional significativa4 
relativamente às populações presentes no território nacional (dimensão populacional 
das categorias A, B ou C) e todos os tipos de habitats referenciados no FDN como 
tendo uma representatividade excelente (A), boa (B) ou significativa (C)5),  

- A delimitação da ZEC: incluindo um ou mais mapas – no próprio ato ou num ato 
regulamentar, administrativo e/ou contratual separado (como um registo público) com 
caráter vinculativo – que mostrem a delimitação exata do(s) sítio(s). O mapa deve ser 
conforme com os sistemas cartográficos nacionais/regionais relevantes e apresentar 
uma escala adequada para permitir que todas as partes interessadas e afetadas 
possam determinar a localização geográfica do sítio relativamente às suas 
propriedades. A delimitação não pode ser diferente da delimitação de cada Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) estabelecido na zona, salvo quando as fronteiras de um 
SIC já tenham sido alteradas aplicando o procedimento estabelecido para esse efeito 
(Doc. Hab. 05-06-08) e sob reserva da atualização consequente da Decisão da 
Comissão. 

 
- Objetivo da designação: Nos seus termos mais gerais, esta rubrica deve indicar 

claramente que o objetivo da ZEC é contribuir para a manutenção ou, se necessário, o 
restabelecimento de um estado de conservação favorável dos tipos de habitats naturais 
e espécies presentes. Em termos ideais, os objetivos específicos de conservação das 
ZEC devem ser enunciados, no ato jurídico ou num documento juridicamente vinculativo 
que o acompanhe, de modo a que fique clara a motivação para a designação da ZEC e 
que a mesma implica a introdução de medidas de conservação quando necessário (isto 
é, não necessariamente apenas para a proteger de uma eventual deterioração, como 
estabelece o artigo 6.º, n.os 2 a 4).  

 
- Disposições jurídicas aplicáveis às ZEC: A designação das ZEC ou os atos legislativos 

que transpõem a Diretiva Habitats devem indicar claramente que o disposto no 
artigo 6.º, n.os 2, 3 e 4, se aplica de facto às ZEC da mesma forma que aos SIC – por 
exemplo, apresentando no ato de designação uma referência cruzada aos artigos 
pertinentes da legislação de transposição da Diretiva Habitats ou a um ato jurídico 
anteriormente estabelecido para a proteção dos SIC.  

 
A designação das ZEC deve ainda estabelecer claramente a obrigação de aplicar nas 
ZEC as medidas de conservação necessárias que correspondam às exigências 
ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das espécies do anexo II 
presentes no sítio (em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats). Deve 
ainda prever ou ser acompanhada de um mecanismo transparente para o 
estabelecimento e a aplicação dessas medidas de conservação (p. ex.: planos de 
gestão, planos setoriais, etc.). 
 

                                                           
4
 Critério B, alínea a), do anexo III da Diretiva Habitats: Extensão e densidade da população da espécie presente no local relativamente às 

populações presentes no território nacional. 
5
 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. 
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Tal como prevê o artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats, os Estados-Membros podem 
optar por diferentes abordagens no que se refere à aplicação das medidas de 
conservação necessárias. Tal inclui a utilização de planos de gestão apropriados, 
especificamente elaborados para os sítios em causa ou integrados noutros planos de 
ordenação, e de medidas regulamentares, administrativas ou contratuais, também elas 
adequadas. A Comissão tem encorajado vivamente a utilização dos planos de gestão 
como ferramentas transparentes de apoio a uma gestão ativa dos sítios Natura 2000. 
Independentemente das medidas escolhidas, estas devem ser suficientes para a 
realização dos objetivos do artigo 6.º, n.º 1, da diretiva.  
 
A definição de uma ZEC indica claramente que as medidas de conservação devem 
normalmente estar estabelecidas e ser aplicáveis a partir do momento da designação, 
ou seja, quando terminar o prazo de seis anos. Isto não significa necessariamente que 
as medidas não possam ser adaptadas passados esses seis anos, em função de um 
melhor conhecimento e da informação resultante da respetiva aplicação. A gestão dos 
sítios e, em especial, a identificação daquilo que será «necessário» para dar resposta 
às «exigências ecológicas» dos sítios nos termos do artigo 6.º, n.º 1, continuará a 
evoluir com o tempo, muito depois de os sítios serem designados. Os efeitos das 
alterações climáticas, por exemplo, bem como outros fatores que afetem os sítios, 
poderão tornar necessária uma reavaliação futura das medidas a tomar nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1. 
 
A determinação das medidas de conservação é também frequentemente um processo 
iterativo e muito dependente da participação e aceitação das partes interessadas, 
reconhecendo-se que isso poderá levar algum tempo. Contudo, o prazo de seis anos a 
contar da adoção dos SIC para designação como ZEC implica que os trabalhos de 
identificação e definição das medidas de conservação necessárias para o sítio deverão 
ser iniciados logo que o sítio for adotado como SIC e não no final do período de seis 
anos.  
 
É evidente que o estabelecimento e a aplicação das medidas de conservação 
necessárias terão de se basear numa compreensão integral dos objetivos de 
conservação. Embora, em última análise, essa circunstância deva ser encarada a nível 
de cada sítio, os Estados-Membros podem decidir desenvolver objetivos e medidas de 
conservação gerais para as espécies e tipos de habitats numa escala geográfica mais 
ampla (p. ex.: nacional, regional), fazendo depois uma remissão dos mesmos para o 
nível de cada sítio.  

 
 
6. Regime jurídico de proteção das ZEC 
 
O artigo 6.º é uma disposição fundamental da Diretiva Habitats, na medida em que 
estabelece o quadro para a conservação e a proteção dos sítios e inclui exigências de 
intervenção ativa e preventiva e as respetivas exigências processuais. O artigo 6.º, n.os 2, 3 
e 4, é aplicável aos SIC (de acordo com o artigo 4.º, n.º 5, da Diretiva Habitats). O artigo 6.º, 
n.º 1, só se aplica às ZEC, que também são abrangidas pelo disposto no artigo 6.º, n.os 2, 3 
e 4.  
 
No que respeita aos requisitos de proteção das ZEC, a jurisprudência relevante6 deve ser 
tida em conta na definição do regime jurídico para a sua proteção: 

                                                           
6
 Ver os seguintes acórdãos do Tribunal: Comissão/Espanha, 2 de agosto de 1993, Processo C-355/90, Col. 

1993, p. 4221, pontos 28-32; Comissão/França, 18 de março de 1999, Processo C-166/97, Col. 1999, p. 1719, 
pontos 21 e 25; Comissão/França, 25 de novembro de 1999, Processo C-96/98, Col. 1999, p. 8531, pontos 22-
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 O artigo 6.º da Diretiva Habitats deve ser entendido como exigindo que os Estados-
Membros estabeleçam para as ZEC um regime de proteção jurídica que permita a 
manutenção ou, se necessário, o restabelecimento dos tipos de habitats naturais e dos 
das espécies em causa num estado de conservação favorável, na sua área de 
repartição natural (artigo 3.º).  
 

 O objetivo descrito no artigo 3.º, no artigo 4.º, n.º 4, e no artigo 6.º da Diretiva Habitats 
será posto em causa se não houver disposições específicas nos termos das quais a 
designação de um sítio como ZEC é vinculada à aplicação de uma proteção jurídica 
adequada e das medidas de conservação necessárias para as espécies ou habitats 
presentes nessa ZEC. 

 
Assim, resulta claramente da jurisprudência constante que a designação de uma ZEC deve 
ser associada a um regime adequado de proteção jurídica e conservação, aplicado de 
acordo com o artigo 6.º da Diretiva Habitats. 
 
Qual deverá ser o teor do regime de proteção e conservação?  
 
O regime de proteção e conservação deve abranger todas as disposições do artigo 6.º. 
Deve, em especial:  
 

 Incluir as medidas de conservação necessárias para dar resposta às exigências 
ecológicas dos tipos de habitats naturais do anexo I e das espécies do anexo II 
presentes na ZEC, exceto aqueles cuja presença não seja considerada significativa 
nos termos do Formulário de Dados Normalizado Natura 2000. As medidas de 
conservação devem ser pormenorizadas e suficientemente substantivas para 
assegurar que a sua aplicação se traduza na realização dos objetivos de 
conservação pretendidos para o sítio e contribua para os objetivos globais da 
diretiva, ou seja, manter e repor um ECF das espécies e tipos de habitats em causa 
em toda a sua área de distribuição natural.  
 
Caberá a cada Estado-Membro decidir a forma como irá estabelecer e aplicar essas 
medidas de conservação. Os Estados-Membros podem exigir a elaboração de 
planos de gestão que identifiquem as medidas de conservação necessárias e 
proporcionem um mecanismo para garantir a sua aplicação. Podem também adotar 
medidas horizontais, desde que assegurem a aplicação das medidas de 
conservação necessárias, identificadas para os tipos de habitats e espécies 
presentes na ZEC. Estas medidas podem assumir qualquer forma regulamentar, 
administrativa ou contratual adequada. 
 
Independentemente do mecanismo que venha a ser utilizado, os Estados-Membros 
devem assegurar que as medidas de conservação necessárias são suficientemente 
específicas, precisas e claras para garantir segurança jurídica a todos os envolvidos. 
Devem também assegurar que as medidas de conservação referidas no artigo 6.º, 
n.º 1, são efetivamente aplicadas. 
 

 Adotar medidas apropriadas para evitar a deterioração dos habitats naturais e dos 
habitats de certas espécies, bem como a perturbação das espécies por motivo das 
quais a zona foi designada. Mais uma vez, compete aos Estados-Membros decidir a 
forma como irão aplicar na prática o artigo 6.º, n.º 2. Os Estados-Membros podem, 
por exemplo, decidir estabelecer uma lista das atividades potencialmente prejudiciais 

                                                                                                                                                                                     
27; Comissão/Bélgica, 27 de fevereiro de 2003, Processo C-415/01, Col. 2003, p. 2081, pontos 15-17 e 21-22; 
Comissão/Espanha, 22 de setembro de 2011, Processo C-90/10, Col. 2011, p. ---, ponto 37. 
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e que exigem autorização prévia para cada sítio ou conjunto de sítios ou identificar 
essas atividades na legislação nacional/regional. 

 

 Assegurar que o processo jurídico de autorização de qualquer plano ou projeto não 
diretamente relacionado com a gestão do sítio e não necessário para essa gestão, 
mas suscetível de afetar o sítio de forma significativa, individualmente ou em 
conjugação com outros planos ou projetos, a fim de assegurar que a integridade da 
ZEC não é negativamente afetada (salvo quando for invocado o artigo 6.º, n.º 4). 

 
 
 
7. Aplicabilidade às ZPE  
 
De acordo com o artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva Habitats, as Zonas de Proteção Especial 
(ZPE), designadas ao abrigo da Diretiva Aves, constituem parte integrante da Rede Natura 
2000. O artigo 6.º, n.os 2, 3 e 4, é aplicável aos SIC (em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 5, da Diretiva Habitats) e às ZPE (em conformidade com o artigo 7.º da Diretiva 
Habitats7). As disposições do artigo 6.º, n.º 1, não se aplicam às ZPE. Contudo, são-lhes 
aplicáveis disposições análogas por força do artigo 4.º, n.os 1 e 2, da Diretiva Aves, a saber: 
os Estados-Membros devem assegurar que as espécies mencionadas no anexo I e as 
espécies de aves migratórias de ocorrência regular são objeto de medidas de conservação 
especiais no que respeita aos respetivos habitats, de modo a garantir a sobrevivência e a 
reprodução na sua área de distribuição. A jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre essas 
disposições já é bastante vasta. No processo C-293/07, por exemplo, o Tribunal esclareceu 
a necessidade de um regime jurídico coerente, específico e integrado, capaz de garantir 
uma gestão viável e uma proteção efetiva das ZPE. Significa isto que as ZPE devem ser 
objeto de um regime de proteção claro e semelhante ao das ZEC (delimitação, motivos para 
a designação, medidas e objetivos de conservação).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota da Comissão sobre a designação de zonas especiais de conservação, maio 2012.  

 
Comissão Europeia, Doc. Hab.12-04/05, Maio 2012 (versão original inglesa).  
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte. 
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PT.pdf 
 

Contato: nature@ec.europa.eu 

 
 

                                                           
7
 «As obrigações decorrentes do artigo 6.º, n.

os
 2, 3 e 4 da presente directiva substituem as decorrentes do n.º 

4, primeira frase, do artigo 4.º da Diretiva 79/404/CEE no respeitante às zonas de proteção especial 
classificadas nos termos do n.º 1 do artigo 4.º ou analogamente reconhecidas nos termos do n.º 2 do artigo 4.º 
da presente diretiva a partir da data da sua entrada em aplicação ou da data da classificação ou do 
reconhecimento pelo Estado-Membro nos termos da Diretiva 79/409/CEE, se esta for posterior». 

mailto:nature@ec.europa.eu
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