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Introdução  

O presente anexo destina-se a dar orientações e exemplos de processos e métodos para 

as diferentes fases de aplicação dos procedimentos previstos no artigo 6.º, n.os 3 e 4. As 

orientações e os exemplos encontram-se agrupados e são apresentados de acordo com 

as principais secções e elementos abrangidos pelo documento de orientação. 
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1. RASTREIO E AVALIAÇÃO ADEQUADA: ABORDAGENS, MÉTODOS E EXEMPLOS DOS 
ESTADOS-MEMBROS 

1.1 Informações e ferramentas práticas de apoio ao rastreio e às avaliações adequadas 

Alemanha — Base de dados e sistema de informação da Agência Federal para a 

Conservação da Natureza para as avaliações adequadas 

As informações necessárias para avaliar os potenciais efeitos negativos de quase todos os 
tipos de projetos e planos são fornecidas pelo sistema de informação FFH-VP-Info da Agência 
Federal para a Conservação da Natureza. Além disso, o sistema FFH-VP-Info inclui uma base 
de dados exaustiva de potenciais impactos e efeitos nas espécies e nos tipos de habitats 
específicos, que pode ser utilizada nas fases de rastreio e de avaliação adequada. http://ffh-
vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Objetivos e funções do FFH-VP-Info 

O principal objetivo do FFH-VP-Info é funcionar como uma plataforma central de prestação 
de informações sobre os fatores de impacto que devem ser considerados no rastreio (fase 1) 
e nas avaliações adequadas (fase 2) dos planos ou dos projetos, bem como fornecer 
informações sobre os potenciais efeitos dos impactos em espécies e habitats específicos 
abrangidos pela Diretiva Habitats e pela Diretiva Aves. 

O tipo de acesso n.º 1 (tipos de projetos, planos, fatores de impacto) destina-se a apoiar os 
proponentes e os promotores de projetos, proporcionando uma visão geral rápida de todos 
os fatores de impacto a ter em consideração. 

O tipo de acesso n.º 2 (habitats, espécies) permite realizar investigações aprofundadas sobre 
os efeitos específicos de um fator de impacto nos habitats ou nas espécies que possam 
constituir um motivo de preocupação no âmbito do projeto. 

As informações adicionais incluem um glossário, literatura citada, dados relativos à 
mobilidade e às áreas de distribuição natural das espécies. 

Em geral, o FFH-VP-Info visa facultar os melhores conhecimentos científicos, facilitando as 
avaliações dos peritos e o controlo das mesmas pelas autoridades de licenciamento. Embora 
a exaustividade e a exatidão das avaliações sejam importantes para garantir a segurança 
jurídica, o investimento em termos de tempo e de esforços financeiros e pessoais pode ser 
mantido dentro do razoável para ambas as partes facultando um acesso fácil às informações 
pertinentes. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (introdução do FFH-VP-Info). 

II. Ferramenta de análise de tipos de projetos e de planos e dos respetivos possíveis 

efeitos 

A ferramenta de análise disponibiliza dados relativos a aproximadamente 140 tipos de 
projetos atribuídos a 19 grupos. Inclui uma estimativa da possível relevância no que se refere 
a 36 fatores de impacto diferentes. A relevância é indicada em números: 

0 = normalmente não relevante (podem aplicar-se exceções) 

1 = potencialmente relevante 

2 = regularmente/geralmente relevante 

Para cada tipo de projeto, estão disponíveis uma lista de controlo e um relatório, com breves 
explicações individuais das classificações de relevância dos fatores de impacto. A cada fator 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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de impacto corresponde uma página explicativa que contém uma ligação para uma breve 
definição e descrições pormenorizadas dos potenciais efeitos do respetivo fator (ver abaixo). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (tipos de projetos). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (base de dados de projetos). 

 

III. Base de dados e fichas de dados sobre os habitats e as espécies constantes da Diretiva 

Habitats e da Diretiva Aves 

Trata-se do núcleo central do sistema de informação. Fornece informações pormenorizadas 
sobre a sensibilidade e os potenciais efeitos dos fatores de impacto na Alemanha respeitantes 
à quase totalidade dos: 

 Habitats enumerados no anexo I da Diretiva Habitats => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 Espécies enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp  

 Espécies de aves enumeradas no anexo I e do artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva Aves => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Uma vez escolhido o domínio, a relevância dos diferentes fatores de impacto respeitantes a 
um determinado habitat ou espécie é apresentada num quadro. A seleção de um 
assunto/efeito conduz a mais informações agrupadas em cinco categorias:  

1. Sensibilidade/possíveis efeitos (conhecimentos científicos de ponta sobre a 
sensibilidade dos habitats e das espécies e sobre os possíveis efeitos de cada um dos 36 
fatores de impacto); 

2. Capacidade de regeneração (informações sobre a autorregeneração natural); 

3. Métodos consagrados de avaliação dos impactos (sugestões, referências e comentários 
sobre parâmetros, critérios ou métodos para realizar prognósticos de impactos e 
efeitos); 

4. Limiares de importância e informações para o rastreio (exemplos, valores de referência, 
limiares para os efeitos pertinentes); 

5. Limiares de importância e sugestões para a avaliação adequada (exemplos, valores de 
referência, limiares para os efeitos prejudiciais significativos). 

Continuando a selecionar os efeitos de um fator de impacto, abre-se uma página ou mais para 
apresentar excertos de conclusões científicas, conhecimentos especializados e estimativas 
contidas na base de dados. É possível ler ou imprimir relatórios seletivos ou completos destes 
dados. 

As classificações de relevância baseiam-se em fontes científicas que foram avaliadas e 
extraídas. Quando estas fontes não estão disponíveis, as classificações correspondem a 
sugestões de orientação, comparáveis às classificações de relevância para os tipos de projeto.  

As fontes utilizadas estão classificadas quanto à sua qualidade científica e/ou especificidade. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (habitats/espécies) 

IV. Definição e descrição de 36 fatores de impacto  

Base de conhecimentos de 36 fatores de impacto atribuídos a nove grupos, com definições 
específicas e descrições pormenorizadas dos possíveis efeitos nos habitats e nas espécies. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
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Estes fatores de impacto são o elo comum entre os projetos e os habitats/espécies. Podem 
também ser lidos ou impressos sob a forma de relatórios. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (fatores de impacto, 
introdução). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (base de dados de fatores de impacto). 

V. Informações adicionais 

Até à data, as informações adicionais incluem uma bibliografia da literatura citada no sistema, 
um glossário e ligações que contêm, por exemplo, um sistema de cartografia em linha dos 
sítios Natura 2000 alemães. Futuramente, o sistema poderá servir de plataforma para 
fornecer mais informações sobre a avaliação dos impactos e dos efeitos, desde que 
pertinente a nível federal. 

 

Irlanda — AA GeoTool — Informações para o rastreio e a avaliação adequada  

A aplicação AA GeoTool apoia o processo de recolha de dados durante o rastreio (fase 1) e a 
avaliação adequada (fase 2). A Agência para a Proteção do Ambiente (EPA) e o Serviço de 
Parques Nacionais e Vida Selvagem (NPWS) colaboraram no desenvolvimento da AA GeoTool. A 
aplicação utiliza dados provenientes diretamente de um serviço Web disponibilizado pelo 
NPWS. Os dados são atualizados regularmente e as avaliações baseiam-se nas informações mais 
atuais disponíveis. 

A AA GeoTool permite ao utilizador selecionar um ponto no mapa e pesquisar depois ZEC e ZPE 
dentro de uma distância definida a montante/a jusante do ponto selecionado. A distância 
selecionada pelo utilizador depende do nível de potencial impacto ambiental de um plano ou 
projeto.  

A informação recolhida para cada sítio Natura 2000 localizado dentro do intervalo de distância 
selecionado inclui o seguinte: 

1. Tipo de sítio, por exemplo, ZEC ou ZPE; 

2. Código único do sítio; 

3. Nome do sítio; 

4. Distância do sítio relativamente ao ponto de partida selecionado pelo utilizador; 

5. Direção da pesquisa selecionada pelo utilizador; 

6. Lista de interesses legítimos de cada sítio; 

7. Ligação URL para os objetivos de conservação de cada sítio. 

Ligação para a AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool. 

Estão disponíveis mais informações sobre sítios específicos da rede Natura 2000 no sítio Web 
do NPWS. http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp e ainda 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
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Países Baixos — Ferramentas e orientações para a avaliação adequada 

Nos Países Baixos, está disponível um «planificador de rotas para a consideração das zonas 
naturais protegidas no âmbito do licenciamento ambiental»1, que ajuda a seguir todas as fases 
necessárias do processo. Este planificador de rotas destina-se ao requerente de uma licença 
ambiental quando é necessário examinar a natureza. Destina-se também à autoridade 
competente envolvida no tratamento de um pedido de licença ambiental, nomeadamente o 
município e a província. Este planificador de rotas descreve as fases do processo necessárias à 
obtenção de uma licença ambiental, caso seja parte integrante do processo a avaliação das 
espécies protegidas ou dos sítios Natura 2000 protegidos. O planificador de rotas ajuda os 
requerentes e os profissionais a responder a perguntas como, por exemplo: «Como posso saber 
se é necessária uma avaliação da natureza?», «Em que fase devem estar disponíveis os dados 
ecológicos?» e «Quanto tempo demora o processo?». 

Existe também uma ferramenta para prever possíveis impactos nas espécies e nos tipos de 
habitats presentes nos sítios Natura 2000 (mas não na integridade do sítio em causa). O 
indicador de impacto «Natura 2000 — pré-condições ecológicas e fatores de perturbação» é 
uma ferramenta destinada a promotores, autoridades de licenciamento e criadores de planos 
que lidam com atividades nas zonas Natura 2000 ou na sua proximidade. O indicador de efeitos 
é um instrumento que pode explorar os possíveis efeitos negativos decorrentes da atividade e 
dos planos. Dá informações sobre a sensibilidade das espécies e dos tipos de habitats aos fatores 
de perturbação mais comuns. Estas informações são genéricas: para determinar se uma 
atividade é prejudicial na prática, deve ser realizada mais investigação.  

A Web também contém orientações sobre a importância2, elaboradas em 2010, que facultam 
conselhos sobre a avaliação da importância dos impactos nos sítios Natura 2000. O ponto de 
partida é que se, como resultado de uma intervenção, a superfície total do habitat, o número 
de uma espécie ou a qualidade de um habitat forem inferiores aos referidos nos objetivos de 
conservação, poderá haver consequências significativas. No entanto, as características 
específicas da atividade ou as circunstâncias específicas da zona podem determinar que, apesar 
da diminuição, não há consequências significativas. Uma análise pormenorizada do sítio pode, 
por conseguinte, conduzir a uma conclusão diferente, que é descrita nas orientações.  

Além disso, existe um documento de orientação específico para os projetos com possíveis 
efeitos desencadeados pelo azoto. No caso da deposição de azoto, nos Países Baixos, foi criado 
um sistema complexo que tem em conta os efeitos cumulativos (apenas) do azoto proveniente 
de diferentes fontes. 

No âmbito dos projetos nacionais, a «base de dados de licenças» fornece todas as informações 
pertinentes, a decisão e ainda, desde 1.1.2017, as avaliações adequadas exaustivas para as 
licenças relacionadas com a aplicação da Lei de proteção da natureza. 

  

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx. 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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1.2 Orientações para a avaliação 

Áustria — Orientações para a avaliação das infraestruturas de transporte 

A Associação Austríaca de Investigação Rodoviária, Ferroviária e dos Transportes (www.fsv.at) 
elaborou orientações denominadas «RVS»3. O Ministério Austríaco dos Transportes, Inovação e 
Tecnologia no domínio das autoestradas e das vias rápidas tornou estas orientações vinculativas 
para a ASFINAG (empresa pública nacional das infraestruturas rodoviárias), bem como parte das 
«regras do jogo» de outros projetos. Descrevem, entre outros aspetos, de que modo os 
processos de planeamento devem ser concebidos, quais os métodos que devem ser utilizados 
para ter suficientemente em conta os diferentes requisitos ambientais. Estas orientações 
contêm, por exemplo, recomendações ou acordos sobre limiares, descrições de métodos de 
recolha ou definições de termos técnicos. No caso da proteção da natureza, especialmente no 
que se refere aos requisitos de proteção das espécies da rede Natura 2000 e da UE, em 2015, 
foi elaborada e publicada uma RVS específica («Avaliações da conservação das espécies no 
âmbito de projetos de infraestruturas», RVS 4.3.2013). Tópicos como a definição de uma 
perturbação significativa para uma população ou para uma zona Natura 2000 são tratados de 
uma forma que os utilizadores — os gabinetes de planeamento de projetos e as autoridades 
responsáveis pela avaliação das infraestruturas — possam entender claramente. 

 

Bélgica — Orientações para avaliar a acidificação e a eutrofização através de depósitos aéreos 

Existem orientações sobre impactos, como a «acidificação através de depósitos aéreos» e a 
«eutrofização através de depósitos aéreos». Estas metodologias estão associadas a atividades 
como a agricultura intensiva, o aquecimento industrial e os processos energéticos e a 
mobilidade (deposição de NOx e NH3). Para avaliar estes possíveis impactos, é promovida uma 
abordagem em duas fases. Para uma primeira análise, está disponível uma ferramenta 
interativa em linha para determinar, por meio de uma verificação rápida, a existência de um 
possível impacto. Se esta verificação rápida do depósito resultar numa luz verde, não se prevê 
qualquer possível impacto prejudicial. Se a ferramenta exibir uma luz vermelha, tal pode indicar 
a possível ocorrência de um impacto prejudicial, a examinar mais atentamente através de uma 
avaliação adequada (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Alemanha — Fixação dos limiares para a determinação dos efeitos prejudiciais significativos 

Na Alemanha, como noutros países, o elevado nível de subjetividade dificultava a avaliação da 
importância dos efeitos nas características específicas presentes nos sítios da rede Natura 2000, 
que constituem o cerne de uma avaliação adequada. Assim, as autoridades competentes viam-
se muitas vezes privadas das certezas científicas fundamentadas necessárias para sustentar as 
suas decisões quanto à aprovação ou não de um plano ou projeto. 

A fim de resolver este problema e garantir uma abordagem mais uniforme e coerente da 
avaliação da importância do impacto na prática, a Agência Federal para a Proteção da Natureza 
alemã encomendou um projeto de investigação destinado a estabelecer regras e convenções 
cientificamente validadas para avaliar a importância dos efeitos sobre todos os tipos de habitats 
e espécies constantes da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats que existem na Alemanha. O 
documento de orientação resultante foi publicado em 2007 (Lambrecht e Trautner, 2007). 

                                                           
3 RVS = Guidelines and Regulations for the Planning, Construction and Maintenance of Roadways (RVS = Orientações e regulamentos relativos ao planeamento, 

à construção e à manutenção de estradas), www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/
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A: Contexto e situação das normas 

Com base no acórdão do TJUE no processo Waddenzee, o Tribunal Administrativo Superior da 
Alemanha (BVerwG) chegou à conclusão de que uma perda de habitat que faça parte dos 
objetivos de conservação de um sítio Natura 2000 deve, em geral, ser considerada um efeito 
prejudicial significativo para a integridade do sítio. Além disso, o acórdão do TJUE relativo ao 
processo Galway de 11.4.2013 (C-258/11) indica claramente que é necessária uma proteção 
rigorosa dos habitats presentes nos sítios Natura 2000 e que, em determinadas condições, 
mesmo as pequenas perdas podem ser consideradas significativas. 

Para lidar de forma adequada com as perdas relativamente pequenas, as normas de Lambrecht 
e Trautner (2007) fornecem níveis de importância indicativos. Estas normas foram elaboradas 
com base em projetos de investigação científica e desenvolvimento e discutidas e avaliadas 
subsequentemente através de um amplo procedimento de participação de peritos durante um 
período de seis anos. São agora amplamente aceites e consensuais, recomendadas no âmbito 
de orientações, oficial e regularmente consideradas pelos tribunais administrativos e 
amplamente utilizadas em avaliações adequadas de todos os tipos. 

B: Conceito das normas 

A premissa inicial para a norma é que, em geral, uma perda irreversível de tipos de habitats e 
de habitats de espécies que fazem parte dos objetivos de conservação de um sítio Natura 2000 
deve ser considerada um efeito prejudicial significativo para a integridade do sítio. Em 
determinadas condições, um certo nível de perda pode ser tido como insignificante para certos 
tipos de habitats e espécies. 

O documento de orientação fornece critérios e limiares cientificamente fundamentados para 
determinar a importância, assentes em aspetos qualitativos e funcionais, bem como em critérios 
quantitativos. Para ser considerado insignificante, um impacto tem de preencher todas as 
condições seguintes: 

A. Nenhuma função ou variante importante ou especial do habitat pode ser afetada. As 
características específicas do habitat devem permanecer inalteradas; 

B. Os valores de referência de «perda de superfície quantitativa absoluta» (definidos para cada 
tipo de habitat e para os habitats de espécies) não podem ser excedidos; 

C. Uma «perda de superfície relativa» de 1 % da superfície total do habitat presente no sítio 
não pode ser excedida; 

D. Os efeitos cumulativos com outros projetos não podem exceder os valores acima indicados 
(B e C); 

E. Os efeitos cumulativos com outros fatores de impacto também não podem exceder os 
valores acima indicados. 

C: Fixação dos limiares de perda de habitats 

Os valores de referência para as perdas não significativas foram fixados através de uma 
abordagem específica dos habitats e das espécies, aplicando um conjunto de critérios. Os 
limiares foram fixados tendo em conta a vulnerabilidade dos habitats, que foi estimada com 
base em três critérios principais e quatro critérios secundários: 

Principais critérios para os tipos de habitats: 

 superfície ecológica mínima viável do habitat; 

 superfície média do habitat presente nos sítios Natura 2000; 

 superfície total do habitat da rede Natura 2000. 
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Critérios secundários: 

 raridade/frequência do tipo de habitat; 

 estado como habitat prioritário; 

 situação do habitat em termos de ameaças; 

 capacidade de regeneração. 

Foram definidas cinco classes de vulnerabilidade para os habitats terrestres e duas classes para 
os habitats marinhos (ver o quadro 1), com base numa avaliação das existências nacionais de 
habitats da rede Natura 2000.  

Posteriormente, foi criada uma matriz que classificava as classes de vulnerabilidade em três 
níveis de perda de superfície relativa (nível I, II e III), correspondendo a 1 %, 0,5 % e 0,1 % de 
perda relativa. Foram estimados limiares de perda de superfície absoluta tolerável para cada 
classe de habitat e para cada nível de perda relativa (ver o quadro 1). 

Quadro 1: Valores de referência (VR) para os limiares absolutos e relativos de perdas não 
significativas toleráveis de habitats protegidos enumerados no anexo I da Diretiva Habitats  

Em caso 

de 

perda 

relativa: 

Nível Classes de valores de referência 

(limiares de perda de superfície quantitativa absoluta tolerável) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Classe especial 

para os habitats 

marinhos 

 

< 1 % 

I. 

VR 

mínimo 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

VR 

médio 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

VR 

máximo 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

Na prática, significa isto que, para 21 dos 91 tipos de habitats existentes na Alemanha, não é 
aceitável qualquer perda. Quanto aos restantes habitats, uma certa perda pode ser considerada 
insignificante se os valores de referência definidos para cada habitat não forem excedidos.  

Relacionar a perda de superfície absoluta com a perda relativa implica que uma superfície maior 
de habitat admite uma perda absoluta maior desde que represente uma proporção inferior de 
superfície afetada. Para a fixação dos limiares teve-se em conta a superfície mínima viável de 
habitat. O quadro 2 abaixo indica os valores de referência de perda de habitat definidos para 
alguns tipos de habitats enumerados no anexo I existentes na Alemanha. 

Quadro 2: Valores de referência de perda de habitat definidos para alguns tipos de habitats 
enumerados no anexo I existentes na Alemanha  
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Código Tipo de habitat Valor de referência para a perda de 

habitat 

(em m2) 

classe Nível I Nível II Nível III 

Em caso 

de 

perda 

de  

 1 % 

Em caso 

de perda 

de  

 0,5 % 

Em caso 

de perda 

de  

 0,1 % 

9110 Faiais de Luzulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Faiais de Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Floresta de carvalhos e carpas 4 100 500 1 000 

91E0* Florestas aluviais 4 100 500 1 000 

6510 Prados de feno de baixa altitude 4 100 500 1 000 

4030 Charnecas secas europeias 3 50 250 500 

6430 Comunidades de ervas altas hidrófilas 3 50 250 500 

6120* Prados calcários de areias xéricas 2 25 125 250 

7110* Turfeiras altas ativas 1 0 0 0 

7220* Nascentes petrificantes com 

formações de travertinos 

1 0 0 0 

C. Limiares de perdas de habitats de espécies animais 

A fixação dos limiares de perdas toleráveisde habitats de espécies protegidas baseou-se 
sobretudo na dimensão típica dos habitats das espécies e numa análise da literatura na matéria, 
considerando as áreas de repartição natural, a dimensão dos territórios e a mobilidade dos 
indivíduos e as áreas de repartição das populações. As espécies foram agrupadas em oito classes 
médias de áreas de repartição natural que foram definidas (de acordo com Bink, 1992) como: 
<1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

Posteriormente, foram determinados os «valores de referência» para os níveis de importância 
na proporção 1/100 ou 1/1000 do valor da classe, em função da classe específica escolhida para 
indivíduos ou populações, respetivamente. Para os valores de referência, deve também ser 
considerada uma combinação entre os níveis de perda relativos e absolutos. 

Além disso, deve ser tida em conta a utilização de habitats específicos por uma espécie para 
determinar em que partes dos habitats se podem aplicar os valores de referência. No caso das 
espécies em perigo iminente de extinção, não é indicado qualquer valor de referência, ou seja, 
o limiar para um impacto significativo é qualquer valor superior a zero. 

Relativamente às 53 espécies enumeradas no anexo II, não existem valores limiar para 16 delas 
nem para 20 das 98 espécies enumeradas na Diretiva Aves. Por outras palavras, não pode haver 
qualquer perda aceitável. Todas estas conclusões, números e limiares servem unicamente para 
fins de orientação. Significa isto que continua a ser necessária uma abordagem caso a caso para 
cada avaliação adequada.  

D: Vantagens das normas 
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Desde que foi publicado, o documento de orientação tem sido testado com êxito nos tribunais 
alemães, sendo atualmente aplicado em todo o país. Com base em mais de dez anos de 
experiência, é possível identificar várias vantagens nesta abordagem: 

 Mais transparência e objetividade, um quadro de avaliação claro para a avaliação dos efeitos 
prejudiciais significativos na integridade. 

 As regras para a avaliação adequada são claras para todos (proponente, consultores, 
autoridade competente, autoridade de conservação da natureza, juízes/tribunais e público). 

 As normas garantem a qualidade das avaliações. 

 A abordagem também pode ser útil para outros impactos (no que se refere a perdas 
graduais). 

 Oferece mais segurança jurídica e de planeamento. 

Para obter mais informações sobre o processo de fixação ou sobre a utilização na prática e sobre 
a jurisprudência, consultar: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. (Sistema de informação especializada e regras relativas à avaliação da 
importância no contexto da avaliação adequada — Secção relativa às regras especializadas do 
relatório final, versão final de junho de 2007. Em alemão.)  
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html. 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty (Avaliação adequada: Normas de importância para uma maior certeza de 
planeamento). Palestra do seminário Jaspers no domínio da proteção da natureza, Bruxelas, 
10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Alemanha — Critérios de avaliação da mortalidade da fauna selvagem no contexto de projetos 

e de operações 

Na Alemanha, entre 2008 e 2016, foi desenvolvido um sistema de classificação da importância 
da mortalidade antropogénica a nível das espécies. Este sistema tem em consideração 
parâmetros relacionados com a biologia das populações e o estado de conservação da natureza.  

Em primeiro lugar, foi desenvolvido um índice de sensibilidade da biologia populacional (PSI) 
com base em parâmetros como a taxa de mortalidade, a longevidade, a idade da primeira 
reprodução, a taxa de reprodução, a dimensão da população nacional e a tendência 
populacional. Para a maioria dos parâmetros, os valores medidos foram traduzidos num sistema 
de pontuação para refletir a vulnerabilidade à mortalidade antropogénica, iniciando na alta 
vulnerabilidade (1 ponto) e terminando na baixa vulnerabilidade (9 pontos).  

Foi igualmente criado um índice do valor de conservação (NWI). Este índice tem em conta 
parâmetros como: o «estado na Lista Vermelha Nacional», a «abundância na Alemanha», a 
«condição da população» (de acordo com o sistema Natura 2000) e a «responsabilidade 
nacional pelas espécies».  

A fim de contribuir para a realização de avaliações específicas por espécie, ambos os índices (PSI 
e NWI) foram agregados numa matriz que deu origem a um índice de sensibilidade à 
mortalidade (MGI). Este índice facilita a avaliação do impacto da perda de um indivíduo em toda 
a população. Permite detetar para qual das espécies (dependendo da sua raridade, do nível de 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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extinção e sensibilidade) a perda de apenas alguns indivíduos deve ser considerada significativa 
no contexto das avaliações. O MGI também permite a identificação das espécies abundantes, 
que não requerem uma consideração mais aprofundada do risco de mortalidade relacionado 
com um projeto, pelo menos quando apenas estão em causa alguns indivíduos. 

Além dos índices, as autoridades elaboraram igualmente instruções sobre a aplicação do MGI 
no âmbito do planeamento e da avaliação de impacto. Nos processos de planeamento e de 
licenciamento, os riscos de colisão ou de mortalidade devem ser tidos em conta no contexto de 
cada projeto. Por exemplo, o risco de mortalidade das aves causado por turbinas eólicas, linhas 
de transporte de eletricidade (colisão e eletrocussão) e vias de tráfego (estradas e caminhos de 
ferro) não só difere entre as espécies, como também pode depender do tipo de projeto. O 
mesmo se aplica aos morcegos. 

Por conseguinte, na segunda fase, para cada espécie, o risco de mortalidade relacionado com 
tipos de projetos específicos foi dividido em quatro classes para as aves (colisão com linhas de 
transporte de eletricidade, eletrocussão em postes de média tensão, colisão com automóveis e 
turbinas eólicas) e duas classes para os morcegos (colisão com automóveis e turbinas eólicas). 
Esta avaliação baseia-se numa extensa análise da literatura no que respeita ao número de 
animais mortos por cada tipo de projeto na Alemanha e na Europa, bem como nos 
conhecimentos no domínio da biologia e do comportamento das espécies (por exemplo, 
mobilidade, dimensão da área de repartição natural, altitude de voo, comportamento de voo, 
capacidade de manobra, velocidade de locomoção, tamanho do corpo, envergadura ou visão), 
em estimativas de peritos publicadas (incluindo orientações nacionais e internacionais 
publicadas) e em estimativas próprias. Ao interpretar as estatísticas de diferentes projetos 
relativas aos animais mortos, também foi considerada a abundância das respetivas espécies.  

Subsequentemente, o risco de mortalidade relacionado com tipos de projetos específicos foi 
combinado com a sensibilidade geral à mortalidade (MGI) na forma de um índice de 
sensibilidade à mortalidade relacionado com tipos de projetos específicos (vMGI).  

Para ilustrar melhor este aspeto, um «risco de colisão elevado» com linhas de transporte de 
eletricidade, turbinas eólicas ou estradas não significa automaticamente um «risco de 
mortalidade significativamente acrescido» (leis relativas à conservação da natureza em sentido 
restrito) nas espécies que apresentam uma mortalidade natural de 50 % a 60 %. Exemplos mais 
drásticos são os insetos (por exemplo, muitas borboletas e libélulas), que apresentam um risco 
de colisão elevado nas estradas, mas dos quais 100 % dos imagos morrem, de qualquer modo, 
todos os anos de forma natural. Estes animais estão adaptados a elevadas perdas em toda a sua 
autoecologia (elevada mortalidade natural, baixa longevidade, elevada taxa de reprodução, 
grande dimensão populacional). Assim, no caso das espécies de vida curta, determinados riscos 
de mortalidade antropogénica resultantes de infraestruturas são muito menos significativos do 
que no caso das espécies de longa vida com baixa mortalidade natural e reprodução 
(estrategistas-k). Na aplicação do método MGI, são considerados estas diferenças e aspetos 
autoecológicos na avaliação dos riscos de mortalidade específicos do projeto. 

Por último, cada caso individual deve ser avaliado em termos de conflito potencial do projeto 
com o número de indivíduos da espécie afetada. Para o efeito, é aplicado um «risco específico 
de constelação» (KSR). A avaliação deste risco baseia-se em informações específicas da zona e 
nos parâmetros do projeto. 

Em suma, o índice de sensibilidade à mortalidade (MGI) não pode substituir a avaliação da 
mortalidade em cada caso individual. Pelo contrário, as classificações diferenciadas ajudam a 
objetivar a avaliação dos riscos de mortalidade, por exemplo, no âmbito do Regulamento 
Atenuação de Impactos (nos termos da Lei federal alemã relativa à conservação da natureza), 
das disposições do artigo 6.º (avaliação adequada) e do artigo 12.º (proteção das espécies) da 
Diretiva Habitats ou das disposições da Diretiva Responsabilidade Ambiental. O objetivo do 
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método é proporcionar uma forma normalizada de avaliar o impacto da mortalidade das 
espécies e aumentar assim a objetividade e a transparência das avaliações de impacto. 

BERNOTAT, D. E DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen — 3. Fassung — Stand 20.09.2016 

— Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S., 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html.  

 

Itália — Orientações nacionais para a realização de avaliações em conformidade com o artigo 

6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats 

Recentemente, a Itália publicou orientações nacionais que descrevem os procedimentos de 
rastreio, de avaliação adequada e de aplicação de derrogações, em conformidade com o artigo 
6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats. 

O documento foi elaborado por um grupo de trabalho formado por representantes das 
autoridades nacionais e regionais e das administrações públicas competentes no domínio da 
avaliação de impacto. Tem em conta as sugestões recebidas durante o balanço de qualidade e 
a atualização das orientações relativas ao artigo 6.º pela Comissão. 

As orientações destinam-se a harmonizar, a nível nacional, a aplicação do artigo 6.º, n.os 3 e 4. 
Promovem a inclusão de planos, programas, projetos, intervenções e atividades, e não apenas 
de planos e projetos, no processo. É fornecido um «modelo de rastreio» para garantir uma 
abordagem uniforme nesta fase e a aplicação de critérios de avaliação normalizados a nível 
nacional. Foi igualmente elaborado um «modelo para os promotores» para a apresentação das 
informações relevantes sobre os planos, programas, projetos, intervenções e atividades. No que 
diz respeito à avaliação adequada, as orientações contêm especificações pormenorizadas sobre 
os conteúdos e as informações a considerar, bem como disposições e elementos específicos 
para o estudo e a análise qualitativa e quantitativa da importância dos efeitos nos sítios Natura 
2000.  

No que se refere à derrogação prevista no artigo 6.º, n.º 4, as orientações abordam a avaliação 
de soluções alternativas num capítulo específico. As orientações sublinham que esta avaliação 
continua a ser formalmente, e em todos os casos, um pré-requisito para admitir o processo de 
isenção previsto no artigo 6.º, n.º 4, embora se considere que, no âmbito de uma avaliação 
adequada, também deva proporcionar a possibilidade de direcionar a proposta para soluções 
com um impacto ambiental menos acentuado.  

As orientações descrevem igualmente os critérios de verificação das razões imperativas de 
reconhecido interesse público, os métodos de identificação e aplicação de medidas 
compensatórias adequadas e incluem esclarecimentos relacionados com a sua verificação e o 
processo de notificação à Comissão Europeia através do preenchimento do formulário 
correspondente. Sobre as medidas compensatórias, os rácios mínimos de compensação são 
propostos como segue: rácio de 2:1 para os habitats e/ou espécies prioritários de interesse 
comunitário (igualmente válido para os habitats de espécies prioritárias); rácio de 1,5:1 para os 
habitats e/ou espécies de interesse comunitário (igualmente válido para os habitats de 
espécies); rácio de 1:1 para os habitats, as espécies ou os habitats de espécies adicionais. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf.  

  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS EFEITOS NO SÍTIO NATURA 2000 

(PARTE DO MODELO DE RASTREIO INCLUÍDO NAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS DA ITÁLIA)  

1. HABITATS DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

Habitats de interesse comunitário (anexo I da Diretiva Habitats) abrangidos pela proposta: 

 ........ 

 ........ 

Possível perda de habitats de interesse comunitário: 

- Código do habitat: ................ 

- repetir para cada habitat em causa 

□ Não □ Sim 

 □ Permanente 

 □ Temporária 

 

Possível perda de habitats de interesse comunitário: 

- Código do habitat: ................ 

- repetir para cada habitat em causa 

□ Não □ Sim 

   □ Permanente 

     □ Temporária 

 

2. ESPÉCIES E HABITAT DE ESPÉCIES DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

Espécies de interesse comunitário (anexo II da Diretiva Habitats e artigo 4.º da Diretiva Aves) 
abrangidas pela proposta: 

 ........ 

 ........ 

Possível perturbação das espécies de interesse comunitário: 

- Espécie: ……………………………………………………………… 

- repetir para cada espécie em causa 

□ Não □ Sim 

     □ Permanente 

     □ Temporária 

 

Possível perda direta/indireta de espécies de interesse 
comunitário (repetir para cada espécie em causa) 

- Espécie: ……………………………………………………………… 

- Número de indivíduos, casais constantes do formulário de 
dados normalizado 

□ Não □ Sim 

Perda estimada 
(n.º de indivíduos, 
casais)  

Possível perda/fragmentação de habitats de espécies: 

- Espécie: ………………………………………………………………..... 

- Tipo de habitat de espécies: 

........................................................................................ 

(repetir para cada habitat de espécies em causa) 

□ Não □ Sim 

     □ Permanente 

     □ Temporária 

 

3. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CUMULATIVOS 

Existe a possibilidade de outros planos, programas, projetos, intervenções e atividades 
causarem efeitos cumulativos e/ou sinérgicos significativos no sítio Natura 2000 em causa em 
conjugação com a proposta em questão? 
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      □ Sim   □ Não 

Em caso afirmativo, indicar quais são esses outros planos, programas, projetos, intervenções e 
atividades e descrever de que modo afetarão o sítio de forma significativa em conjugação com 
a proposta em avaliação: 

................................................................................................................................................. 

4. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDIRETOS 

A proposta é suscetível de ter efeitos indiretos no sítio Natura 2000? 

      □ Sim   □ Não 

Em caso afirmativo, indicar quais:  

................................................................................................................................................. 

5. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 

Os planos, programas, projetos, intervenções e atividades são suscetíveis de causar efeitos 

diretos, indiretos e/ou cumulativos, mesmo potenciais, nos habitats de interesse comunitário? 

      □ Sim   □ Não 

Em caso afirmativo, porquê?  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Os planos, programas, projetos, intervenções e atividades são suscetíveis de causar efeitos 

diretos, indiretos e/ou cumulativos, mesmo potenciais, nas espécies de interesse comunitário? 

      □ Sim   □ Não 

Em caso afirmativo, porquê?  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Os planos, programas, projetos, intervenções e atividades são suscetíveis de causar efeitos 

diretos, indiretos e/ou cumulativos, mesmo potenciais, na integridade do(s) sítio(s) Natura 

2000? 

      □ Sim   □ Não 

Em caso afirmativo, porquê?  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. CONCLUSÃO DO RASTREIO 

Conclusões e razões (parecer fundamentado):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

7. RESULTADO DO RASTREIO: 

□ Positivo: não é necessária uma 
avaliação adequada. 

□ Negativo: é necessária uma 
avaliação adequada. 

Fonte: Orientações para a avaliação dos efeitos nos sítios Natura 2000 (Itália). Linee guida 

nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Avaliação adequada de um programa nacional de eletricidade na Irlanda — Avaliação dos 

efeitos cumulativos 

O programa de execução Grid25 é um plano para o desenvolvimento da rede elétrica da Irlanda 
até 2025. O objetivo do programa é assegurar um abastecimento energético sustentável e fiável 
a longo prazo a partir de fontes renováveis e convencionais às cidades, vilas, aldeias, habitações 
e a outros mercados essenciais em que é necessária energia.   

As principais disposições constantes do programa de execução até 2025 incluem:  

• a atualização de 2 530 km da rede existente; e 

• a construção de 828 km de novas infraestruturas.  

Enquanto estratégia de alto nível, o programa de execução Grid25 indica os tipos de 
necessidades futuras prováveis referentes a infraestruturas, dada a política governamental em 
matéria de energias renováveis e o crescimento previsto da procura, mas não estabelece 
exatamente a localização das infraestruturas, tais como centrais de produção de eletricidade ou 
transformadores, nem o trajeto das linhas de transporte de eletricidade. Apresenta, ao invés, 
uma panorâmica indicativa da abordagem geral proposta para o futuro desenvolvimento da 
rede. 

O programa foi objeto de uma avaliação adequada em conformidade com o artigo 6.º, n.º 3, da 
Diretiva Habitats. Uma vez que o programa de execução é aplicável a toda a República da 
Irlanda, e pode ter efeitos sinérgicos para além das fronteiras da Irlanda, foi realizado um 
exercício de rastreio em todos os sítios Natura 2000 na República da Irlanda e na Irlanda do 
Norte.  

Foi realizado um exame preliminar dos tipos de efeitos suscetíveis de ocorrer em consequência 
da execução do programa. O tipo de impacto depende do tipo de infraestruturas construídas, 
nomeadamente:  

 Infraestruturas localizadas nos sítios, por exemplo, centrais de produção de eletricidade, 
transformadores, etc.;  

 Infraestruturas lineares, por exemplo, linhas aéreas, cabos subterrâneos. 

Os impactos suscetíveis de ocorrer devido à implementação do programa de execução foram 
classificados num conjunto de categorias:  

 Perda/redução da superfície ocupada pelo habitat; 

 Perturbação das espécies fundamentais; 

 Fragmentação do tipo de habitat ou do habitat das espécies; 

 Redução da densidade das espécies; 



 

17 
 

 Alterações dos principais indicadores do valor de conservação, como a diminuição da 
qualidade e da quantidade de água. 

Devido à natureza do programa de execução, os impactos foram descritos de uma forma geral, 
mas foram especificamente identificados para qualquer um dos sítios selecionados. O processo 
de rastreio identificou aproximadamente 340 ZEC e 97 ZPE suscetíveis de ser afetadas direta ou 
indiretamente pelo desenvolvimento das infraestruturas propostas no programa de execução. 
Na Irlanda do Norte, podem ser afetadas, por interligações transfronteiriças, mais 18 ZEC e duas 
ZPE.  

Posteriormente, a avaliação adequada considerou os potenciais efeitos prejudiciais decorrentes 

da aplicação do programa de execução isoladamente ou em conjugação com outros planos, 

programas e/ou projetos. Em primeiro lugar, realizou-se a avaliação dos efeitos cumulativos 

para garantir que fossem devidamente considerados aquando da avaliação dos potenciais 

efeitos significativos decorrentes do programa de execução. 

Avaliação dos efeitos cumulativos 

A avaliação identificou os principais planos, políticas e programas (a nível nacional, regional e 
municipal) suscetíveis de propiciar o surgimento de projetos de desenvolvimento com efeitos 
propensos a conjugar-se ou a interagir com os do programa de execução Grid25. Esta análise 
exigiu o conhecimento dos efeitos prováveis de todos os planos/projetos de desenvolvimento 
em avaliação e, apesar das limitações em matéria de informações sobre os efeitos prováveis de 
alguns planos, permitiu identificar as interações com efeitos cumulativos de alguns deles. O 
quadro abaixo apresenta alguns exemplos.  

Política, plano, 
programa ou 
projetos  

Interações com efeitos cumulativos  

A nível nacional (exemplo) 

Programa 
Transportes 21 

Podem ocorrer potenciais impactos em conjugação quando são 
construídos novos ou se modernizam corredores de transportes em 
paralelo com a construção de infraestruturas de transporte de eletricidade 
novas ou se procede à sua modernização. Os impactos podem incluir o 
seguinte:  

 Perda e perturbação dos habitats. Todos os sítios terrestres designados 
podem ser afetados, dependendo da localização da infraestrutura e do 
trajeto das linhas de transporte de eletricidade. 

 Alterações da hidrologia local e efeito nos habitats adjacentes. Os 
habitats dependentes da água subterrânea, como os pauis, os lagos 
sazonais e as turfeiras, são os mais suscetíveis de ser afetados.  

 Poluição por sedimentos e impactos hidrológicos conexos nos pontos 
em que as espécies e os habitats dependentes da água superficial são 
afetados. O salmão, a lampreia, o lagostim-de-patas-brancas e o 
mexilhão perlífero de água doce podem ser potencialmente afetados. 

 Contaminação das águas superficiais e subterrâneas por poluentes (por 
exemplo, combustíveis, lubrificantes, betão) durante a fase de 
construção. O salmão, a lampreia, o lagostim-de-patas-brancas e o 
mexilhão perlífero de água doce podem ser potencialmente afetados.  
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 Perturbação das espécies durante as atividades de construção e 
manutenção. As espécies suscetíveis de ser afetadas incluem as aves 
nidificantes e hibernantes em ZPE costeiras e de água doce; lontras e 
guarda-rios, quando o projeto de desenvolvimento é executado 
contiguamente a cursos de água ou os atravessa; morcegos, quando o 
projeto de desenvolvimento afeta zonas arborizadas, sebes ou locais de 
empoleiramento. 

 Risco de colisão de aves quando os cabos aéreos de transporte de 
eletricidade estão instalados na proximidade de ZPE ou atravessam as 
rotas de voo das aves.  

A nível regional (exemplo) 

Planos regionais 
de gestão de 
resíduos  

Podem ocorrer potenciais impactos em conjugação quando uma nova 
infraestrutura de resíduos e uma nova infraestrutura de transporte de 
eletricidade ocorrem conjuntamente no interior ou nas proximidades de 
um sítio designado.  

Os potenciais impactos significativos são os descritos anteriormente.  

A nível distrital (exemplo) 

Planos de 
desenvolvimento  
distritais e 
municipais  

Podem ocorrer potenciais impactos em conjugação no caso de ser 
necessário instalar uma nova infraestrutura através da execução de planos 
de desenvolvimento distritais e municipais. A instalação de infraestruturas 
de transporte de eletricidade conexas pode resultar em prováveis 
impactos significativos, conforme descrito anteriormente.  

 

Projetos 

Projetos de 
produção de 
energia marítima  

Podem ocorrer impactos em conjugação na interface entre as 
infraestruturas marítimas e terrestres. Os impactos suscetíveis de ocorrer 
incluem:  

 Perda e perturbação dos habitats. Todos os sítios terrestres designados 
podem ser afetados, dependendo da localização da infraestrutura e do 
trajeto das linhas de transporte de eletricidade. Pode igualmente ocorrer 
uma perda de habitats nas zonas litorais e costeiras. A perda de habitat 
será maior nos sítios onde estão instalados os cabos subterrâneos.  

 Poluição por sedimentos e impactos hidrológicos conexos nos pontos em 
que as espécies e os habitats dependentes da água superficial são 
afetados. O salmão, a lampreia, o lagostim-de-patas-brancas e o 
mexilhão perlífero de água doce podem ser potencialmente afetados. 

 Contaminação das águas superficiais e subterrâneas por poluentes (por 
exemplo, combustíveis, lubrificantes, betão) durante a fase de 
construção. O salmão, a lampreia, o lagostim-de-patas-brancas e o 
mexilhão perlífero de água doce podem ser potencialmente afetados.  

 Perturbação das espécies durante as atividades de construção e 
manutenção. As espécies suscetíveis de ser afetadas incluem as aves 
nidificantes e hibernantes em ZPE costeiras e de água doce; animais 
marinhos, no ponto de interligação entre as infraestruturas marítimas e 
terrestres; lontras e guarda-rios, quando o projeto de desenvolvimento é 
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executado contiguamente a cursos de água ou os atravessa; morcegos, 
quando o projeto de desenvolvimento afeta zonas arborizadas, sebes ou 
locais de empoleiramento. 

A avaliação concluiu que o desenvolvimento de uma nova infraestrutura de produção de 
energia, quando executado em conjugação com outros desenvolvimentos económicos, 
conduzirá potencialmente à perda de habitats e/ou à perda de espécies, à fragmentação de 
espécies/populações e a alterações da qualidade/quantidade de água. Estes potenciais conflitos 
poderiam ser atenuados por meio das medidas descritas a seguir na avaliação adequada e, 
sendo caso disso, seriam abordados numa avaliação ambiental de nível inferior. 

Avaliação de potenciais efeitos significativos e proposta de medidas de atenuação 

Conforme mencionado anteriormente, o programa de execução Grid25 fornece uma descrição 
indicativa da abordagem geral proposta para o futuro desenvolvimento da rede e não 
estabelece exatamente a localização das infraestruturas. Assim, o nível de avaliação que pode 
ser empreendido é limitado e a avaliação dos potenciais efeitos significativos tem 
necessariamente de ser efetuada em termos gerais. Por conseguinte, foi realizada uma avaliação 
geral dos impactos e das sensibilidades. A avaliação identificou os tipos de impactos nos habitats 
e nas espécies afetados que podiam ser considerados nos seguintes componentes principais do 
programa de execução:  

 linhas aéreas de transporte de eletricidade; 

 cabos subterrâneos; 

 construção de novas subestações e ampliação de subestações existentes; 

 reforço da rede de transporte nas regiões. 

No último caso, foram identificadas as principais sensibilidades de cada região e formuladas 
recomendações para evitar os impactos esperados (por exemplo, evitar determinadas zonas 
particularmente sensíveis aquando do reforço da rede de transporte na região, incentivar a 
localização de subestações e de trajetos aéreos em terrenos urbanos ou em zonas que abranjam 
densos corredores de povoações estabelecidas há muito tempo, evitando ao mesmo tempo as 
zonas montanhosas interiores mais sensíveis, etc.).  

A avaliação também identificou os impactos de diversos desenvolvimentos da rede que 
avançaram para a fase de conceção pormenorizada (embora a localização e o trajeto destes 
projetos ainda não tenham sido fixados) nos sítios Natura 2000 localizados na sua proximidade 
e, por consequência, com potencial para serem afetados pelos projetos individuais em causa.  

Devido à natureza estratégica do programa de execução Grid25, não foi possível afirmar de 
forma conclusiva, nesta fase, que o programa de execução não afetaria a integridade da rede 
Natura 2000. Por conseguinte, foram propostas medidas de atenuação para garantir a 
prevenção de impactos significativos.  

Foram propostos dois níveis de medidas de atenuação. O primeiro nível de medidas orientará a 
abordagem estratégica destinada a atenuar os impactos e o segundo nível de medidas, de 
atenuação dos impactos específicos, deve ser aplicado quando se identifiquem impactos 
significativos após a avaliação de impacto ambiental (AIA) e a avaliação adequada a nível do 
projeto. 

São delineadas medidas de atenuação gerais para as principais categorias de impacto 
identificadas e para os principais habitats e espécies potencialmente afetados. Por exemplo, no 
que se refere à perda e à perturbação geral dos habitats, são descritas medidas de prevenção e 
atenuação para pântanos e turfeiras, aves, morcegos, lontras, habitats e espécies dependentes 
da água, mexilhões perlíferos de água doce, outras espécies protegidas, etc.  
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Ao considerar as medidas de atenuação será dada, em primeiro lugar, prioridade à prevenção 
de impactos e, quando estes não possam ser evitados, à sua atenuação. Além disso, todos os 
projetos de nível inferior decorrentes da implementação do programa de execução serão, eles 
próprios, objeto de uma avaliação adequada quando se conhecerem mais pormenores sobre a 
sua conceção e localização.  

Tendo incorporado medidas de atenuação, considera-se que o programa de execução Grid25 
não terá um efeito prejudicial significativo na integridade da rede Natura 2000. No entanto, 
todos os projetos a concretizar no âmbito do programa de execução serão objeto de um rastreio 
e de uma avaliação adequada, conforme necessário. 

Fonte: Natura Impact Statement in Support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
Implementation Programme (Declaração de impacto Natura de apoio à avaliação adequada do 
programa de execução Grid25). Disponível em:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf. 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. RAZÕES IMPERATIVAS DE RECONHECIDO INTERESSE PÚBLICO  

2.1  Exemplos de vários tipos de razões imperativas de reconhecido interesse público e 

respetiva justificação 

Artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva Habitats:  

«Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas e na 

falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projeto por outras razões 

imperativas de reconhecido interesse público, incluindo as de natureza social ou económica, 

o Estado-Membro tomará todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a 

proteção da coerência global da rede Natura 2000. O Estado-Membro informará a Comissão 

das medidas compensatórias adotadas. 

No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma espécie prioritária, 

apenas podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a segurança 

pública ou com consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após parecer da 

Comissão, outras razões imperativas de reconhecido interesse público.» 

 

I. Razões imperativas de reconhecido interesse público de natureza social ou económica 
(sítio que abriga características específicas não prioritárias) 

Projeto: Proposta de modernização de uma estação de tratamento de águas existente em 
Lough Talt, Co. Sligo (Irlanda, 2019).  

Descrição do projeto e do sítio Natura 2000:  

Desde a década de 1950, que o lago de montanha Lough Talt, elemento integrante da ZEC 
IE0000633 Lough Hoe Bog, tem servido como fonte de água para uma população de mais de 
13 000 habitantes graças a uma única estação de tratamento de águas (ETA). Torna-se 
necessária uma modernização da ETA para garantir um abastecimento consistente de água 
potável, compatível com os níveis de captação atuais. As investigações hidrogeológicas 
concluíram que, durante períodos de tempo seco prolongado, a operação de captação do lago 
contribui para uma queda significativa do seu nível, o que tem um impacto prejudicial no habitat 
do caracol Vertigo geyeri. Para evitar este impacto, seria necessário que a captação fosse 
reduzida em cerca de 50 % durante uma parte significativa do ano.  

Embora o V. geyeri não tenha sido registado como espécie presente no sítio desde 2007, a sua 
população é considerada importante à escala nacional e deve ser restabelecida. As medidas de 
conservação propostas melhorarão o estado do habitat através de um sistema de irrigação e de 
reumidificação. No entanto, não atenuam a perda histórica das espécies devido às pressões de 
captação. O projeto proposto continuará a alterar as dinâmicas abiótica e biótica que definem 
a estrutura e a função da população de V. geyeri, causando, deste modo, retardamentos no 
cumprimento do seu objetivo de conservação.  

Soluções alternativas:  

Foram avaliadas sete alternativas, incluindo o cenário de «inação» (opção zero), de acordo com 
os seus impactos na saúde, sociais e ecológicos. A única opção disponível a curto prazo imediato 
é modernizar o sistema de tratamento no local da ETA existente para melhorar a barreira de 
tratamento contra os protozoários parasitas e os excedentes de trialometanos (THM) da 
poluição ambiental. Esta modernização fornecerá água potável à população local durante 
aproximadamente sete a dez anos, enquanto é desenvolvida e implementada uma solução 
sustentável a longo prazo. 
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Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: 

Fornecer água potável segura e fiável a uma população de mais de 13 000 pessoas. 

Medidas compensatórias propostas: 

É proposto o restabelecimento de uma população sustentável de caracóis Vertigo geyeri na ZEC 
através de um programa específico de irrigação temporária do importante habitat de pântanos 
calcários até que a pressão de captação no sítio seja eliminada. A proposta, em conjunto com a 
gestão da irrigação, passa por uma vigilância contínua do funcionamento do sistema de irrigação 
e por transferências faseadas dos caracóis para o habitat de pântanos ao longo de um período 
de quatro anos, começando com as espécies menos sensíveis e culminando na transferência do 
Vertigo geyeri de outra ZEC onde usufrui de condições de conservação propícias. 

II. Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: Proteção de vidas e 
bens 

Projeto: Implementação de um sistema dirigível de proteção contra inundações no pólder 
Rösa (Alemanha, 2014).  

Descrição do projeto e do sítio Natura 2000:  

O objetivo do projeto consiste em modernizar as atuais estruturas de proteção contra 
inundações de um pólder seco próximo da aldeia Rösa até ao nível HQ200 (o nível mais elevado 
de descarga máxima que ocorre uma vez todos os 200 anos). Os principais elementos do projeto 
consistem em: aproximadamente 7,5 km de diques restaurados com 5 m de largura no fundo e 
3 m de largura na crista, novas instalações de influxo e descarga e dois muros de proteção contra 
inundações com 1 225 m e 310 m de comprimento. Os diques atuais garantem proteção apenas 
contra o nível HQ100, mas devido a fenómenos meteorológicos extremos imprevisíveis, é 
provável que ocorram inundações acima deste nível que podem danificar seriamente as 
povoações e as indústrias localizadas a jusante do pólder atual.  

O projeto será construído dentro da ZEC DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, afetando os 
seguintes tipos de habitats específicos através da ocupação direta do solo: tipo de habitat 6430, 
604 m2 (0,17 % da superfície deste tipo de habitat dentro da ZEC); tipo de habitat 6510, 40 665 
m2 (20,33 %); tipo de habitat 91F0, 456 m2 (0,46 %). De acordo com a metodologia oficial alemã 
para avaliar a importância do impacto, todos estes impactos são considerados «significativos» 
(incluindo no caso de uma ocupação artificial do solo aparentemente insignificante, uma vez 
que são ponderados inúmeros fatores além da simples percentagem de ocupação artificial do 
solo). 

Soluções alternativas:  

Não existe qualquer alternativa ao projeto devido ao tipo do vale do rio; no entanto, a procura 
de alternativas resultou na introdução de inúmeros ajustamentos menores no projeto capazes 
de reduzir os seus efeitos prejudiciais (como, por exemplo, uma alteração da inclinação do 
declive do dique, a fim de permitir o restabelecimento dos prados, ligeiras relocalizações de 
diques e muros, etc.). 

Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: 

A construção do dique do pólder é necessária para aumentar a segurança do dique, bem como 
para proteger a população contra inundações. Por conseguinte, a principal justificação das 
razões imperativas de reconhecido interesse público está associada à segurança pública e à 
saúde humana.  
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Medidas compensatórias propostas: 

Será criado o tipo de habitat 6430 num rácio de 1: 8 na ZEC. Será recriado o tipo de habitat 6510 
nos declives do dique, maioritariamente fora da ZEC num rácio de 1: 5. A perda dos habitats 
florestais 91F0 (com uma qualidade «D») será compensada através da plantação de uma nova 
floresta com a mesma composição de espécies num rácio de 1: 4, bem como da plantação de 
um «manto» de árvores ao longo das florestas existentes num rácio de 1: 16, maioritariamente 
fora do sítio. Para manter a coerência da rede, a ZEC será ampliada para abranger os locais 
objeto de medidas compensatórias. 

III. Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: Outras razões, 
incluindo as razões de natureza social e económica 

Projeto: Obras públicas para um comboio de alta velocidade entre Tours e Bordéus (França, 
2013).  

Descrição do projeto e do sítio Natura 2000:  

O projeto refere-se a uma nova linha ferroviária de alta velocidade entre Tours e Bordéus. Inclui 
o assentamento de uma nova linha (302 km) e a sua ligação às linhas ferroviárias existentes 
(38 km), bem como vias laterais, bacias, instalações de eletricidade, viadutos e túneis (para 
caminhos agrícolas, passagens para a fauna), plataformas de trabalho e instalações auxiliares.  

O trajeto deverá atravessar quatro ZPE (FR5412006 Vallée de la Charente en amont 
d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) e duas ZEC (FR5402010 Vallée du 
Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Os efeitos 
prejudiciais consistem na provável destruição de 1,9 ha de prados húmidos e 4,2 ha de habitats 
secundários importantes para a conservação do codornizão Crex crex. Também afetará 
diretamente 185 ha e indiretamente (perturbação) 2 947 ha de potenciais habitats do sisão 
Tetrax tetrax; resultará na destruição de 2 ha de habitat (charneca húmida) da falsa argolinha 
Coenonympha oedippus; bem como na destruição de 0,35 ha de uma das melhores ocorrências 
do 6210 Formações herbáceas seminaturais secas e fácies arbustivas em substratos calcários 
(Festuco-Brometalia) e fragmentará a conectividade local deste habitat. 

Soluções alternativas:  

Foram avaliadas três alternativas para o trajeto. No que se refere à linha de alta velocidade, não 
há grande flexibilidade para introduzir alterações parciais do trajeto; e concluiu-se que a 
alternativa escolhida é a que tem menos impactos prejudiciais nos sítios Natura 2000, 
continuando a ser tecnicamente viável. 

Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: 

Com 340 km de nova linha entre Tours e Bordéus, esta linha de alta velocidade (TGV) é um dos 
mais importantes projetos ferroviários à escala europeia. Criará uma ligação eficiente na costa 
atlântica para responder à crescente procura de mobilidade. Com uma velocidade comercial de 
300 km/h, facilitará a movimentação dos passageiros e melhorará o serviço das localidades ao 
longo do trajeto. Ligando Paris a Bordéus em pouco mais de duas horas, a vantagem competitiva 
do transporte ferroviário sobre o aéreo torna-se decisiva, promovendo a transferência modal. 
Este projeto desempenhará um papel fundamental no reforço do eixo transeuropeu que liga, 
através da costa atlântica, as regiões norte e este da Europa ao sudoeste de França e à Península 
Ibérica. 

Impulsionará igualmente a atividade dos territórios em causa, melhorando a competitividade e 
alargando os mercados para as empresas regionais; facilitando as viagens para efeitos de 
atividades que requerem alta mobilidade, um argumento de peso em favor de um novo 
estabelecimento ou da transferência de Paris para as regiões; desenvolvendo o turismo, em 
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particular para estadias de curta duração; criando postos de trabalho, durante a construção e o 
funcionamento; promovendo o desenvolvimento de projetos urbanos de grande escala. Para os 
passageiros, o comboio é um meio de transporte rápido e confortável, 34 vezes mais seguro do 
que o automóvel. Um TGV pode transportar até mil passageiros a 300 km/h. É também um modo 
de transporte energeticamente eficiente e com economia de espaço.  

O comboio de alta velocidade tem um papel fundamental a desempenhar na redução dos custos 
de energia e no desenvolvimento da sustentabilidade das regiões. Produz 20 vezes menos gases 
com efeito de estufa do que o automóvel e 45 vezes menos do que o avião. Não gera poluição 
atmosférica local: os comboios elétricos são responsáveis por 90 % do tráfego. Para a 
comunidade, os custos do transporte rodoviário de passageiros ou mercadorias em termos de 
poluição, acidentes e impactos climáticos são 4,5 vezes maiores que os do transporte 
ferroviário.  

Medidas compensatórias propostas: 

Foram adquiridos 35 ha para o codornizão para compensar a perda de habitat de 6,1 ha. No 
caso do sisão, o regime de compensação, em três ZPE, compreenderá 702 ha: serão adquiridos 
160 ha e 542 ha ficarão sujeitos a um contrato de gestão com medidas harmonizadas com os 
planos de gestão das ZPE. Está previsto um programa de vigilância, sendo que um organismo 
privado participará num programa de reintrodução. Serão adquiridos 5 ha de terreno com o tipo 
de habitat 6210 (compensação de 1: 14). 

IV. Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: Outras razões após 
o parecer da Comissão 

Projeto: Aprofundamento da via navegável do Danúbio entre Straubing e Vilshofen; troço 
Straubing-Deggendorf (Alemanha, 2019). 

Descrição do projeto e do sítio Natura 2000:  

No rio Danúbio, entre Straubing e Deggendorf (cerca de 40 km), as condições para a navegação 
durante os períodos de baixa-mar (calado de 2 m) nunca foram aplicadas, ao contrário do troço 
a montante (2,90 m) e a jusante (2,70 m), o que dá origem a um estrangulamento. O calado de 
2,50 m só é admitido em águas médias, o que só é possível durante 144 dias/ano. O objetivo do 
projeto é superar este obstáculo à navegação e implementar melhores medidas de proteção 
contra inundações. O projeto final resultará num aprofundamento de 20 cm a 2,20 cm do leito 
do rio, em comparação com o estofo de baixa-mar atual de 2,00 m. Também aprofundará em 
maior grau o leito do rio de 45 cm a 2,65 cm num troço de 9,7 km. Entretanto, as medidas de 
proteção contra inundações devem proporcionar proteção contra o nível Q100 (a descarga 
máxima que ocorre uma vez todos os 100 anos). 

O troço de Straubing-Vilshofen do projeto é o que regista o maior número de acidentes devido 
ao perfil atual do canal navegável do rio. O estudo estima o número de acidentes em 39 por ano 
(2004), que aumentará para 55,4 até 2025 devido ao aumento do volume de transporte. 

O projeto afetará uma vasta ZEC (4 720 ha) DE7142301 Donauauen zwischen Straubing und 
Vilshofen. Foram identificados impactos significativos prováveis, diretos, indiretos e em 
conjugação, em sete espécies de peixes, numa espécie de borboleta e numa espécie de molusco, 
bem como em sete tipos de habitats, incluindo as florestas aluviais prioritárias 91E0* de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior. 

Soluções alternativas:  

Além da conceção do projeto selecionado, foram avaliadas exaustivamente quatro outras 
alternativas, bem como a alternativa zero. Nenhuma das alternativas daria origem a um impacto 
significativamente menor do que a opção escolhida porque abrangeriam uma superfície maior 
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da ZEC do que o projeto proposto ou afetariam significativamente um habitat maior de espécies 
protegidas.  

Justificação das razões imperativas de reconhecido interesse público: 

a) Cumprir o objetivo da política de transportes nacional e europeia: o aprofundamento do 
Danúbio entre Straubing e Vilshofen colmata uma lacuna na ligação existente por via navegável 
entre o mar do Norte e o mar Negro através do Reno, do Meno, do canal Meno-Danúbio e do 
Danúbio. Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 1315/2013 relativo às orientações da 
União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes, a via navegável federal do 
Danúbio faz parte da rede principal da rede europeia RTE-T e é de elevado interesse económico 
para a Europa. 

b) Melhor conectividade entre os portos fluviais: o projeto melhorará as condições de 
navegação na zona do projeto quando os níveis de água no Danúbio estiverem baixos. Ao 
contrário de outros modos de transporte, a navegação no Danúbio continua a dispor de 
capacidade de transporte livre, que poderia ser utilizada de forma mais eficiente mediante o 
aprofundamento do canal navegável do rio.  

c) Segurança e facilidade de navegação: a execução do projeto poderá reduzir a frequência de 
acidentes dos 55,4 previstos para 42,4 por ano, apesar do aumento do tráfego. 

d) Aumento do transporte previsto: espera-se que o volume de mercadorias transportadas 
aumente de 7,0 milhões de toneladas/ano (2007) para 9,7 milhões de toneladas/ano até 2025, 
ou que aumente em 50 % para 10,5 milhões de toneladas/ano. 

Medidas compensatórias propostas: 

Todos os tipos de habitats afetados, incluindo o habitat prioritário 91E0*, serão compensados 
através da criação de novos habitats num rácio de 3:1. No caso da Maculinea nausithous, serão 
criados novos habitats de prados, bem como novos habitats para a Unio crassus na forma de 
novas ilhas e troços fluviais (neste último caso, servindo também as espécies de peixes 
afetadas). Prevê-se a vigilância e a gestão da conservação a longo prazo dos novos habitats. 

Parecer da Comissão (versão integral publicada em: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm). 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

3.1 Exemplos de medidas compensatórias nos termos do artigo 6.º, n.º 4 

Plano ou projeto 

Linha ferroviária de longa distância entre dois nós e renovação de 
uma ponte com 100 anos em Baden-Württemberg (Alemanha).  

O projeto inclui alinhamentos de superfície atenuados com a 
abertura de um túnel. 

Sítio Natura 2000 

afetado 
O sítio afetado é o DE7220311 Glemswald und Stuttgarter Bucht 
(3 813 ha, com 31 zonas subfragmentadas). 

Impacto 

Os impactos decorrem da ocupação artificial do solo e da 
subsequente perda e degradação dos habitats, incluindo o abate de 
árvores adultas. Os ativos de interesse comunitário afetados são os 
seguintes: 

Espécie: população da espécie prioritária Osmoderma eremita do 
anexo II da Diretiva Habitats num estado de conservação favorável. 

Habitat: 6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis). 

Medidas 

compensatórias 

- Designação como Natura 2000 de 50 ha de terreno perto de uma 
reserva natural nacional (Neuweiler Viehweide). 

- Gestão da área designada destinada à *Osmoderma eremita 
através da regeneração das características ecológicas essenciais 
necessárias à sobrevivência da espécie. 

O terreno designado sob gestão liga dois sítios centrais protegidos 
existentes que foram isolados, com efeito de fronteira ecológica 
sobre as espécies prioritárias. Espera-se que o resultado da gestão 
específica mantenha um estado de conservação favorável para as 
espécies prioritárias. 

Fonte: C(2018) 466 final de 30.1.2018 

 

Plano ou projeto Estrada B173 entre localidades na Baviera (Alemanha) 

Sítio Natura 2000 

afetado 

O sítio afetado é o DE5833371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels SCI 
(872 ha), em grande parte coincidente com uma ZPE DE5931471.02 
Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

A área da ZPE é mais afetada em termos de superfície do que o sítio 
de importância comunitária. A funcionalidade do sítio está associada 
a mais nove sítios Natura 2000 na região biogeográfica continental. 
Os sítios consistem em habitats de planícies aluviais com águas 
estagnadas e correntes.  

Impacto 

O alinhamento da estrada interseta a rede Natura 2000 e causa 
impactos através da ocupação artificial do solo (perda de habitat) e 
da perturbação/degradação de habitats e espécies durante a 
construção e execução da estrada, como resultado, principalmente, 
da deposição de azoto no solo. Em concreto: 
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Tipos de habitats do anexo I afetados pelo projeto: seis, dos quais um 
prioritário (91E0*). 

Espécies do anexo II afetadas: cinco, das quais três também do anexo 
IV.  

Impactos significativos em: 

Tipos de habitats 3150, 6430, 6510 e 91E0* do anexo I da Diretiva 
Habitats 

Espécies de aves Circus aeruginosus do anexo I da Diretiva Aves  

Medidas 

compensatórias 

A proporcionalidade em termos de compensação para equilibrar a 
perda de habitat no âmbito da coerência global da rede Natura 2000 
foi decidida: 

Um rácio de 1:3 para os tipos de habitats 3150, 6430 e 91E0*. 

Um rácio de 1:6 para o 6510. 

Alargamento do sítio de importância comunitária em 2 ha. 

Criação de uma zona de habitat de canaviais para a espécie Circus 
aeruginosus. 

Plano financeiro e plano de acompanhamento e avaliação. 

A Comissão Europeia condiciona este plano de compensação ao 
seguinte: 

- Implementação de acordo com o plano de trabalho apresentado à 
Comissão Europeia pelas autoridades alemãs. 

- Relatórios de acompanhamento e avaliação de acordo com o plano 
de trabalho apresentado, acordado pelas autoridades alemãs. O 
relatório deve ser disponibilizado ao público através da Internet. 

- Os resultados do acompanhamento e da avaliação da rede Natura 
2000 devem ser tidos em conta a fim de prever a avaliação e revisão 
das medidas compensatórias e das medidas de atenuação associadas 
ao projeto. 

- Cumprimento, pela Alemanha, dos compromissos relativos à rede 
Natura 2000 para o sítio DE5833371 nos termos do artigo 4.º, n.º 4, e 
do artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva Habitats. 

Fonte: C(2015) 9085 final de 18.12.2015 

 

Plano ou projeto 

Estrada nacional B 252/B 62; 17,56 km de nova estrada para contornar 
os municípios de Münchhausen, Wetter e Lahntal (Hesse).  

Ligação norte-sul entre as regiões de Paderborn-Korbach e Marburg-
Giessen. A estrada nacional B 62 liga Biedenkopf via Cölbe aos eixos 
interurbanos Giessen-Marburg-Kassel. 

O novo alinhamento envolve o redimensionamento e a relocalização de 
infraestruturas públicas, como estradas municipais, redes de energia, 
uma linha ferroviária e um gasoduto. 
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Sítio Natura 2000 

afetado 

O âmbito da avaliação adequada incluiu vários sítios Natura 2000. As 
conclusões foram as seguintes:  

Sítio DE5017305 Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg: não 
afetado pelo projeto.  

Sítio DE5018401 Burgwald: positivamente afetado pelo projeto porque 
ficará mais distante do sítio e reduzirá a maior parte da carga de tráfego 
da estrada nacional B 252 existente.  

Sítio DE5118302 Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern: os 
impactos neste sítio serão significativos. 

Impacto 

O alinhamento do traçado da estrada nacional B 252/B 62 interseta a 
rede Natura 2000 em três locais. As pressões diretas são a perda e a 
degradação dos habitats; existem efeitos de barreira e deposição de 
azoto no solo que têm efeitos gerais nos habitats e nas espécies devido 
à perturbação e à degradação dos habitats. Os ativos sujeitos a 
consequências significativas destes impactos são: 

— Tipos de habitats do anexo I da Diretiva Habitats:  

91E0* (florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior);  

3260 (cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação de 
Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion).  

— Espécies do anexo II da Diretiva Habitats: 

Cottus gobio e Lampetra planeri.  

Todos os tipos de habitats enumerados no anexo I e outros habitats de 
espécies estão sujeitos a impactos significativos como resultado do 
aumento dos níveis de deposição de azoto no solo. O aumento das 
cargas sedimentares tem efeitos prejudiciais significativos em todas as 
espécies que vivem na água. O dano mais significativo, direto e indireto, 
ocorre no tipo de habitat 91E0* através da fertilização e da acidificação 
causadas pelo azoto.  

Medidas 

compensatórias 

Perda do tipo de habitat 91E0* (florestas aluviais de Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior). 

Compensação dos impactos diretos: rácio de 1:3. 

Compensação dos impactos indiretos: rácio de 1:2. 

Fonte: C(2012) 3392 final de 29.5.2012 

 

Plano ou projeto 

Aprofundamento e alargamento do canal navegável do rio Meno 
nos troços de Wipfeld, Garstadt e Schweinfurt (Baviera/Alemanha). 

O objetivo principal do projeto é alargar o canal navegável existente 
do rio Meno entre as comportas de Wipfeld (marco quilométrico 
316,12) e Ottendorf (marco quilométrico 345,29) de 36 m para 40 m 
e aprofundar a via navegável do rio dos atuais 2,50 m para 2,90 m, o 
que aumentará a capacidade de manobra física das embarcações. 

Impacto O tipo de habitat prioritário de interesse comunitário 91E0* Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e o tipo de habitat 6510 
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Prados de feno pobres de baixa altitude seriam particularmente 
afetados. Os dois tipos de habitats seriam diretamente danificados 
envolvendo uma perda de superfície de 9 460 m² no caso do 91E0* e 
de 6 440 m² no caso do 6510. 

Sítio Natura 2000 

afetado 

O âmbito da avaliação adequada incluiu uma sub-rede da rede Natura 
2000 contígua ao curso de água. As conclusões da avaliação adequada 
por sítio Natura 2000 foram as seguintes: 

Sítio Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach (ZPE): sem efeitos 
significativos. 

Sítio Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen (sítio de 
importância comunitária): efeitos significativos. 

Sítio Maintal bei Sennfeld und Weyer (sítio de importância 
comunitária): efeitos significativos. 

Os sítios significativamente afetados têm uma dimensão de 1 706 ha. 

Medidas 

compensatórias 

A proporcionalidade foi definida em: 

Tipo de habitat 6510: proporção de quase 1:7 

Tipo de habitat 91E0*: proporção de quase 1:4  

Neste último caso, as proporções têm em conta que o período de 
recriação do habitat pode durar várias décadas. 

A zona de compensação é local, uma vez que a funcionalidade 
ecológica necessária se encontra nas proximidades.  

Os sítios Natura 2000 afetados serão alargados com as medidas 
compensatórias propostas e subsequentemente designados e 
notificados pelo Estado-Membro. No total, está prevista a aplicação 
de dez medidas nas zonas inundáveis de Schweinfurt e Wipfeld. 

 

3.2 Aspetos temporais das medidas compensatórias 

Alemanha — Aspetos temporais das medidas compensatórias (excerto do LANA 2004)4 

Caso seja tecnicamente viável, as medidas para garantir a coerência já devem ter sido aplicadas 
e encontrar-se funcionais aquando da ocorrência do dano. De acordo com a Comissão Europeia, 
a recriação de um habitat adequado para as espécies afetadas só pode ser aceite como uma 
medida para garantir a coerência se «o sítio criado [estiver] disponível no momento em que o 
sítio afetado [perde] o seu valor natural» (Comissão Europeia, 2000:49). 

Por conseguinte, existe, um amplo consenso entre os peritos de que as medidas para garantir a 
coerência devem ser aplicadas ainda antes da execução do projeto (início da construção) ou, no 
mínimo, antes do início do dano considerável ao sítio Natura 2000 pertinente, de forma a 
estarem prontas para utilização e tão funcionais quanto possível no momento da ocorrência do 
dano (por exemplo, Baumann et al., 1999:470, AG FFH Verträglichkeitsprüfung, 1999:72, 
Ssymank et al., 1998:39, Weyrich, 1999:1704, Comissão Europeia, 2000:49, Schrödter, 2001:17, 

                                                           
4 LANA/«Regulamento relativo às intervenções» do Comité Permanente do LANA (2004): requisitos 
técnicos das medidas destinadas a garantir a coerência nos termos do artigo 34.º, n.º 5, da Lei federal 
relativa à conservação da natureza (BNatSchG). Anexo do TOP 4.6 da 87.ª reunião do LANA realizada 
entre 4 e 5 de março de 2004. 
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FGSV 2002:18, Bernotat, 2003:25). 

A este respeito, o Tribunal Administrativo Federal (acórdão de 17.5.2002) também se refere ao 
perigo de um «desfasamento temporal na funcionalidade». A Comissão Europeia (2000:50) 
exige que o resultado da medida se encontre, regra geral, operacional quando ocorrerem danos 
ao sítio associado ao projeto, a menos que se possa provar que esta simultaneidade não é 
necessária para garantir a contribuição do sítio para a rede Natura 2000.  

É certo que estes desfasamentos temporais na funcionalidade só podem ser tolerados, quando 
muito, se se previr com segurança que as medidas realizadas resultarão na compensação 
necessária e, portanto, na reposição da coerência (Ramsauer, 2000:608). 

Assim, em cada caso individual, deve realizar-se uma análise para determinar se, no contexto 
da coerência ecológica da rede Natura 2000, estes desfasamentos temporais na 
funcionalidade podem ou não ser tolerados. A secção seguinte descreve os diferentes tipos de 
casos neste âmbito (caso A: funcionalidade completa das medidas para assegurar a coerência 
necessária no momento do dano; caso B: no momento da ocorrência do dano, não é necessária 
a funcionalidade completa das medidas).  

Se não for possível conciliar os desfasamentos temporais na funcionalidade com o objetivo de 
conservação correspondente, deve ser recusado o reconhecimento como uma medida para 
garantir a coerência. 

Caso A: Funcionalidade completa das medidas para assegurar a coerência necessária no 

momento do dano. 

O tipo de habitat ou os habitats necessários para uma espécie devem estar completamente 
funcionais previamente à ocorrência do dano, sobretudo se houver o perigo de perda de uma 
população (parcial) relevante de uma espécie protegida nos termos do anexo II da Diretiva 
Habitats ou do anexo I da Diretiva Aves. Em tais casos, só as medidas implementadas 
antecipadamente, que já estejam em vigor no momento da intervenção, podem ser 
consideradas medidas suficientes para garantir a coerência. Por razões de conservação da 
natureza, não pode ser tolerado um desfasamento temporal na funcionalidade. 

Essencialmente, o tempo que os habitats das espécies demoram a desenvolver-se depende, por 
um lado, dos períodos de desenvolvimento local dos habitats relevantes e, por outro, da 
acessibilidade das zonas no âmbito do repovoamento necessário. O potencial de repovoamento 
das espécies é determinado, entre outros fatores, pela distribuição espacial das espécies, pela 
existência de centros de distribuição concretos e de populações de origem na vizinhança 
geográfica, pela mobilidade e a capacidade de propagação específicas da espécie e pela 
acessibilidade desimpedida das zonas.  

Se uma intervenção afetar a existência extremamente isolada de uma espécie ou espécies com 
pouca mobilidade, o potencial para o habitat criado por medidas de coerência ser povoado de 
novo ou repovoado a partir do exterior é muito reduzido. Neste caso, é de importância 
fundamental que os habitats sejam desenvolvidos com antecedência o mais próximo possível 
da população afetada e que os mesmos indivíduos ou populações possam povoar o habitat 
ainda antes da intervenção como um habitat de fuga. Muitas vezes, o repovoamento do habitat 
num período posterior já não pode ser absolutamente garantido após o dano considerável à 
população. 

No caso dos tipos de habitats, os períodos de desenvolvimento dos habitats são determinados 
pela sua capacidade de regeneração e pelas condições abióticas do sítio a criar, bem como pela 
colonização por espécies vegetais e animais características (ver, por exemplo, Riecken et al., 
1994:21 ss.). A funcionalidade total no contexto do caso A só pode ser alcançada para os tipos 
de habitats que têm períodos de desenvolvimento mais curtos. 
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Aplicação antecipada de medidas  

Nas situações do caso A, para que continue a ser possível atuar, deve ser, desde logo, possível 
financiar e aplicar as medidas antes da autorização final do projeto […]. Neste caso, existe, na 
prática, por exemplo, a possibilidade de garantir a zona ainda antes da decisão de aprovação do 
plano através da aquisição preparatória ou antecipada de terrenos. Em princípio, os processos 
faseados oferecem condições mais favoráveis para este efeito.  

Devido à exigência especial de segurança jurídica da decisão de aprovação posterior, no 
procedimento preliminar de uma avaliação de impacto no âmbito da Diretiva Habitats (por 
exemplo, para as determinações dos corredores ou em procedimentos de ordenamento do 
território), muitas vezes as principais decisões sobre a matéria, a localização e o alcance das 
medidas para garantir a coerência já devem ter sido tomadas na fase de projeto (ver, por 
exemplo, Küster, 2001). Se a estrutura do projeto permanecer a mesma, estas não sofrem 
alterações essenciais durante a fase de autorização do projeto; as medidas podem ser aplicadas 
com antecedência assim que a exequibilidade fundamental do projeto se tornar evidente. 

Os instrumentos para o repovoamento de zonas e as medidas compensatórias que já foram 
estabelecidos noutros contextos demonstram igualmente que é possível e pode ser levada a 
cabo uma aplicação antecipada das medidas de uma perspetiva de planeamento (ver, por 
exemplo, Ammermann et al., 1998, Bunzel e Böhme, 2002). Uma possibilidade complementar, 
neste caso, seria também a celebração de acordos entre o operador do projeto e o operador de 
uma reserva fundiária. Estes acordos permitiriam que as medidas realizadas fossem assumidas 
pelo operador da reserva fundiária e compensadas financeiramente no caso improvável de o 
projeto, por algum motivo imprevisto, acabar por não poder ser concretizado. 

O exemplo seguinte de planeamento do projeto A 26 mostra igualmente que, para além da 
possibilidade de aquisição preparatória de terrenos, também é adequado utilizar as fases de 
planeamento e aprovação nas fases de construção com vista à aplicação antecipada de medidas. 

Exemplo: Aplicação antecipada de medidas no caso do projeto A 26  

A zona de proteção de aves afetada pelo projeto é afetada e prejudicada por várias secções de 
construção interligadas. Durante a autorização da fase de construção em curso, estão já a ser 
estabelecidas medidas para garantir a coerência, que se devem apenas em parte a danos 
decorrentes das duas fases seguintes, para as quais ainda não foi tomada qualquer decisão de 
aprovação do plano. Para permitir que as medidas de criação de novos habitats aumentem a 
sua eficácia, o estabelecimento da verificação do alcance das medidas exigidas no âmbito da 
avaliação adequada já deve ter sido indicado na aprovação do plano com relação a esta fase de 
construção. Deste modo, a aplicação das medidas é antecipada em cerca de cinco anos, evitando 
assim um desfasamento temporal entre o dano e a função compensatória. 

Os pré-requisitos para este efeito são a disponibilidade de terrenos à escala considerada 
necessária pelos peritos, um acordo sobre as restrições de gestão no caso dos agricultores que 
aí trabalhem e, se necessário, a disponibilização de fundos para a compensação antecipada 
muito antes da decisão de aprovação para a fase de construção seguinte. As hipóteses de estas 
condições de aplicação conjunturais ocorrerem devem ser, certamente, interpretadas caso a 
caso. No projeto A 26, tais condições estão claramente presentes. Uma aquisição de terrenos 
preparatória tornou possível garantir as zonas. A abordagem selecionada neste procedimento é 
de louvar, pois evita a ameaça de deficiências funcionais temporárias e garante a coerência 
ininterrupta da rede Natura 2000 durante todo o projeto, sem causar atrasos ao mesmo. 

Sempre que necessário, também é possível obter uma aprovação separada do plano para as 
medidas de garantia da coerência, que preveja a sua aplicação antecipada. Naturalmente, os 
promotores de projetos têm sempre a opção de aplicar voluntariamente as medidas numa fase 
inicial, a expensas próprias. Se aplicadas com bastante antecedência, no contexto das 
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disposições em matéria de intervenção, as medidas para garantir a coerência podem ter um 
impacto positivo no alcance das medidas compensatórias e de substituição, uma vez que os 
custos adicionais incorridos com deficiências funcionais temporárias podem ser reduzidos. 

Os operadores de projetos do setor público e os operadores de projetos que executam muitos 
ou grandes projetos, possivelmente em procedimentos de aprovação faseados, têm, neste caso, 
a maior margem de ação e, como tal, incumbe-lhes uma responsabilidade especial. 

Caso B: No momento do dano, não é necessária a funcionalidade completa das medidas para 
garantir a coerência  

Não é indispensável que a funcionalidade do tipo de habitat ou do habitat da espécie seja 
completa antes de o dano considerável se manifestar. Por determinadas razões técnicas, que 
devem ser indicadas de forma exaustiva, um desfasamento temporal na funcionalidade é 
justificável até à plena eficácia da medida e deve ser compensado com a aplicação de medidas 
a uma escala proporcionalmente maior. Está provado que a contribuição do sítio para a rede 
Natura 2000 também é garantida desta forma. 

Também nestes casos, o objetivo deve ser a aplicação antecipada das medidas. A experiência 
adquirida com a implementação de outros instrumentos de conservação da natureza permite 
concluir que, em determinadas circunstâncias, os desfasamentos temporais na funcionalidade 
podem ser contrariados através do aumento da escala da medida. Esta conclusão baseia-se, 
entre outros aspetos, no facto de os desfasamentos temporais poderem ser, em grande medida, 
compensados dessa forma para determinadas funções do habitat.  

Com base no desfasamento temporal na funcionalidade, deve ser selecionada a inclusão de mais 
terrenos, uma vez que, embora as medidas (por exemplo, a plantação) não possam cumprir as 
funções de forma adequada no início, um património significativamente maior pode, não 
obstante, atingir aproximadamente o mesmo nível de compensação geral. A escala maior da 
medida aumenta igualmente a segurança da previsão no que diz respeito aos aspetos funcionais. 

Exemplo: Ao atravessar uma massa de água corrente, um projeto rodoviário resulta num dano 
considerável ao habitat 91E0* Florestas ripícolas de amieiros e freixos. A perda do habitat deve 
ser compensada noutros locais que sejam adequados em termos de localização e função através 
de medidas que garantam a coerência, o que será alcançado através de uma plantação 
adequada e do restabelecimento do tipo de habitat. Uma vez que não são possíveis outras 
medidas associadas, como o desenvolvimento de florestas seculares em tipos de habitats 
semelhantes existentes, está planeado aplicar a medida numa zona muitas vezes maior, a fim 
de compensar o desfasamento temporal na funcionalidade. Neste caso, trata-se de um tipo de 
habitat caracterizado por árvores com um tempo de desenvolvimento igualmente longo que não 
pode ser criado mesmo com uma aplicação antecipada de medidas. 

No entanto, esta medida deve, em princípio, ser reconhecida como uma medida para garantir 
a coerência, desde que nenhum aspeto específico do caso individual o desaconselhe. 
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4 LIGAÇÕES ENTRE OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL: Avaliação adequada, 
avaliação de impacto ambiental e avaliação ambiental estratégica 

4.1 Comparação dos processos no âmbito da avaliação adequada, da avaliação de impacto 

ambiental e da avaliação ambiental estratégica 

 Avaliação adequada Avaliação de impacto 

ambiental 

Avaliação ambiental 

estratégica 

Que tipos de 

empreendime

ntos são 

abrangidos?  

Qualquer plano ou 

projeto que, 

individualmente ou em 

conjugação com outros 

planos/projetos, seja 

suscetível de afetar os 

sítios Natura 2000 de 

forma significativa 

(exceto os planos ou os 

projetos diretamente 

relacionados com a 

gestão da conservação 

do sítio). 

Todos os projetos 

enumerados no anexo I.  

No que respeita aos 

projetos enumerados no 

anexo II, a necessidade de 

uma avaliação de impacto 

ambiental será 

determinada caso a caso 

ou através de limiares ou 

critérios estabelecidos 

pelos Estados-Membros 

(tendo em conta os 

critérios constantes do 

anexo III). 

Todos os planos e programas 

e respetivas alterações: 

a) Que estejam sujeitos a 

elaboração e/ou adoção por 

uma autoridade nacional, 

regional ou local; 

b) Que sejam exigidos por 

disposições legislativas, 

regulamentares ou 

administrativas; 

c) Que tenham sido 

elaborados para a agricultura, 

a silvicultura, as pescas, a 

energia, a indústria, os 

transportes, a gestão de 

resíduos, a gestão das águas, 

as telecomunicações, o 

turismo, o ordenamento 

urbano e rural ou a utilização 

dos solos e que constituam 

enquadramento para a futura 

aprovação de projetos 

enumerados nos anexos I e II 

da Diretiva AIA; ou 

em relação aos quais, 

atendendo aos seus eventuais 

efeitos em sítios protegidos, 

tenha sido determinado que é 

necessária uma avaliação nos 

termos dos artigos 6.º ou 7.º 

da Diretiva 92/43/CEE. 
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Que impactos 

relevantes 

para a 

natureza 

devem ser 

objeto de 

avaliação?  

As avaliações devem ser 

realizadas tendo em 

conta os objetivos de 

conservação do sítio 

(que estão relacionados 

com as espécies e os 

tipos de habitats com 

presença significativa no 

sítio).  

Os impactos devem ser 

avaliados com vista a 

determinar se afetarão 

ou não a integridade do 

sítio em causa.  

Efeitos significativos 

diretos e indiretos, 

secundários, cumulativos, 

transfronteiriços, a curto, 

médio e longo prazo, 

permanentes e 

temporários, positivos e 

negativos, com incidência 

na população e na saúde 

humana; na 

biodiversidade, com 

particular ênfase nas 

espécies e habitats 

protegidos ao abrigo da 

Diretiva 92/43/CEE e da 

Diretiva 2009/147/CE; na 

terra, no solo, na água, 

no ar e no clima e na 

paisagem; em bens 

materiais, no património 

cultural e na paisagem e a 

interação entre estes 

fatores. 

 

Possíveis efeitos significativos 

no ambiente, incluindo em 

domínios como a 

biodiversidade, a população, a 

saúde humana, a fauna, a 

flora, o solo, a água, a 

atmosfera, os fatores 

climáticos, os bens materiais, 

o património cultural, 

incluindo o património 

arquitetónico e arqueológico, 

a paisagem e a inter-relação 

destes fatores. 

Quem é 

responsável 

pela 

avaliação?  

A autoridade 

competente é 

responsável por garantir 

que a avaliação 

adequada seja 

realizada. Neste 

contexto, o promotor 

pode ser obrigado a 

realizar todos os 

estudos necessários e a 

fornecer à autoridade 

competente todas as 

informações necessárias 

para que esta possa 

tomar uma decisão 

fundamentada. Neste 

sentido, a autoridade 

competente também 

pode recolher 

informações 

pertinentes junto de 

O promotor fornece as 

informações necessárias 

a ter em conta, 

juntamente com os 

resultados das consultas, 

pela autoridade 

competente que autoriza 

o projeto. 

A Diretiva AAE deixa aos 

Estados-Membros uma grande 

margem de apreciação quanto 

à nomeação das autoridades 

responsáveis pela avaliação 

ambiental estratégica. Estas 

podem ser as autoridades 

responsáveis pela elaboração 

de um plano/programa; as 

autoridades ambientais, que 

são consultadas ex lege no 

que concerne ao âmbito e ao 

nível de pormenor das 

informações que devem ser 

incluídas no relatório 

ambiental, bem como no que 

concerne ao projeto de 

programa/plano e ao relatório 

ambiental que o acompanha 

ou as autoridades a quem foi 

confiada especificamente a 

execução do processo de 
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outras fontes 

adequadas. 

avaliação ambiental 

estratégica. 

O 

público/outras 

autoridades 

são 

consultados? 

A Diretiva Habitats não 

prevê uma obrigação 

explícita de auscultar a 

opinião dos cidadãos 

em geral para autorizar 

planos ou projetos que 

exijam uma avaliação 

adequada. De acordo 

com a redação do 

artigo 6.º, n.º 3, esta 

auscultação só tem de 

ser efetuada se for 

«considerada 

necessária». No 

entanto, o Tribunal 

esclareceu que, com 

base nos requisitos da 

Convenção de Aarhus, 

o público interessado, 

incluindo ONG 

ambientais 

reconhecidas, tem o 

direito de participar no 

procedimento de 

autorização (C-243/15, 

n.º 49). Este direito 

envolve, 

nomeadamente, «o 

direito de participar 

“ativamente no 

processo de tomada de 

decisões do domínio do 

ambiente”, 

apresentando, “por 

escrito ou, se 

necessário, nas 

audições ou consultas 

públicas com o 

requerente, 

comentários, 

informações, análises 

ou pareceres que 

considere relevantes 

para a atividade 

Obrigatório — consulta 

antes da aprovação da 

proposta de projeto de 

desenvolvimento. 

Os Estados‑Membros 

devem tomar as medidas 

necessárias para garantir 

que as autoridades que 

possam estar 

relacionadas com o 

projeto (incluindo as 

autoridades ambientais, 

locais e regionais) tenham 

a possibilidade de 

expressar a sua opinião 

sobre o pedido de 

aprovação do mesmo. 

São aplicados os mesmos 

princípios à consulta do 

público interessado.  

Caso seja provável a 

ocorrência de efeitos 

significativos no ambiente 

noutro Estado-Membro, 

as autoridades 

pertinentes e o público 

desse Estado-Membro 

devem ser consultados.  

 

Obrigatório — consulta antes 

da aprovação do plano ou 

programa.  

Os Estados-Membros devem 

consultar as autoridades às 

quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais 

específicas, sejam suscetíveis 

de interessar os efeitos 

ambientais resultantes da 

aplicação dos planos e 

programas. O público, 

incluindo o público afetado ou 

suscetível de ser afetado pelos 

processos de tomada de 

decisão ou neles interessado, 

incluindo as ONG, deve ser 

consultado. 

Deve ser dada às autoridades 

e ao público a possibilidade 

efetiva e atempada de, em 

prazos adequados, 

apresentarem as suas 

observações sobre o projeto 

de plano ou programa e sobre 

o relatório ambiental de 

acompanhamento antes da 

aprovação do plano ou 

programa ou de o mesmo ser 

submetido ao procedimento 

legislativo.  

Caso seja provável a 

ocorrência de efeitos 

significativos no ambiente 

noutro Estado-Membro, as 

autoridades pertinentes e o 

público desse Estado-Membro 

devem ser consultados. 
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proposta”» (processo 

C-243/15, n.º 46).  

Em que 

medida os 

resultados da 

avaliação são 

vinculativos?  

Vinculativos.  

As autoridades 

competentes só podem 

aprovar o plano ou 

projeto depois de se 

certificarem de que 

este não afetará a 

integridade do sítio. 

Os resultados das 

consultas e as 

informações obtidas no 

âmbito da avaliação de 

impacto ambiental 

devem ser devidamente 

tidos em consideração no 

âmbito do processo de 

aprovação do projeto.  

A decisão de conceder a 

aprovação do projeto 

deve incluir, pelo menos, 

a conclusão 

fundamentada (ou seja, a 

decisão da avaliação de 

impacto ambiental) e as 

condições ambientais 

anexadas à decisão. 

O relatório ambiental e as 

opiniões expressas devem ser 

tidos em consideração 

durante a preparação do 

plano ou programa e antes da 

sua aprovação ou de o mesmo 

ser submetido ao 

procedimento legislativo. 
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5 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO — AVALIAÇÃO DOS PLANOS 

5.1 Exemplo: Planeamento de autoestradas na Áustria 

Planeamento de autoestradas na Áustria — Rastreio e avaliação adequada  

O planeamento de autoestradas na Áustria segue três fases de projeto distintas, que 
determinam a necessidade de uma avaliação adequada iterativa.  

A fase 1 (Voruntersuchung ou Korridoruntersuchung) identifica as potenciais zonas de conflito 
na zona investigada, para excluir corredores com efeitos intoleráveis e um risco elevado de não 
serem aprovadas, respetivamente. É dedicada uma atenção especial às zonas protegidas, 
incluindo as zonas da rede Natura 2000. Os resultados da fase 1 correspondem a uma seleção 
preliminar de possíveis variantes do projeto e do programa de investigação da fase 2. A exigência 
de realização de uma avaliação adequada é normalmente reconhecida nesta fase (fase de 
rastreio). 

A fase 2 (Vorprojekt ou Variantenuntersuchung) identifica a sensibilidade dos habitats e das 
espécies nas diferentes variantes possíveis do projeto e prevê os seus possíveis efeitos no 
ambiente. De acordo com os requisitos nacionais internos (RVS*5), são necessários, nesta fase, 
levantamentos pormenorizados no que se refere a uma avaliação adequada. O objetivo é 
garantir a consideração, tão cedo quanto possível, das espécies e dos habitats protegidos na UE. 
No final dessa fase, é selecionada uma variante possível do projeto.  

A fase 3 (Einreichprojekt) inclui o planeamento dos procedimentos de aprovação. Os potenciais 
efeitos do traçado escolhido no ambiente são especificados em mais pormenor e os possíveis 
efeitos negativos são atenuados através de medidas adequadas. Trata-se de um objetivo 
ambientalmente responsável, sem impactos nos objetivos de conservação do sítio ou nas 
espécies protegidas e no plano do projeto passível de aprovação jurídica. 

As vantagens do rastreio consistem no reconhecimento atempado dos procedimentos jurídicos 
necessários, neste caso, de uma avaliação adequada ou, noutros casos, de um procedimento de 
derrogação. Deste modo, os riscos processuais são reconhecidos numa fase suficientemente 
precoce, permitindo aplicar estratégias de prevenção. 

Para a localização de potenciais zonas de conflito, são utilizados os formulários de dados 
normalizado dos sítios Natura 2000, juntamente com os dados do atlas nacional de aves 
reprodutoras, levantamentos de habitats a nível regional e local (desde que estejam disponíveis 
e atualizados). A avaliação da situação atual e dos possíveis efeitos também considera as Listas 
Vermelhas (nacionais ou provinciais), os dados do relatório previsto no artigo 17.º, os 
regulamentos nacionais e provinciais relativos às espécies protegidas a nível nacional e outros 
dados disponíveis na região. Podem ser utilizados, quando disponíveis, dados de 
acompanhamento adicionais, nomeadamente, de projetos de conservação de espécies ou de 
projetos LIFE executados na região.  

Fonte: Estudo de caso apresentado pela ASFINAG. 

  

                                                           
5  RVS = Guidelines and Regulations for the Planning, Construction and Maintenance of Roadways (RVS = Orientações e regulamentos relativos ao planeamento, 

à construção e à manutenção de estradas), www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Exemplo: Planeamento estratégico de novos empreendimentos hidroelétricos no 

Danúbio  

Planeamento estratégico de construção de uma nova central hidroelétrica na bacia do 

Danúbio  

A Comissão Internacional para a Proteção do Rio Danúbio (ICPDR) elaborou princípios 
orientadores do desenvolvimento sustentável de energia hidroelétrica na bacia do Danúbio, que 
foram adotados pelos países do Danúbio em junho de 2013. Os princípios orientadores foram 
elaborados no âmbito de um amplo processo participativo que envolveu representantes das 
administrações da energia e do ambiente, do setor hidroelétrico, de ONG e da comunidade 
científica. 

Recomendam uma abordagem de planeamento estratégico para a construção de novas centrais 
hidroelétricas. Esta abordagem deve basear-se numa avaliação a dois níveis (incluindo listas de 
critérios recomendados), ou seja, uma avaliação a nível nacional ou regional, seguida da 
avaliação específica do projeto.  

Numa primeira etapa, são identificados os troços fluviais em que os empreendimentos 
hidroelétricos são proibidos pela legislação ou por acordos a nível nacional ou regional (zonas 
de exclusão). Os critérios existentes nalguns países europeus para esta categoria incluem: zonas 
protegidas, secções de elevado valor ecológico, secções de referência, dimensão da bacia 
hidrográfica.  

Uma lista recomendada de critérios nacionais/regionais inclui o seguinte: 

- Caráter natural. Estado dos troços fluviais/massa de água em relação ao desvio das 
condições naturais específicas do tipo no que diz respeito à hidrologia, morfologia, 
continuidade biológica e sedimentar, bem como às comunidades biológicas. 

- Estado da massa de água em relação à raridade e ao valor ecológico. Raridade do tipo de 
rio, estado ecológico de um troço fluvial e sensibilidade. 

- Estrutura ecológica específica e função do troço fluvial também no que diz respeito a toda a 
bacia/sub-bacia hidrográfica e em relação aos serviços ecossistémicos. Por exemplo, 
habitats específicos para espécies de peixes sensíveis/importantes ou outros elementos de 
qualidade biológica presentes na ecologia fluvial (por exemplo, espécies constantes da Lista 
Vermelha). 

- Zonas de conservação e sítios protegidos. Por exemplo, zonas da rede Natura 2000, sítios 
Ramsar, reservas da biosfera da UNESCO, parques nacionais, regionais e naturais, etc. 

Numa segunda etapa, todos os outros troços serão avaliados através da matriz de avaliação e 
do esquema de classificação. 

Visto que muitos troços fluviais e planícies aluviais na bacia do Danúbio são protegidos ao abrigo 
das Diretivas Aves e Habitats, as disposições e os requisitos de acordo com a gestão e a proteção 
dos sítios Natura 2000 e a necessidade de uma avaliação adequada do impacto de possíveis 
projetos nas zonas em causa devem ser tidos em conta.  

A avaliação a nível nacional ou regional é um instrumento que visa ajudar as administrações a 
restringir as novas centrais hidroelétricas a zonas onde se prevejam efeitos mínimos no 
ambiente. Sempre que tal se justifique, é necessário ter em conta os aspetos relativos ao 
conjunto da bacia do Danúbio ou de natureza transfronteiriça. A avaliação a nível nacional ou 
regional não só beneficia o ambiente e o setor da água, como também o setor hidroelétrico, 
visto que aumenta a previsibilidade do processo de decisão e gera transparência sempre que 
seja provável a autorização de novos projetos.  
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Enquanto a avaliação a nível nacional ou regional tem um âmbito mais genérico, a avaliação 
específica do projeto, que estabelece a adequação dos troços fluviais para um possível 
aproveitamento hidroelétrico, incide de forma mais pormenorizada e aprofundada nos 
benefícios e efeitos de um dado projeto. Contribui assim para determinar a adequação do 
projeto a um local específico. A avaliação do projeto é efetuada em resposta a um pedido de 
autorização de uma nova central hidroelétrica, dependendo, por isso, das características 
específicas do projeto.  

É necessário estabelecer medidas de atenuação para minimizar os efeitos negativos das 
instalações hidroelétricas nos ecossistemas aquáticos. A fim de conservar e melhorar o estado 
ecológico das águas, uma das medidas prioritárias consiste em assegurar a migração dos peixes 
e a existência de caudais ecológicos.  

Outras medidas de atenuação, tais como melhorar a gestão dos sedimentos, atenuar os efeitos 
negativos das flutuações artificiais do nível das águas (hidropicos), manter as condições das 
águas subterrâneas ou restabelecer tipos de habitats específicos e zonas ripícolas, são 
importantes para a ecologia fluvial e para as zonas húmidas diretamente dependentes dos 
ecossistemas aquáticos. Assim, estas medidas devem ser equacionadas aquando da elaboração 
do projeto, tendo em conta a relação custo-eficácia e a segurança do fornecimento de 
eletricidade.  

Os princípios orientadores reconhecem a aplicação do procedimento definido no artigo 6.º, 
n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats, sempre que as novas centrais hidroelétricas possam afetar o sítio 
Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower. 

 

5.3 Exemplo: Plano de ordenamento do território para parques eólicos marítimos e ligações 

à rede na ZEE do mar do Norte alemão 

Plano de ordenamento do espaço da rede marítima para a zona económica exclusiva alemã 

do mar do Norte  

O plano da rede marítima define os parques eólicos marítimos adequados para as ligações 
coletivas à rede. Juntamente com a definição dos trajetos dos cabos e dos locais necessários 
para as ligações à rede dos parques eólicos marítimos, o plano da rede marítima indica os 
trajetos dos cabos para as interligações e descrições de possíveis ligações cruzadas.  

Na ZEE da Alemanha, foram designadas zonas prioritárias para a navegação, condutas e 
produção de energia eólica marítima, sendo que são proibidas outras utilizações nestas zonas, 
a menos que sejam compatíveis. Nos sítios Natura 2000, não são permitidas turbinas eólicas. Na 
transição para as águas territoriais e para a travessia dos esquemas de separação de tráfego, os 
cabos submarinos para o transporte da energia gerada na ZEE devem ser encaminhados ao 
longo de corredores de cabos designados. Com o estabelecimento do plano, foi realizada uma 
avaliação ambiental estratégica.  

Para atenuar possíveis impactos negativos no ambiente marinho aquando do assentamento de 
condutas e cabos, o plano estabelece que não devem ser atravessados habitats sensíveis 
durante os períodos de elevada vulnerabilidade das espécies em causa.  

Deve evitar-se danificar ou destruir bancos de areia, recifes e zonas de comunidades bentónicas 
que apresentem problemas de conservação e constituam habitats particularmente sensíveis, 
durante a colocação e operação de condutas e cabos, devendo ser seguidas as melhores práticas 
ambientais de acordo com a Convenção OSPAR. O plano também procurou sobrepor a 
designação de zonas prioritárias para as condutas e os parques eólicos. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Os princípios do planeamento, como o enfeixamento máximo de cabos e evitar intersecções nos 
sítios Natura 2000, objetivam a redução da superfície necessária para a infraestrutura da rede e 
diminuir os potenciais impactos no ambiente marinho. O plano, que foi objeto de uma avaliação 
ambiental estratégica, definiu a capacidade e o prazo de construção previsto das ligações da 
rede marítima para os próximos dez anos.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html. 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

