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 1 Documento de orientação sobre aquicultura na Rede Natura 2000   

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
Enquadramento  
 
A aquicultura contribui de forma crescente para a produção de alimentos de origem aquática 
em todo o mundo. A maior parte das pescarias encontra-se atualmente próximo ou acima dos 
limites de exploração sustentável. Paralelamente, o consumo global de peixe como alimento 
duplicou no período 1973-2003 e espera-se que continue a aumentar (CE 20071). De acordo 
com a FAO, a nível global, a aquicultura foi responsável por cerca de 46% da produção 
mundial de peixe para consumo humano em 2008 e estima-se que venha a atingir mais de 
50% em 20122. Presentemente, 70% do peixe consumido na UE tem origem fora da União. 
 
A produção aquícola é uma atividade económica importante em muitas regiões costeiras e 
continentais na UE, mas tem-se mantido estável nos últimos anos. A atual reforma da Política 
Comum das Pescas tem por objetivo, entre outros, desenvolver plenamente o potencial da 
aquicultura da UE de acordo com os objetivos da estratégia Europa 2020: sustentabilidade, 
segurança alimentar, crescimento e emprego.  
 
Os desafios para o setor da aquicultura na UE são numerosos; o acesso limitado ao 
espaço/água e o licenciamento têm sido salientados em particular. Uma melhor aplicação da 
legislação comunitária pertinente por parte Estados-Membros, colocaria os operadores 
económicos em condições de igualdade perante decisões que afetam o desenvolvimento da 
aquicultura. Face a esta situação, a Comissão empenhou-se em elaborar documentos de 
orientação para dar melhor a conhecer os seus principais instrumentos em matéria de política 
ambiental e facilitar a sua implementação, nomeadamente um documento de orientação 
sobre aquicultura e Natura 2000. 
 
A Rede Natura 2000 é uma rede de sítios criada para salvaguardar as espécies e habitats 
mais raros e ameaçados da Europa, em conformidade com duas diretivas da UE, a Diretiva 
Habitats e a Diretiva Aves, que constituem as pedras angulares da política de biodiversidade 
da Europa. Não está em causa a exclusão automática de quaisquer atividades económicas 
no interior ou em torno da Rede Natura 2000. As atividades humanas têm, isso sim, de 
cumprir com as disposições do artigo 6º da Diretiva Habitats, para assegurar que estão de 
acordo com os objetivos de conservação definidos para os sítios Natura 2000. 
 
Com o fim de clarificar as disposições aplicáveis, a Comissão produziu uma série de 
documentos de orientação sobre a gestão dos sítios Natura 2000 (aplicação do Artigo 6º da 
Diretiva Habitats). Alguns Estados-Membros estão também a elaborar orientações para as 
suas indústrias aquícolas acerca da forma de lidar com esta questão. No entanto, existe um 
consenso geral acerca da necessidade de desenvolver orientações comunitárias mais 
concretas sobre as atividades aquícolas em relação à Rede Natura 2000. 
 
 
Objetivo deste documento de Orientação  
 
O objetivo deste documento é proporcionar orientações que deem melhor a conhecer e 
facilitem a implementação da legislação comunitária da UE subjacente à rede Natura 2000 
                                                 
1 EC, 2007. Opportunities for the development of Community aquaculture. Consultation Document. 
disponível em: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. The state of world aquaculture 2010. 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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em relação às atividades ligadas à aquicultura. As orientações centram-se principalmente na 
implementação das disposições do nº3 e do nº4 do artigo 6º da Diretiva Habitats (avaliação 
adequada de planos e projetos) e foram concebidas para contribuir para uma melhor 
compreensão dos objetivos de conservação dos sítios, promovendo boas práticas que 
demonstrem de que modo as disposições de proteção podem ser compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da aquicultura. 
 
Este documento foi preparado em estreita colaboração com representantes do setor da 
aquicultura, peritos, autoridades públicas e ONG através de um grupo de trabalho da CE 
especificamente dedicado a este tema. Destina-se a fornecer orientação, principalmente aos 
operadores aquícolas e autoridades públicas, assim como a outras partes interessadas 
envolvidas (por ex. gestores de sítios, ONG, público).  
 
 
Limitações do documento 
 
Este documento de orientação pretende ser vinculado e fiel ao texto das Diretivas Aves e 
Habitats e os princípios mais amplos subjacentes à política comunitária em matéria de 
ambiente e aquicultura. Outra legislação comunitária potencialmente relevante em matéria de 
ambiente (por ex. a Diretiva-Quadro Água, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, as Diretivas 
AIA e AAE) não são discutidas em pormenor.  
 
Este documento não é de natureza legislativa, não estabelece novas regras, fornecendo, 
pelo contrário, orientação adicional acerca da aplicação da legislação já existente. Por essa 
razão, reflete unicamente o ponto de vista dos serviços da Comissão e não tem natureza 
vinculativa. Cumpre ao Tribunal de Justiça da UE fazer a interpretação definitiva de uma 
Diretiva. Sempre que se considerou ser relevante, foi incluída jurisprudência existente nos 
casos em que uma posição inequívoca foi já adotada pelo Tribunal. 
 
Este documento também não substitui os documentos gerais de orientação metodológica e 
de interpretação da Comissão existentes sobre as disposições do artigo 6º da Diretiva 
Habitats3. Pelo contrário, pretende clarificar aspetos específicos destas disposições e 
enquadrá-las no contexto particular da aquicultura. O presente guia deve, portanto, ser lido 
em conjunto com as orientações gerais existentes acerca das duas Diretivas4. 
 
Por fim, estas orientações reconhecem o princípio da subsidariedade consagrado nas duas 
Diretivas e que compete aos Estados-Membros determinar os requisitos processuais 
decorrentes das Diretivas. Os modelos de boas práticas descritos neste documento não têm 
intenção prescritiva, pretendendo antes facultar aconselhamento útil, ideias e sugestões 
baseadas numa ampla discussão com representantes da indústria aquícola, ONG e outros 
grupos de interesse.  

                                                 
3 “Gestão dos sítios Natura 2000. As disposições do artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ 92/43/CEE”.    
“Avaliação de planos e projetos suscetíveis de afetar de forma significativa sítios Natura 2000. Guia 
metodológico sobre as disposições dos nos 3 e 4 do artigo 6º da Diretiva Habitats 92/43/CEE”.  
“Documento de orientação sobre o nº 4 do artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ 92/43/CEE”. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Os casos-estudo e exemplos mencionados neste documento foram incluídos devido ao seu valor 
ilustrativo em termos de métodos e abordagens utilizados, a Comissão não subscreve 
necessariamente todos os seus resultados. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. AQUICULTURA NA UE 
 
 
 
 
 
x A aquicultura deve ser entendida como a exploração ou cultura de organismos aquáticos usando 

técnicas concebidas para aumentar, além das capacidades naturais do meio, a produção dos 
organismos em causa. Estes permanecem propriedade de uma pessoa singular ou coletiva durante 
toda a fase de criação ou cultura até, inclusive, a sua colheita. 

 
x A aquicultura pode ser caracterizada de várias formas, incluindo o organismo cultivado, o ambiente 

de cultura, a intensidade de produção e o tipo de sistema de produção usado. A compreensão 
destes fatores é fundamental na determinação das interações entre as operações de aquicultura e o 
ambiente. 

 
x A aquicultura na UE abrange três sub-setores principais, que possuem histórias e características 

distintas: a cultura de moluscos (57% da produção total em 2009), a piscicultura de água doce 
(18%) e a piscicultura marinha (25%)5. A cultura de moluscos produz aproximadamente o mesmo 
volume que a piscicultura, mas representa apenas cerca de 34% do valor total (Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 A produção aquícola na UE 
 
A produção aquícola no ambiente marinho é dominante na UE. A aquicultura de água doce 
constitui, no entanto, um importante segmento da aquicultura europeia, sobretudo nos países 
do Centro e Este da UE. 
 
Figura 1. Produção aquícola por tipo de produto (2009)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: FAO  
 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Fonte: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm
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O setor da aquicultura na UE é essencialmente dominado por pequenas e médias empresas. 
Os principais produtores aquícolas da UE são a França, Espanha, Itália, o Reino Unido e a 
Grécia. O alargamento da União Europeia intensificou a importância da cultura de ciprinídeos  
em água doce nos países da Europa Central e Oriental. A aquicultura sustentável proporciona 
oportunidades para reduzir a dependência de populações selvagens, satisfazer a crescente 
procura dos consumidores, e manter ou criar novos postos de trabalho e empresas.  
 
Figura 2: Produção aquícola por Estado-Membro (2009) 
 

       
 
Os principais produtos da Aquicultura na UE são apresentados na figura abaixo. 
 

Figura 3: Principais 10 espécies produzidas na aquicultura na União Europeia (2009)    

Volume em toneladas de peso vivo e percentagem 
do total 

 

Valor em milhares de EUR e percentagem do total 

 
Fonte: Factos e números sobre a PCP. 2012. Disponível em: 
http://www.infoeuropa.eurocid.pt/registo/000049382/documento/0001/ 
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1.2  Métodos e sistemas de aquicultura praticados na UE  
 
A aquicultura pode ser caracterizada de várias formas, incluindo o organismo cultivado, o 
ambiente de cultura, a intensidade de produção e o tipo de sistema de produção usado. A 
compreensão destes fatores é fundamental na determinação das interações entre as 
operações de aquicultura e o ambiente. Os principais sistemas de aquicultura praticados na 
UE, em águas marinhas e em água doce, são sumariamente apresentados nesta secção. 
 
No que respeita à intensidade da produção, é geralmente entendido que na aquicultura 
extensiva não existe fornecimento externo de alimento, dependendo este tipo de cultura 
inteiramente de processos naturais para a produção e fornecimento de alimento. Na 
aquicultura semi-intensiva, pode utilizar-se algum alimento suplementar, como complemento 
à capacidade natural, para aumentar a produção de peixe. Nos sistemas de cultura intensiva 
existe uma maior dependência do uso de alimentação externa. 
 
 
1.2.1  Aquicultura no mar e zonas costeiras 
 
Entre as atividades aquícolas que dependem da água do mar incluem-se diferentes sistemas 
de cultura de moluscos e peixes, que são brevemente apresentados abaixo. As produções 
em maternidades para estes tipos de sistemas também são brevemente mencionadas. 
 
 Cultura de moluscos e crustáceos 
 
A cultura de moluscos e crustáceos baseia-se essencialmente em espécimes nascidos no 
meio natural e nutrientes por ele fornecidos. A principal cultura deste tipo na Europa é o 
mexilhão cultivado em Espanha, Itália, França e Holanda. A cultura de ostra é também uma 
atividade importante na UE, especialmente em França. Outras espécies cultivadas em 
quantidade na UE incluem as amêijoas, sendo Itália o principal produtor. 
 
Na UE praticam-se três tipos principais de cultura de moluscos e crustáceos: jangadas e long-
lines, cultura intertidal e cultura de fundo (Huntington et al. 2006). 
 
- Jangadas e long-lines. A cultura de mexilhão e outras espécies de moluscos e crustáceos 

em águas mais profundas, através do uso de cabos e long-lines suspensos de jangadas, 
desenvolveu-se para tirar vantagem dos locais de fixação de juvenis bem como de áreas 
com água de boa qualidade e disponibilidade de alimento. Esta forma de aquicultura 
tornou-se típica da região costeira galega, em Espanha, bem como do sul, oeste e 
noroeste da Irlanda e de alguns lagos escoceses. 

 
- Cultura intertidal: é praticada de forma extensiva na Europa ocidental e é uma das formas 

mais antigas e tradicionais de aquicultura na UE. Tem lugar na zona intertidal, 
beneficiando assim de apoio terrestre relativamente acessível, assim como do ambiente 
físico dinâmico da interface terra/mar. 

 
- Cultura de fundo: é uma forma de cultura na qual os juvenis são colocados ou ‘re-

semeados’ num substrato adequado para continuarem a crescer. A escolha do substrato 
dependerá da espécie usada – o mexilhão e a ostra preferem substratos duros ou firmes, 
enquanto as espécies de endofauna, como a amêijoa, preferem substratos mais macios, 
nos quais se podem enterrar. Este tipo de aquicultura é frequentemente praticada em 
zonas costeias pouco profundas ou em zonas estuarinas. 

 
No que diz respeito às espécies cultivadas, os mexilhões são as espécies mais produzidas na 
UE-27, com duas espécies: o mexilhão-vulgar Mytilus edulis e o mexilhão-do-Mediterrâneo  
Mytilus galloprovincialis. Espanha é de longe o maior produtor de mexilhão em aquicultura, 
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produzindo mais do que o total combinado de outros importantes países produtores desta 
espécie como a Holanda, França, Itália, Irlanda e Reino Unido.  
 
A cultura europeia de mexilhão assenta na recolha de semente e juvenis no meio natural. 
Existem três métodos principais de cultivo até que o mexilhão atinja o tamanho comercial: 
cultivo de fundo, cultura em estacas e cabos suspensos. A indústria espanhola de cultivo de 
mexilhão usa cabos em zonas costeiras, enquanto que em França e na Holanda, a cultura é 
principalmente de fundo ou em estacas. Em Itália tendem a usar-se long-lines em lagoas.  
 
Alguns países produzem moluscos e crustáceos em alto mar. A França, por exemplo, possui 
culturas comerciais de mexilhão em três áreas em alto mar (no Mediterrâneo, na costa do 
Atlântico e no Mar do Norte), e a Bélgica possui 4 no Mar do Norte. Um relatório recente do 
grupo de trabalho do CIEM sobre moluscicultura marinha apresenta, entre outros, uma 
panorâmica acerca deste tipo de cultura nos seus Estados-Membros (ICES, 20117). 
 
Quanto à ostra, duas espécies são cultivadas na Europa, mas a principal espécie cultivada na 
UE (mais de 95%) é a ostra-do-pacífico (Crassostrea gigas) e não a ostra-plana-europeia 
(Ostrea edulis) nativa (Huntintong et al. 2010). A primeira é hoje a espécie de ostra mais 
cultivada em todo o mundo, e a Europa é o quarto produtor mundial (118.132 toneladas em 
2009, Eurostat 20118), sendo a França o maior produtor europeu (104.640 toneladas em 
2009; Eurostat 2011).  
 
Dependendo das características ambientais (amplitude da maré, profundidade da água, etc.) 
e da tradição local, utilizam-se quatro tipos principais de cultivo de ostras (CE DG MARE9): 
cultura à superfície (em sacos de rede em mesas de cultura colocadas no substrato na zona 
intertidal), cultura de fundo (diretamente no substrato intertidal ou subtidal), cultura em águas 
profundas (em parques, a profundidades até 10 metros), e cultura em suspensão (em cabos, 
à semelhança dos mexilhões, tornando possível o cultivo em alto mar). Como se encontram 
permanentemente submersas, crescem mais rapidamente. Este método é apropriado à 
cultura em águas não sujeitas às marés, ou mar aberto. 
 
Outras espécies de moluscos cultivados na Europa incluem as amêijoas, vieiras e orelhas-do-
mar. As duas principais espécies de amêijoa cultivadas na Europa são a Ruditapes 
decussatus (Linnaeus, 1758; conhecida por amêijoa-boa) e a Ruditapes philippinarum 
(Adams & Reeve, 1850; conhecida por amêijoa-japonesa). 
 
O cultivo da amêijoa requer semente obtida através de desova natural em locais de produção 
ou incubadoras. Os juvenis são criados usando diferentes métodos, até poderem ser 
semeados em zonas intertidais ou lagoas, onde possam ser colhidos mais tarde. As técnicas 
de cultivo da amêijoa são simples, consistindo na manutenção regular do substrato, remoção 
de algas, estrelas-do-mar e outros predadores, oxigenação do substrato, manutenção de uma 
densidade adequada de amêijoa e sementeira de juvenis.  
 
A colheita pode ser feita usando diferentes técnicas e instrumentos, manualmente ou com 
barcos. A colheita mecânica pode ser feita por dragas de sucção ou elevação; um trator 
equipado com uma correia transportadora pode colher e triar ameijoas em fundos arenosos 
(FAO, 201110). 

                                                 
7 ICES. 2011. Relatório do Grupo de Trabalho sobre Moluscicultura Marinha (WGMASC), 5–8 Abril 
2011, La Trinité-sur-Mer, França. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
10 FAO 2011. Programa de Informação sobre Espécies Aquáticas Cultivadas. Ruditapes philippinarum. 
Cultured Aquatic Species Information Programme. Texto de Goulletquer, P. In: FAO Fisheries and 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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x Viveiros de moluscos e colheita de semente de mexilhão 
 
Os métodos de cultivo de bivalves em viveiro estão bem estabelecidos para ostras e 
amêijoas, mas não existem viveiros ou maternidades comerciais de mexilhão-vulgar na  
Europa, embora a reprodução e subsequente produção e sementeira de juvenis seja 
tecnicamente viável. Existem alguns viveiros fora da Europa (projeto Blue Seed11). 
 
Foram também desenvolvidas com sucesso algumas técnicas para viveiros de vieiras, com 
vantagem sobre a tradicional colheita de juvenis como forma de fornecer semente para 
operações aquícolas, especialmente no que respeita à reprodução seletiva, e garantia de um 
fornecimento regular de juvenis a baixo preço. 
 
As técnicas de obtenção de semente para cultivo de mexilhão incluem a recolha por fixação 
natural em cabos ou outros substratos, a dragagem de leitos com semente e a raspagem de 
semente de mexilhão em superfícies rochosas. 
 
Piscicultura em meio marinho 
 
A cultura de peixe no mar pode ser classificada de acordo com a localização da exploração, 
que pode ser instalada na zona costeira, ou em mar aberto. 
 
A aquicultura em mar aberto pode definir-se como aquela que tem lugar em mar alto, com 
exposição significativa à ação do vento e das ondas, e em que, ocasionalmente, é necessário 
que o equipamento e os navios de manutenção operem em condições de mar difíceis. A 
questão da distância da costa ou existência de um porto ou base em terra seguros, é 
frequentemente, mas nem sempre, um fator determinante.12 Não existe, contudo, uma 
definição única. Holmer (201013), por exemplo indica alguns parâmetros que podem ser úteis 
para distinguir três tipos de aquicultura, quanto à sua localização (ver Tabela 1).  
 
Tabela 1. Definições de aquicultura costeira, ao largo da costa e em mar aberto com base em 
alguns parâmetros físicos e hidrodinâmicos (adaptado de Holmer, 2010). 
 
 Aquicultura costeira Aquicultura ao largo da 

costa 
Aquicultura em mar 
aberto 

Configuração 
física 

< 500 m da costa 
< 10 m profundidade 
Visível da costa 

500 m a 3 km da costa 
10 a 50 m profundidade 
Geralmente visível da 
costa 

>3 km da costa 
>50 m profundidade 
Na plataforma continental 
Não visível da costa 

Exposição Ondas < 1m 
Ventos locais 
Correntes locais 
Correntes de marés fortes 
Abrigada 

Ondas < 3 a 4 m 
Ventos localizados 
Correntes localizadas 
Correntes de marés fracas 
Moderadamente abrigada  

Ondas até 5 m 
Ventos oceânicos 
Ondulação marítima 
Sem correntes de marés 
Exposta  

 
Na zona costeira os sistemas aquícolas podem ser instalados em lagoas costeiras ou em 
lagos e tanques terrestres. A aquicultura em lagoas é uma forma tradicional de aquicultura 
costeira originária do Mediterrâneo, que usa as lagoas costeiras para capturar alevins de 
peixes migradores e criá-los para consumo humano. A piscicultura extensiva é uma atividade 

                                                                                                                                                           
Aquaculture Department [em linha]. Rome. Atualizado 1 Janeiro 2005. [Citado 15 Junho 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
11 BLUE SEED Relatório final. 2008. Disponível em: 
 http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Evaluation of the promotion of Offshore Aquaculture Through a Technology Platform 
(www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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tradicional em algumas áreas de sapal na Europa, onde as explorações podem obter um 
recrutamento natural de alevins através da adequada gestão dos níveis da água da maré.  
 
Nos últimos 50 anos, os métodos de cultivo têm evoluído no sentido de uma intensificação 
gradual da produção, à medida que a tecnologia da alimentação artificial e gestão da água se 
tem desenvolvido. Grandes áreas de água salobra são vedadas para prevenir que o peixe 
regresse ao mar, e sistemas complexos de captura permanente são desenvolvidos, 
consistindo em barreiras para peixes adultos colocadas nos canais de ligação ao mar. Apesar 
de alguns sistemas extensivos dependerem de alevins naturais, hoje em dia, a maioria 
depende do fornecimento de juvenis a partir de fontes externas. 
 
Os lagos terrestres resultaram de uma intensificação da aquicultura em lagoas costeiras e 
sapais onde zonas baixas podem beneficiar da inundação periódica das marés vivas. 
Sistemas mais modernos têm sido instalados acima do nível mais alto das marés vivas, mas 
ficam depois dependentes do bombeamento de água. Estes sistemas tendem a ser pouco 
profundos (por ex. lagos com 0.75 a 1.5 m de profundidade), extensivos, e portanto de 
grandes dimensões. Os sistemas de lagos terrestres podem ser usados para peixe (por ex. 
robalo e dourada, linguado, truta-arco-íris), mas também para camarão e outro marisco.  
 
Os lagos terrestres são o principal sistema de produção de robalo e dourada em Portugal e 
no sul de Espanha. Consoante as explorações, são usados diferentes níveis de intensificação 
e tamanho dos lagos; em geral, são sistemas semi-intensivos ocupando grandes áreas, com 
os lagos variando entre um e vários hectares. Apesar de as principais espécies produzidas 
serem tradicionalmente o robalo e a dourada, é comum haver nestes lagos um repovoamento 
natural com larvas de outras espécies, incluindo o linguado-do-Senegal (projeto SEACASE14) 
e, a escala experimental, o linguado no Mar do Norte (projeto Zeeuwse Tong, Holanda). 
 
Em terra, a aquicultura também pode ter lugar em tanques alimentados por água do mar. Os 
sistemas de tanques terrestres são uma solução de cultivo intensivo de peixe de alta 
qualidade. A maior parte são sistemas fechados e as instalações de engorda encontram-se 
separadas do meio externo por filtros físicos e drenos. Muitas destas explorações utilizam 
sistemas de recirculação e podem mesmo utilizar água do mar artificial, reduzindo deste 
modo o influxo e descarga de água de e para a exploração. Os avanços da tecnologia de 
recirculação oferecem hoje novas perspetivas à aquicultura terrestre, estando o seu uso a ser   
investigado para diferentes espécies. A possibilidade de controlar os parâmetros da água, em 
especial a temperatura, liberta a atividade de constrangimentos climáticos. O cultivo de 
robalo, dourada e pregado com esta técnica está, assim, em expansão no norte da Europa. 
 
Outros sistemas de aquicultura no mar mantêm o peixe cativo em grandes jaulas de rede   
ancoradas no fundo e mantidas à superfície por uma estrutura flutuante retangular ou circular. 
Estas jaulas marinhas são amplamente utilizadas para criar peixe como o salmão, o robalo e 
a dourada, e, em menor escala, a truta, em águas costeiras e abertas. A natureza aberta do 
sistema torna-o vulnerável a influências externas (i.e. poluição ou impacto físico) e expõe 
igualmente o ambiente circundante aos efluentes do povoamento e da exploração. 
 
Na UE, a produção em maternidade de espécies de peixe marinhas é dominada pela 
produção comercial de robalo e dourada na Grécia. Outros países produtores destas 
espécies incluem Espanha, Portugal, Itália e França. As maternidades comerciais na Europa 
também produzem outras espécies aquícolas como o pregado, o linguado, etc. 
 

                                                 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Aquicultura em água doce 
 
Podem distinguir-se diferentes sistemas de produção de peixe na UE, principalmente com 
base na intensidade da atividade, no sistema usado para gerir os recursos aquáticos e nas 
espécies cultivadas. Pode, no entanto, haver algumas sobreposições e transições entre 
sistemas de produção de peixe de água doce (Sustainaqua, 200915). 
 
Tal como sucede no caso da água do mar, dependendo do sistema usado para gerir os 
recursos aquáticos, é possível distinguir entre piscicultura em viveiros/lagos, sistemas 
abertos, sistemas de recirculação, e cultura em jaulas em lagos de água doce e rios. Existem 
também sistemas mistos que combinam dois tipos, um intensivo e outro extensivo, sendo a 
água do sistema intensivo reconduzida para o sistema extensivo. 
 
A produção de peixe de água doce em lagos é vulgarmente considerada a atividade aquícola 
mais antiga na Europa, datando da época medieval. Os lagos de peixe típicos são tanques 
escavados na terra onde o peixe vive num ambiente semelhante ao natural, alimentando-se 
dos recursos que aí crescem naturalmente. Na maioria dos países, a produção de peixe em 
lagos continua a fazer-se de modo ‘extensivo’ ou ‘semi-intensivo’ (com alimento suplementar).  
 
Nos sistemas abertos de cultivo tradicionais, a água passa apenas uma vez pelo sistema 
de cultura, sendo depois devolvida ao ambiente aquático. O fluxo de água fornece oxigénio 
ao peixe e transporta os resíduos dissolvidos e suspensos para fora do sistema. A água é 
retirada do rio, circulada através da exploração e tratada, antes de ser descarregada a 
jusante. Toda a água da exploração é renovada pelo menos uma vez por dia. Na Europa, 
este sistema é usado principalmente para o cultivo da truta, disseminado por todo o 
continente. A truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss) domina a produção de truta europeia 
(cerca de 95% do total). Os principais produtores da UE são a Itália e a França, seguidas pela 
Dinamarca, Alemanha e Espanha. A maioria dos Estados-Membros possui truticulturas perto 
de rios, e usa tanques ou lagos de betão. Em alguns casos, são também usadas jaulas em 
lagos.  
 
Os Sistemas de Recirculação em Aquicultura são sistemas terrestres nos quais a água é 
reutilizada após ser sujeita a tratamento mecânico, químico e biológico. Em comparação com 
outros sistemas de produção, têm várias vantagens, como: poupança e controlo rigoroso da 
qualidade da água, elevados níveis de bio-segurança e um controlo mais fácil da produção de 
resíduos. No entanto, têm elevados custos de investimento inicial e operação, incluindo um 
elevado consumo de energia. Representam ainda uma pequena fração da produção aquícola 
europeia, tendo maior expressão na Holanda e na Dinamarca. As principais espécies de água 
doce produzidas neste sistema são a enguia, a truta e o peixe-gato mas outras espécies 
estão já a ser produzidas usando este tipo de tecnologia. 
 
A cultura em jaulas em lagos de água doce e rios também proporciona possibilidades 
limitadas, mas importantes para a aquicultura em água doce em certas massas de água. 
 
Tabela 2. Algumas espécies de água doce importantes cultivadas na UE 
 

Nome comum Nome científico Principais países produtores da UE 
Truta Oncorhynchus mykiss Itália, França, Dinamarca, Espanha, Alemanha 
Carpa Cyprinus carpio República Checa, Polónia, Hungria, Alemanha, 

Eslováquia 
Esturjão Acipenser baerii,  

A. gueldenstaedtii, A. naccarii 
França, Itália, Polónia,  Alemanha 

Enguia Anguilla Anguilla Holanda, Dinamarca,  Itália 
                                                 
15 SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture” (2009). 
SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture. 
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1.2.3 Aquicultura integrada 
 
Na literatura científica, este termo é aplicado a diferentes formas de aquicultura, que podem 
incluir a policultura, a aquicultura multitrófica e a integração da aquicultura com outras 
atividades, como a agricultura, etc. Ao nível da exploração aquícola, o termo integração pode 
ser entendido sob dois conceitos principais: 
x o cultivo de várias espécies na mesma unidade de produção 
x o cultivo de uma espécie a jusante de outra (ICES, 200516). 
 
A aquicultura integrada multitrófica inclui organismos de diferentes níveis tróficos (por ex. 
peixes, moluscos, algas), usando os subprodutos de uns como recursos de outros 
(Szeremeta et al., 201017).  
 
Estes sistemas podem ser usados para reciclar nutrientes desperdiçados por espécies de 
níveis tróficos superiores, usando-os para cultivar espécies de níveis mais baixos com valor 
comercial (Troell et al., 2009). A aquicultura integrada multitrófica pode reduzir os impactos 
ambientais de forma direta através da absorção de nutrientes dissolvidos pelos produtores 
primários (por ex. macroalgas) e de nutrientes particulados pelos animais filtradores (por ex. 
mexilhões), e através da remoção de nutrientes do local (Holmer 2010). Os moluscos bivalves 
filtram algas e partículas orgânicas da água circundante, que usam como alimento. Por 
exemplo, o mexilhão, sendo um animal filtrador, atua como um agente natural de remoção de 
nutrientes, removendo fitoplâncton da água. Se o fitoplâncton cresceu à custa de nitrogénio e 
fósforo com origem em descargas das jaulas ou tanques de peixe, então a produção de 
moluscos irá remover alguns dos nutrientes adicionados.  
 
Os moluscos podem, assim, ter um efeito positivo na qualidade da água em zonas costeiras e  
são adequados à policultura (co-produção com outros organismos). Alguns países lançaram 
já alguns projetos piloto de aquicultura integrada18. 

                                                 
16  ICES. 2005. Report of the Working Group on Environmental Interactions of Mariculture 
(WGEIM), 11–15 April 2005, Ottawa, Canada. CM 2005/F:04. 112 pp. Disponível em: 
  http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17  Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Organic Aquaculture. EU 
Regulations (EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Background, Assessment, Interpretation. 
IFOAM EU Group / CIHEAM - IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18  Por exemplo: Espanha, onde a Junta Assessora de Cultivos Marinhos (JACUMAR em 
espanhol) lançou o projeto: “Aquicultura integrada: Experiência piloto para o desenvolvimento da 
aquicultura multitrófica”. O projeto consiste em desenvolver experiências piloto de sistemas de cultura 
integrados em terra e em alto mar, para saber se estes melhoram a competitividade das explorações, 
conferindo-lhes benefícios económicos e ambientais. Foram desenvolvidas com sucesso experiências 
de cultivo de ameijoa a jusante de uma piscicultura (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
  http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 
   
 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/


 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  
 

11 

 

2. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E REDE 
NATURA 2000 

 
 
 
 
x A Rede Natura 2000 tem como objetivo proteger habitats e espécies de interesse europeu, raros ou 

ameaçados. Não se trata, contudo, de um sistema de reservas naturais integrais, onde toda a 
atividade humana seja excluída. O seu objetivo é assegurar que as atividades humanas são 
executadas de forma a permitir que se atinjam os objetivos de conservação definidos para o sítio 
Natura 2000. 

 
x Nos sítios Natura 2000, os Estados-Membros devem: 1) tomar as medidas de conservação 

adequadas que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitats e das espécies 
protegidos presentes nos sítios; e 2) evitar atividades capazes de perturbar significativamente essas 
espécies ou deteriorar os tipos de habitats ou habitats das espécies protegidas. 

 
x Existem muitos exemplos interessantes de coexistência mutuamente benéfica entre a aquicultura e 

os sítios Natura 2000. Em muitos deste sítios, a aquicultura tem recorrido a práticas tradicionais e é 
considerada compatível ou adaptou a sua operação às necessidades de conservação dos sítios. 

 
x Para além da proteção dos sítios essenciais através da rede Natura 2000, as duas diretivas também 

determinam que os Estados-Membros estabeleçam um sistema geral de proteção para todas as 
espécies de aves selvagens que vivem naturalmente na UE e para espécies enumeradas no Anexo 
IV da Diretiva Habitats. Estas disposições aplicam-se tanto no interior, como no exterior dos sítios 
protegidos. 

 
 
2.1  A Política de Biodiversidade da UE 
 
A Estratégia de Biodiversidade da UE para 202019, publicada em Maio de 2011, destina-se a 
inverter a perda de biodiversidade e a acelerar a transição da UE para uma economia 
ecológica e eficiente em termos de utilização de recursos. Inclui seis metas que se apoiam 
mutuamente e são interdependentes. As ações específicas são estabelecidas no anexo da  
Comunicação. O objetivo da Meta 1 é a plena aplicação das Diretivas Aves e Habitats. Em 
relação à utilização sustentável dos recursos haliêuticos, a Estratégia prevê, na ação 14b), 
que “A Comissão e os Estados-Membros apoiarão a aplicação da Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, em especial proporcionando incentivos financeiros através dos futuros instrumentos 
financeiros para as pescas e da política marítima para zonas marinhas protegidas (incluindo 
zonas Natura 2000 e as estabelecidas por acordos internacionais ou regionais)”. 

2.2  As Diretivas Habitats e Aves 
 
Em conjunto, as Diretivas Habitats 92/43/EEC e Aves 2009/147/EC20, constituem as pedras 
angulares da política de conservação da natureza da UE. Têm dois objetivos principais:  

x proteger espécies raras e ameaçadas em toda a sua área de distribuição na UE através 
de uma série de disposições de proteção; 

x conservar as áreas essenciais de um conjunto de espécies raras e ameaçadas e tipos de  
habitats através da designação e gestão de sítios ao abrigo da Rede Natura 2000. 

                                                 
19  COM(2011) 244 final. Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 
2020. SEC (2011) 540 final. SEC (2011) 541 final. 
20  http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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O que significa na prática um "estado de conservação favorável"?  
O objetivo principal da Diretiva Habitats é assegurar que as espécies e os tipos de habitats por ela 
abrangidos atinjam um ‘estado de conservação favorável’ e a sua sobrevivência a longo prazo fique 
assegurada na sua área de distribuição natural em todo o território europeu.  

No caso das espécies abrangidas pela diretiva (artigo 1º, alínea i)) isso significa que:  
- as populações se mantêm a longo prazo e já não tendem para um constante declínio;  
- a sua área de distribuição natural não está a diminuir;  
- existe, e continuará provavelmente a existir, uma área suficientemente ampla de habitat para que 

as suas populações se mantenham a longo prazo.  

No caso de um tipo de habitat, o estado de conservação favorável (artigo 1º, alínea e)) é atingido 
quando: 
- a sua área de distribuição natural e as áreas que ocupa dentro dela forem estáveis ou estiverem 

em expansão; e  
- a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo existirem e 

forem suscetíveis de continuar a existir num futuro previsível e;  
- o estado de conservação das espécies típicas que vivem neste tipo de habitat também for 

favorável. 
 

 
Importa salientar que as duas diretivas não abrangem todas as espécies vegetais e animais 
que existem na Europa (ou seja, não abrangem toda a biodiversidade da UE). Concentram-se 
antes num sub-conjunto de cerca de 1.500 espécies (de um total de cerca de 100.000 ou 
mais espécies presentes na Europa) – que são tão raras ou ameaçadas, que carecem de 
proteção para impedir a sua extinção. Estas são frequentemente designadas por espécies de 
interesse ou importância comunitária. Estas diretivas também protegem cerca de 230 "tipos 
de habitats" (incluindo habitats marinhos e costeiros, habitats de água doce, zonas húmidas, 
etc.), de importância europeia. 
 
Em 2007 os Estados-Membros apresentaram pela primeira vez um relatório sobre o estado 
de conservação dos habitats e espécies abrangidos pela Diretiva Habitats. Com base nestes 
resultados, a Comissão apresentou um relatório consolidado sobre o estado de conservação 
de cada espécie e tipo de habitat a nível biogeográfico e da UE. Estes relatórios fornecem 
informações contextuais úteis21. 
 
Figura 4. Avaliação do estado de conservação de alguns grupos de habitats que são relevantes 
em termos de desenvolvimento aquícola (os números entre parêntesis referem-se ao número de 
avaliações efetuadas para cada grupo) (adaptado de CE 200922). 

 

 
 

 
 

█  Favorável      █  Desconhecido     █  Desfavorável – inadequado   █  Desfavorável - medíocre 
 
 

                                                 
21 Todos os relatórios estão disponíveis em: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17  e  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 COM(2009)358 final. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu – Relatório de 
síntese sobre o estado de conservação dos tipos de habitats e das espécies, em conformidade com o 
artigo 17º da Diretiva Habitats. Disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PT:PDF 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
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2.3 A Rede Natura 2000 
 
Um aspeto central das duas Diretivas 
Natureza é a criação da Rede Natura 
2000, uma rede ecológica de sítios 
designados para espécies e tipos de 
habitats de importância comunitária 
enumerados nos respetivos anexos.  Até 
Maio de 2012, a Rede Natura 200023 
compreendia cerca de 26.000 sítios. Em 
conjunto, cobrem cerca de 18% da 
superfície terrestre da UE-27 com um 
número significativo de áreas marinhas 
adicionais24. 
 
Cada sítio contribuirá para este processo através da definição de objetivos de conservação e 
da implementação de medidas de conservação necessárias para atingir esses objetivos. 
Estes, por seu turno, basear-se-ão no estado e nas exigências ecológicas específicas das 
espécies e habitats protegidos presentes em cada sítio (ver capítulo 5). 
 
 
Figura 5: Distribuição dos sítios Natura 2000 na UE-27. 

 
A Rede Natura 2000 não é um sistema de reservas naturais no sentido estrito em que estão 
excluídas todas as atividades humanas. Ao invés, apoia o princípio do desenvolvimento 
sustentável. O seu objetivo é assegurar que, no interior dos sítios Natura 2000, as atividades 

                                                 
23 European Commission, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Há por vezes uma sobreposição considerável entre ZPEs e SICs pelo que os valores não são 
cumulativos 

DIRETIVA HABITATS DIRETIVA AVES 

Lista Nacional de 
sítios propostos 

(pSIC)  

Sítios de 
Importância 

Comunitária (SIC)  

Zonas Especiais 
de Conservação 

(ZEC)  

Zonas de 
Proteção 

Especial (ZPE)  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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humanas são executadas de forma a permitir que se atinjam os objetivos de conservação 
definidos para o sítio (em função das espécies e habitats de interesse comunitário presentes).  
 
O artigo 6º define as medidas que devem ser implementadas em cada sítio Natura 2000. Em 
particular, os Estados-Membros devem:  
x tomar as medidas de conservação adequadas que satisfaçam as exigências ecológicas 

dos habitats e espécies presentes nos sítios (nº 1 do artigo 6º). 
x evitar atividades capazes de perturbar significativamente essas espécies ou deteriorar os 

tipos de habitats ou habitats das espécies protegidas (nº2 do artigo 6º). 
 
Para ajudar a decidir que medidas de conservação devem ser implementadas em cada um 
dos sítios Natura 2000, a Diretiva Habitats encoraja o desenvolvimento de planos de gestão. 
Estes podem ser desenhados especificamente para o sítio em causa, ou integrados noutros 
planos de ordenamento. 
 
Enquanto o nº1 e 2 do artigo 6º da Diretiva Habitats se referem à gestão e conservação de 
rotina dos sítios Natura 2000, os nº3 e 4 do artigo 6º, definem o procedimento a seguir 
aquando do planeamento de novos projetos de desenvolvimento que possam afetar um sítio 
Natura 200025. Este procedimento faseado é examinado em pormenor no capítulo 5. Cada 
sítio Natura 2000 é único e deve ser examinado individualmente, especialmente quando é 
necessário proceder a uma Avaliação Adequada ao abrigo do artigo 6º da Diretiva Habitats. 
 
Além da designação de sítios nucleares ao abrigo da Rede Natura 2000, o artigo 10º da 
Diretiva Habitats também prevê que os Estados-Membros melhorem a coerência ecológica da 
rede mediante a manutenção e, se necessário, a criação, de elementos paisagísticos de 
especial importância para a fauna e a flora selvagens, como corredores de fauna selvagem 
ou espaços de ligação que possam ser utilizados durante períodos de migração e dispersão.  
 
 
2.4. Atividades aquícolas em sítios Natura 2000 
 
Atividades aquícolas são desenvolvidas em muitos sítios Natura 2000. A partir de uma 
primeira análise26 das atividades aquícolas existentes na rede, tal como reportado pelos 
Estados-Membros e com a informação compilada pela base de dados Natura 2000, sabe-se 
que mais de 5% dos sítios comunicaram albergar atividades aquícolas no momento da 
designação, o que se traduz em mais de 1.200 ZPEs e SICs27. De facto, muitos destes sítios 
foram designados porque esta atividade tem mantido habitats adequados (por ex. lagos) para 
espécies de interesse comunitário. Um número significativo destes sítios possuem a sua 
superfície inteiramente ocupada por atividades aquícolas e incluem tanques naturais ou 
artificiais, lagos ou lagoas.  
 
Existem exemplos interessantes de coexistência entre atividades aquícolas e sítios Natura 
2000 vantajosas para todos (ver secção 3.6). Em muitos destes sítios a aquicultura tem sido 
desenvolvida de forma tradicional ou tem adaptado a sua operação às necessidades de 
conservação dos sítios. Existem alguns exemplos interessantes, no que respeita a aquicultura 
costeira, no Sul da Europa e, no que respeita a aquicultura dulceaquícola, na Europa Central. 
                                                 
25 Aplica-se a SIC, ZEC e ZPE e diz respeito não só a planos e projetos dentro de sítios Natura 2000 
mas também aos que se encontram fora, mas podem afetar de forma significativa a conservação das 
espécies e habitats dentro do sítio. Por exemplo, uma barragem construída a montante de um rio que 
pode alterar ou impedir o alagamento regular de uma zona húmida importante para aves numa ZPE a 
jusante. 
26 Esta análise foi feita com base no conjunto de dados da rede Natura 2000 da DG ENV da Comissão 
Europeia (Maio 2011). Este conjunto de dados inclui 26.124 sítios Natura 2000 (SIC e ZPE). 
27 A base de dados Natura 2000 fornece informação sobre os sítios da rede e as atividades neles 
implementadas, incluindo a aquicultura.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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Existem muitas áreas Natura 2000 bem conhecidas na Europa onde as atividades aquícolas  
estão atualmente a ser implementadas de forma sustentável, tal como o Mar Frísio na 
Holanda, Arcachon em França, o Estuário do Sado em Portugal, Doñana em Espanha, sítios 
de moluscicultura em Inglaterra e Gales, e vários lagos na Escócia. 
 
 
2.5  Orientação sobre Natura 2000 
 
A Comissão Europeia publicou vários documentos de orientação sobre a criação e gestão da 
Rede Natura 2000 que também são relevantes para o desenvolvimento de atividades 
aquícolas. Estes documentos incluem a interpretação das disposições do artigo 6º da Diretiva 
Habitats sobre a gestão dos sítios Natura 2000, orientações metodológicas para a avaliação 
de planos e projetos suscetíveis de afetar de forma significativa sítios Natura 200028, 
orientações para a criação da Rede Natura 2000 no domínio marinho29, bem como uma série 
de boas práticas30. 
 
Outro tipo de orientação relevante sobre gestão de sítios Natura 2000 e conservação de 
espécies e habitats protegidos pelas Diretivas Natureza, encontra-se também disponível a 
nível nacional31. O anexo 2 inclui uma compilação de fontes de informação relevantes que 
podem ser úteis para o efeito deste documento de orientação. 
 
2.6  Outras disposições relevantes importantes 
 
Para além da rede Natura 2000, as duas diretivas também proporcionam um melhor regime 
geral de proteção, tanto dentro, como fora dos sítios Natura 2000, para todas as espécies 
selvagens de aves que ocorrem naturalmente na UE (Diretiva Aves, artigo 5º) e para as 
espécies da fauna e da flora enumeradas no anexo IV da Diretiva Habitats (artigos 12º32 e 
13º) – ver anexo 1.  
 
Além disso, os objetivos ambientais da Diretiva-Quadro Água 2000/60/CE e da Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha 2008/56/CE devem ser tidos em consideração aquando do 
planeamento e gestão de atividades aquícolas. São igualmente aplicáveis as disposições 
relevantes tanto dentro, como fora dos sítios Natura 2000 que, tal como as relativas às 
diretivas AIA e AAE, são resumidas no anexo 1. 

                                                 
28  See: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
29  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31  A página Internet do Joint Nature Conservation Committee, por exemplo, fornece informação 
sobre habitats e espécies marinhos, assim como SIC e ZPE para o Reino Unido. A página Internet do 
Scottish Natural Heritage também inclui um mapa interativo dos sítios Natura 2000 escoceses, com 
orientações acerca da sua gestão. Outro exemplo são as Orientações sobre Natura 2000 e aquicultura 
publicadas em França (Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures 
marines), que visam ajudar os agentes envolvidos, a gerir atividades aquícolas nos sítios marinhos.  
32  Ver documento de orientação sobre a proteção estrita de espécies animais de interesse 
comunitário sob a Diretiva Habitats 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. POTENCIAIS IMPACTOS DAS ATIVIDADES 
AQUÍCOLAS NA NATUREZA E VIDA SELVAGEM 

 
 
 
 
 
 
x Os impactos de diferentes sistemas de aquicultura dependem de vários fatores, incluindo as 

características hidrográficas do local da exploração, o tipo de organismos cultivados e o método de 
produção, práticas de gestão, etc.. Todos estes fatores devem ser tidos em conta aquando da 
avaliação de riscos potenciais. 

 
x Diferentes sistemas de aquicultura podem exercer impactos diferentes e provocar distintos efeitos 

no ambiente natural, incluindo a perda ou deterioração de habitat, perturbação e deslocação de 
espécies e alterações nas comunidades locais. Contudo, alguns sistemas aquícolas podem ter 
impactos positivos sobre a biodiversidade do sítio.  

 
x A sensibilidade e resiliência dos ecossistemas, e a capacidade de assimilação do ambiente são 

aspetos fulcrais para determinar a magnitude e significância do impacto. 
 
x A montagem da instalação é, com frequência, o fator mais importante a considerar na prevenção e 

redução de potenciais impactos das atividades aquícolas, juntamente com a aplicação de boas 
práticas de gestão e medidas de atenuação apropriadas, que são hoje em dia bem conhecidas no 
caso da maior parte das pressões mais significativas dos diferentes sistemas aquícolas. 

 
 
 
3.1  A necessidade de uma abordagem caso a caso – fatores relevantes 
 
Todos os tipos de cultivo interagem com o ambiente, e a aquicultura não é exceção. Os 
efeitos potenciais de diferentes sistemas de aquicultura estão amplamente divulgados na 
literatura científica e técnica. Esses efeitos são específicos de cada sítio e dependem das 
condições ambientais e de cultivo. Todos os riscos potenciais devem ser avaliados tendo em 
consideração todas as características relevantes do sítio em causa, assim como o seu estado 
e objetivos de conservação. É também de salientar que os potenciais efeitos negativos 
podem ser atenuados através de gestão adequada, localização apropriada, etc..  
 
São muitos os fatores que influenciam o impacto final da aquicultura. Entre eles, contam-se a 
localização da exploração, o tipo de organismos cultivados (peixes, crustáceos, moluscos, 
outros invertebrados e algas) e os métodos usados (por ex. quantidade e tipo de alimento, 
densidade do povoamento, uso de químicos), que determinam o impacto ambiental dos 
diferentes tipos de atividades aquícolas. A sensibilidade ou vulnerabilidade do ambiente a 
possíveis pressões das atividades aquícolas é também um fator crucial. Todos estes fatores 
determinam a capacidade de assimilação do ambiente relativamente às atividades aquícolas.  
 
 
3.1.1  O sítio  
 
A localização e instalação da exploração aquícola é provavelmente o fator mais importante na 
determinação do seu impacto ambiental. As características ecológicas, por ex., 
biodiversidade, estrutura do ecossistema, dinâmica e inter-relações das comunidades podem  
ser distintas em diferentes sítios. Os objetivos de conservação também são específicos para 
cada sítio Natura 2000.  
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Para além disso, as variáveis ambientais irão determinar, até certo ponto, o tipo e magnitude 
do impacto da aquicultura. As características hidrográficas e topográficas do sítio são muito 
importantes, especialmente para explorações marinhas e terrestres que dependem dos 
movimentos naturais da água (correntes, marés) para a adequada renovação da água e 
dispersão dos resíduos. A duração, possibilidades de expansão e intensificação, e o impacto 
de uma exploração são frequentemente determinados pelas características físicas do sítio 
escolhido, pelo que o nível e grau de alteração ecológica podem variar de sítio para sítio.  
 
 
3.1.2  As espécies cultivadas  
 
Os organismos usados em aquicultura diferem significativamente quanto às suas 
características biológicas e eco-fisiológicas. A adequabilidade de uma espécie para a ser 
cultivada é caracterizada pelo seu tipo de reprodução, hábitos alimentares, necessidades 
alimentares e nutricionais, comportamento, capacidade de crescimento, requisitos em termos 
de qualidade da água, tolerância ao stresse e suscetibilidade a parasitas e doenças. 
 
As características muito específicas dos organismos cultivados também determinam o tipo, 
magnitude e alcance das implicações ecológicas. As interações biológicas entre os 
organismos cultivados e as comunidades selvagens também devem ser consideradas e 
podem limitar-se à vizinhança imediata do local da exploração, ou afetar áreas mais vastas. 
 
 
3.1.3  O método de cultivo  
 
A escolha do método de cultivo dependerá, até certo ponto, das espécies e local escolhidos. 
As explorações aquícolas podem operar em regime extensivo, semi-intensivo e intensivo. 
 
Para alguns sistemas abertos, a intensidade da produção é um indicador razoável do seu 
impacto potencial, independentemente das características ambientais e da capacidade de 
assimilação (ver abaixo). O exemplo mais evidente no que respeita à aquicultura europeia é a 
cultura em jaulas, onde a biomassa dará uma indicação aproximada da pressão ambiental 
global potencial exercida pela exploração.  
 
Ainda assim, as condições locais do sítio e as técnicas de gestão, podem contribuir para 
reduzir ou eliminar os possíveis impactos deste tipo de sistema aquícola. No entanto, para 
sistemas fechados, a intensidade da produção não é necessariamente um indicador do seu 
potencial impacto ambiental – por exemplo, uma exploração muito intensiva que use 
recirculação pode ser ambientalmente benigna devido ao seu isolamento do exterior. 
 
Na aquicultura extensiva e, em especial, na moluscicultura, não há fornecimento externo de 
alimento ou medicação, dependendo-se totalmente de processos naturais para a produção e 
fornecimento de alimento. Este tipo de aquicultura tem lugar no ambiente natural, como um 
componente natural do ecossistema, sendo os bens e serviços prestados pela moluscicultura 
ao ambiente (Ferreira et al, 2011, Coen & Shumway, 2011) uma contribuição intrínseca para 
os processos naturais.  
 
Estes serviços consistem na filtração e regeneração de nutrientes, fornecimento de alimento 
para níveis tróficos superiores (aves) e habitat para espécies (epi)bênticas. Apesar de este 
documento se centrar nos potenciais impactos negativos da aquicultura sobre os objetivos de 
conservação dos sítios Natura 2000, há que reconhecer que a aquicultura extensiva também 
atua como um instrumento na gestão e conservação da natureza, resultando assim em 
efeitos positivos no que respeita a objetivos de preservação (Smaal et al, 2010).    
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3.1.4  Sensibilidade, resistência e resiliência 
 
Alguns tipos de ecossistemas são mais sensíveis do que outros às 'pressões' ambientais 
resultantes da aquicultura (não esquecendo que este último é um termo geral que abarca 
muitas atividades diferentes que podem ter efeitos distintos consoante a forma como são 
geridas). A palavra sensibilidade em relação às atividades aquícolas pode ser definida como 
a medida em que a produção aquícola resultará num 'impacto' sobre o ecossistema que a 
alberga.  
 
Pode depender: 
x dos diferentes tipos de ambiente onde a aquicultura decorre, e das condições físicas; 
x dos diferentes tipos de comunidades biológicas encontrados nos ambientes usados para 

aquicultura, e da 'resistência' de cada tipo de comunidade aos efeitos da aquicultura. 
 
A Sensibilidade depende da intolerância de uma espécie ou habitat aos danos causados por 
um fator externo, e do tempo necessário à recuperação subsequente. Uma espécie ou habitat 
sensível é aquele que, ao ser afetado negativamente por um fator externo decorrente de 
atividades humanas ou eventos naturais (morto/destruído, 'elevada' intolerância) é suscetível 
de recuperar ao longo de um período de tempo muito grande, isto é, >10 ou até 25 anos 
('baixa'; recuperabilidade). A intolerância, e consequentemente, a sensibilidade, devem ser 
avaliadas em relação à alteração de um fator específico (MarLIN, 2005). As condições 
ambientais que tornam um ecossistema menos sensível incluem uma maior dispersão à 
escala da exploração, e uma maior renovação à escala da massa de água. Segundo a teoria 
ecológica, as comunidades biológicas bem equilibradas – aquelas que contém uma variedade 
de espécies e formas de vida – são mais capazes de resistir a 'pressões' (Tett et al., 2007). 
 
Resistência é ‘a capacidade de um ecossistema tolerar perturbação sem mudança de estado 
ou perda de estrutura ou função’ (Odum, 1989). Diferentes espécies e habitats possuem 
diferentes graus de resistência às pressões. O grau segundo o qual uma unidade de 
conservação específica é impactada por uma determinada pressão, varia de acordo com a 
unidade de conservação e a pressão em causa. (Crowe et al., 2011). 
 
Resiliência é a capacidade de um sistema recuperar das alterações sofridas. Os 
ecossistemas marinhos possuem uma resiliência inerente a danos e perdas, que varia com as 
condições naturais e a natureza e nível das pressões. Áreas relativamente expostas, que 
sofrem naturalmente grandes níveis de perturbação física podem recuperar da perturbação 
física antropogénica mais rapidamente do que áreas mais abrigadas. (Crowe et al., 2011). 
 
 
3.1.5  Capacidade de carga e de assimilação33 
 
A capacidade de assimilação pode ser definida como a capacidade de um ecossistema 
numa massa de água absorver descargas antropogénicas de substâncias, sem dano para a 
saúde do ecossistema ou da sua capacidade de fornecer bens e serviços.  
 

                                                 
33 Mais informação sobre o cálculo da capacidade de carga e de assimilação pode ser encontrada  na 
‘caixa de ferramentas’ da ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ 
management-for-sustainability). 
Foi recentemente elaborado e testado num fiorde escocês típico, um modelo para estimar a 
capacidade de carga e de assimilação de resíduos da aquicultura em fiordes (Tett et al. 2011). Trata-se 
de um modelo físico-biológico, concebido como uma ferramenta de apoio à gestão da qualidade da 
água, através da simulação das relações pressão-impacto. 
 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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Em aquicultura, capacidade de carga define-se como a máxima biomassa de uma espécie 
que pode ser cultivada sem ultrapassar os impactos máximos aceitáveis para o povoamento 
cultivado e o seu ambiente. A capacidade de carga depende, entre outros, da capacidade do 
ecossistema de reabastecer substâncias como o oxigénio, consumido por todos os animais 
cultivados, ou fitoplâncton, consumido por bivalves filtradores (Tett et al., 2011).  
 
 
3.2  Principais pressões e impactos potenciais de diferentes sistemas aquícolas – 

possíveis medidas de atenuação e boas práticas de gestão 
 
Tal como já referido, mesmo sob condições ambientais e de cultivo semelhantes, em geral, os 
impactos da aquicultura observáveis num determinado sítio não são diretamente aplicáveis a 
outro sítio, pois são vários os parâmetros responsáveis pela existência de uma variabilidade 
considerável de efeitos observáveis. 
 
Há que realçar que a maior parte das pressões e impactos potenciais da aquicultura pode ser 
prevenida ou minimizada através da correta implementação da legislação nacional e da UE 
(incluindo licenciamento e controlo). Além disso, os operadores aquícolas têm-se esforçado 
voluntariamente por usar boas práticas de gestão (por ex. códigos de conduta, monitorização, 
certificação) e a aquicultura biológica é promovida pela UE. O anexo 1 contém alguma 
informação relevante a este respeito. 
 
No contexto deste documento de orientação, é importante compreender os efeitos potenciais 
sobre habitats e espécies protegidos pelas Diretivas Natureza, que são o alvo da 
conservação dos sítios Natura 2000.  
 
Os efeitos potenciais a considerar neste contexto podem agrupar-se em duas categorias: 

9 Perda ou degradação de habitat e alteração das comunidades nele presentes. 
9 Perturbação e deslocação de espécies. 

 
A destruição e degradação dos habitats pode dever-se à construção de infraestruturas e 
instalações e ao uso de equipamentos e ferramentas (por ex. para a colheita), que podem 
causar impacto físico direto nos habitats e comunidades. Os habitats e comunidades bênticos 
também podem sofrer impactos devido à sedimentação de resíduos orgânicos, enquanto que 
o aumento da turbidez e o enriquecimento da água em nutrientes pode alterar as condições 
de que algumas comunidades e espécies pelágicas dependem, e causar o seu afastamento 
do sítio. Os efeitos do uso de produtos químicos em algumas atividades aquícolas também 
devem ser tidos em consideração. 
 
A perturbação e o deslocamento de espécies do sítio podem resultar da construção e da 
operação das explorações aquícolas, por exemplo, devido ao ruído e iluminação durante as 
atividades de gestão, ou à necessidade de controlar predadores. Devem igualmente ser 
consideradas outras interações biológicas entre as espécies cultivadas e as que ocorrem no 
sítio, em especial os possíveis efeitos de fugas, tais como a reprodução cruzada ou a 
competição direta de espécies exóticas usadas em aquicultura. 
 
As principais interações entre diferentes sistemas de cultivo e o ambiente natural são 
brevemente descritas abaixo, indicando-se os possíveis efeitos sobre habitats e espécies de 
interesse comunitário, medidas de atenuação que podem ser aplicadas para evitar ou reduzir 
esses efeitos, bem como exemplos de medidas usadas para evitar os impactos negativos. 
 
Uma descrição mais pormenorizada das principais pressões e efeitos que podem surgir em 
diferentes sistemas aquícolas foi apresentada em estudos prévios financiados pela Comissão 
Europeia (Huntington et. al. 2006, 2010). 
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3.2.1  Cultura marinha em jaulas 
 
A cultura em jaulas pode conduzir a um aumento da sedimentação de resíduos orgânicos 
particulados abaixo das jaulas. A sedimentação causada por explorações em jaulas 
incorretamente localizadas pode afetar recifes de mexilhão e/ou poliquetas, pradarias de 
ervas marinhas, lodaçais e areias, prados de algas calcárias e bancos de algas (Huntington et 
al. 20006, Crowe et al. 2011, Ragot 2009, Wilding and Hughes 2010). 
 
As pradarias de ervas marinhas diretamente abaixo ou muito próximo de jaulas de peixe 
podem sofrer impactos adversos da deposição de resíduos orgânicos sólidos. Os efeitos 
sobre pradarias de Posidonia e Zostera são conhecidos (Ruiz et al. 2001, 2010, Diaz Almela 
et al. 2008, Apostolaki et al. 2007, Marba et al. 2006, Pergent-Martini et al 2006, Cancemi et 
al. 2003, Crowe et al. 2011). O fator crítico causador de impacto parece ser a deposição de 
resíduos sólidos e a elevada carga orgânica e desoxigenação dos sedimentos dela resultante 
(Wilding and Hughes 2010).  
 
A acumulação de matéria orgânica no substrato aumenta a necessidade de oxigénio da 
comunidade sedimentar e pode impactar a química dos sedimentos, alterar a diversidade das 
espécies, e a abundância e biomassa da fauna e flora bênticos (Wilding & Hughes, 2010, 
Holmer et al. 2007, Maldonado et al. 2005, Vezulli et al. 2008, Tomasetti et al. 2009, Vita et al. 
2004, Mirto el al 2009).  
 
A montagem das jaulas e a gestão da exploração são particularmente importantes neste tipo 
de sistema aquícola. O controlo e a limitação da densidade do povoamento são usados para 
reduzir potenciais impactos dos resíduos orgânicos particulados. A melhoria da digestibilidade 
do alimento, e sistemas de redução do desperdício de alimento, também podem mitigar estes 
impactos. O uso de rações granuladas de elevada digestibilidade, sistemas modernos de 
distribuição de alimento, e o controlo diário da sua quantidade, para minimizar a dispersão e 
desperdício no ambiente, são algumas das possíveis medidas de atenuação, usadas com 
frequência para reduzir este tipo de efeitos. 
 
As condições hidrodinâmicas têm um papel importante na dispersão dos resíduos orgânicos e 
na redução dos seus efeitos (Cromey et al., 2002a; Modica et al., 2006; Sara et al., 2006). 
 
Existem modelos informáticos que ajudam a prever a extensão e o grau de deposição 
orgânica originada pelas instalações aquícolas e que são usados para identificar o impacto 
potencial das explorações. O modelo DEPOMOD, por exemplo, estima os efeitos da 
deposição e os efeitos biológicos dos resíduos sólidos das explorações marinhas com jaulas 
sobre o fundo, com base na batimetria e regime hidrográfico do sítio, em combinação com a 
tonelagem máxima e densidade de peixe da exploração (Cromey et al. 2002b; Cromey et al. 
2002c). O modelo MERAMOD (Cromey, C., 2008) foi desenvolvido a partir do modelo 
DEPOMOD e validado para culturas de robalo e dourada no Mediterrâneo Oriental. 
 
As jaulas de peixe libertam compostos dissolvidos diretamente na coluna de água envolvente, 
incluindo amónia, nitratos, fosfatos e carbono orgânico, com origem nos produtos excretados 
pelos peixes e na dissolução do alimento ou partículas fecais. Os efeitos destas entradas na 
coluna de água podem ser muito limitados quando a dispersão é rápida (Holmer 2010).  
 
Foi detetado enriquecimento em nutrientes da coluna de água em redor de jaulas de robalo 
e dourada no Mediterrâneo (Dalsgaard & Krause-Jensen, 2006, La Rosa et al. 2002). 
Contudo, apenas foram documentados impactos limitados e este é geralmente considerado 
um dos impactos menos graves (Sara 2007). Machias et al. (2005) mostraram que a 
produção primária aumentou nos arredores das explorações em condições oligotróficas no 
Mediterrâneo, eventualmente estimulando a produtividade em níveis tróficos mais elevados. 
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Estudos recentes sugerem que o enriquecimento em nutrientes decorrente da cultura de 
salmão é geralmente pequeno (Laurent et al. 2006) e não há evidências de eutrofização ou 
blooms de algas devido a libertação de nutrientes em cultivos de salmão escoceses (Smayda 
2006). Em face da falta de provas de efeitos negativos da libertação de nutrientes das 
explorações de salmão para o ecossistema, concluiu-se ser pouco provável que os habitats 
bênticos com valor em temos de biodiversidade no Reino Unido sejam afetados por este tipo 
de descarga (Wilding & Hughes, 2010).  
 
Espera-se que o afastamento das explorações para condições mais expostas, mais longe da 
costa, conduza a uma maior dispersão de nutrientes, minorando a pressão sobre o ambiente 
(Wilding and Huges 2010, Pitta et al. 2009). 
 
Outros riscos potenciais das jaulas marinhas a ter em conta incluem os impactos ligados ao 
uso de produtos químicos, especialmente sobre habitats sensíveis como as pradarias de 
Zostera e Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al. 2006). Os lodaçais, bancos de mexilhão e 
recifes também têm pouca tolerância e resistência a alguns compostos sintéticos usados em 
aquicultura (Crowe et al. 2011, Huntington et al. 2006, Wilding and Hughes 2010).  
 
Recentemente, tem vindo a ser promovida a redução do uso de químicos e outras 
substâncias artificiais em aquicultura, a par do desenvolvimento de substâncias e métodos de 
tratamento alternativos, amigos do ambiente, assegurando boas condições para os peixes. 
Em áreas sensíveis, aplicam-se normalmente restrições ao uso de compostos químicos, 
podendo usar-se revestimentos e produtos antivegetativos amigos do ambiente. Estes podem 
incluir revestimentos à base de silicone, poliuretanos e tecnologias enzimáticas (IUCN, 2007). 
Recentemente, têm vindo ser testados métodos biológicos para controlar a bioincrustação34. 
 
Os riscos causados por químicos podem ser geridos aplicando Normas de Qualidade 
Ambiental ao abrigo da Diretiva-Quadro Água. Na Escócia, são usados objetivos de qualidade 
ambiental para avaliar o impacto da maricultura e controlar descargas (OSPAR, 2009).  
 
As jaulas podem atrair predadores (peixes selvagens, aves piscívoras, mamíferos 
aquáticos), que podem danificar as redes. (Holmer 2010). Na Escócia, a foca-comum (Phoca 
vitulina) alimenta-se principalmente de peixe e pode ocasionalmente predar salmão cultivado 
em jaulas. Para proteger os povoamentos, algumas explorações usam boas técnicas de 
cultivo, dispositivos acústicos de dissuasão (que devem estar em conformidade com os 
acordos internacionais pertinentes) ou redes anti-predador. 
 
As infraestruturas também podem ter impactos físicos pois as jaulas podem ser ancoradas 
no fundo marinho, com risco de danificar fisicamente os seus habitats. Contudo, um correto 
design e instalação das infraestruturas aquícolas, evitando habitats especialmente sensíveis e 
considerando a melhor solução técnica para cada área (por ex. adaptando ancoradouros ao 
tipo de substrato) podem ajudar a evitar e minimizar estes potenciais efeitos negativos. Na 
Escócia, por exemplo, algum equipamento de fundear e amarração usado para fixar as jaulas 
de salmão está situado em águas mais fundas para evitar habitas sensíveis (por ex. recifes). 
 
Compartimentos de grandes dimensões também podem ter impacto na circulação das 
correntes e penetração da luz. Os riscos podem ser geridos, se necessário, limitando o 
tamanho dos complexos e reinstalando-os regularmente (Nash et al. 2005). 
 
Os impactos devidos à perturbação com origem nas atividades de gestão são geralmente 
bastante baixos e temporários, quando as jaulas estão em águas mais profundas, longe de 
zonas de nidificação e alimentação de aves. 

                                                 
34 Ver por exemplo as orientações do projeto CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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A fuga de peixe35 das jaulas pode causar impactos genéticos indesejáveis nas populações 
selvagens através da reprodução cruzada, e impactos ecológicos devido à predação, 
competição e possível transferência de doenças para os peixes selvagens. Uma questão que 
levanta particular preocupação é a reprodução cruzada36 do Salmão-do-Atlântico, uma vez 
que esta pode levar à perda de aptidão em sub-populações específicas de alguns rios (Naylor 
et al. 2005). Um projeto recente da UE (Prevent Escape37) visa elaborar recomendações e 
orientações para tecnologia aquícola e estratégias operacionais que reduzam as fugas. 
 
Como já referido, os impactos bênticos podem ser atenuados instalando a exploração em 
zonas de grande renovação de água e limitando a biomassa e densidade dos povoamentos 
de peixe para evitar excesso de resíduos. Hoje em dia, a abordagem dos operadores para 
minimizar efeitos adversos nos seus locais incorpora a seleção de sítios com boa circulação 
de água e práticas de gestão que minimizem o desperdício de alimento e o uso de químicos. 
O uso de dietas de ‘alta energia’ (ou seja, resultando numa carga reduzida de compostos 
azotados) e ‘baixa poluição’ (ou seja, alta digestibilidade, baixas em fósforo), a par com uma 
melhor gestão da alimentação, têm vindo a reduzir a produção de resíduos. A remoção 
regular do peixe morto e organismos bioincrustantes é também prática corrente. 
 
 
3.2.2  Jangadas e long-lines de moluscos 
 
A cultura de mexilhão e outros moluscos e crustáceos em águas mais profundas, através do 
uso de cordas e long-lines suspensos de jangadas, desenvolveu-se para tirar vantagem dos 
locais de fixação de juvenis bem como de áreas com água de boa qualidade e disponibilidade 
de alimento. Estes sistemas podem levar ao aumento dos níveis de sedimentos 
suspensos sob as explorações resultantes da deposição de pseudo-fezes, que por sua vez 
causam impacto no bentos.  
 
A deposição de fezes e pseudo-fezes por baixo das explorações de mexilhão podem levar ao 
enriquecimento dos sedimentos em matéria orgânica (Hargrave et al. 2008b) e provocar 
alterações nas comunidades bênticas (Danovaro et al. 2004, Ysebaert et al. 2009). Os 
impactos das culturas suspensas dependem das condições locais e da sua escala. Os 
impactos das culturas suspensas de mexilhão nas comunidades de endofauna bêntica são 
normalmente de magnitude limitada exceto sob condições extremas (circulação de água 
deficiente ou densidades de povoamento excessivamente elevadas) (McKindsey et al, 2011). 
 
Os impactos da cultura em cordas suspensas limitam-se principalmente aos efeitos da 
sedimentação sobre as comunidades selvagens de mexilhão dos recifes e outros habitats 
sublitorais sensíveis, tais como recifes de poliquetas, pradarias de ervas marinhas, areais, 
prados de algas calcárias e bancos de algas (Huntington et al. 2006). Os impactos sob long-
lines consideram-se menores do que sob jangadas, uma vez que as pseudo-fezes que caem 
das long-lines são espalhadas por uma área maior (OSPAR 2009). McKindsey et al. 2011 
fornecem uma panorâmica dos estudos disponíveis sobre a influência das explorações de 
mexilhão nas comunidades bênticas. 
 
O cultivo suspenso de moluscos também pode causar impacto na coluna de água tanto em 
termos de níveis de oxigénio dissolvido, como de nutrientes. Contudo, a localização deste tipo 
de sistemas em áreas com boa circulação de água e, portanto, boa dispersão de nutrientes, 
reduz geralmente o risco desses impactos. Com efeito, a regeneração dos nutrientes 
                                                 
35 A introdução de espécies exóticas para uso em aquicultura é regulada pelo Regulamento 708/2007. 
36 Um projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia avaliou o impacto genético  das 
atividades aquícolas sobre as populações nativas (GENIMPACT 2007).  
37 Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape
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inorgânicos através da mineralização dos biodepósitos, tanto na coluna de água como no 
fundo, estimula a disponibilidade de nutrientes para o fitoplâncton. Este feedback positivo dos 
filtradores é um mecanismo importante em ecossistemas pouco profundos, que 
eventualmente estimula a produção primária, e assim, a produção de alimento para os 
bivalves (Smaal & Prins 1993; Dame 2012).  
 
A moluscicultura intensiva esgota a produção primária da coluna de água e, se uma baía é 
explorada de forma excessiva, a capacidade de carga da massa de água onde as 
explorações se localizam pode ser excedida, resultando em condições adversas para as 
populações selvagens e cultivadas (WWF 2010b). Como isto teria um impacto negativo direto 
sobre a produção dos moluscos cultivados, o consumo excessivo de fitoplâncton resultaria 
numa redução da atividade aquícola. 
 
Estimou-se que o cultivo de mexilhão pode extrair cerca de 10% da produção primária de 
uma dada área (Figueiras et al. 2002) nas rias da Galiza. Isto pode beneficiar comunidades 
oligotróficas, como pradarias de ervas marinhas, mas restringir o alimento disponível para 
outros filtradores como poliquetas e comunidades de areias e lodaçais (Huntington 2006).  
 
Esta capacidade de remover fitoplâncton pode servir para resolver o problema da carga 
adicional de nutrientes resultante do cultivo de peixe. Integrando a piscicultura (alimentada) 
com o cultivo de algas e moluscos (extrativa), os desperdícios de uns tornam-se o recurso de 
outros (fertilizante ou alimento) (Scottish Executive 2002). Vários estudos têm investigado os 
potenciais benefícios do cultivo de mexilhão para atenuar a entrada de nutrientes como parte 
de uma aquicultura integrada multitrófica com cultivo de peixe (Troell et al, 2009). 
 
Pode também ocorrer perturbação de espécies sensíveis mas a manutenção e colheita de 
bivalves suspensos tem pouco impacto direto (OSPAR 2009). Tanto as long-lines como as 
jangadas podem aumentar a produção primária e secundária, ao proporcionar espaço para 
algas e fauna crescerem. Estes sistemas atuam também como maternidades para peixes, 
que podem constituir uma fonte de alimento adicional para aves marinhas (OSPAR, 2009). 
 
A sedimentação das fezes e pseudo-fezes pode ser estimada usando modelos simples e 
comparada com NQA para estimar a capacidade de carga segura. Estão disponíveis algumas 
ferramentas de modelização para prever o impacto sobre o bentos em redor das explorações 
de mexilhão (ver Giles et al. 2009; Weise et al. 2009). O grau segundo o qual a matéria 
orgânica é inicialmente dispersa e subsequentemente redistribuída tem uma correlação 
positiva com os regimes de correntes locais (Hartstein and Stevens 2005; Giles et al. 2009). 
 
No que diz respeito à remoção do fitoplâncton, foram desenvolvidos modelos para determinar 
a densidade de povoamento ótima que maximiza a produção de molusco sem impactar 
negativamente as taxas de crescimento e minimizando o impacto ambiental (Kaiser and 
Beadman 2002, Duarte et al. 2008). 
 
A localização adequada das jangadas e long-lines de moluscos em áreas com boa circulação 
de água, e o correto dimensionamento da exploração usando modelos que permitam estimar 
impactos no bentos, podem minimizar os principais efeitos potenciais destes sistemas. 
 
 
3.2.3  Cultivo intertidal de moluscos 
 
Os sistemas de cultivo intertidal de moluscos são geralmente extensivos, embora possam 
concentrar-se em estuários e causar impacto sobre habitats sensíveis ou áreas importantes 
de alimentação para aves e maternidades de peixes (Huntington et al. 2006). 
 
Um impacto potencial é a colmatação de habitats intertidais e sublitorais envolventes com 
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material fecal e pseudo-fecal, assim como outros detritos gerados pelo processo de cultivo, 
que podem afetar recifes, ervas marinhas, areias e prados de algas calcárias (Huntington et 
al. 2006, Ragot 2009). Em águas muito agitadas, as fezes e pseudo-fezes podem ser 
dispersadas a alguma distância. Os sistemas intertidais são tão dinâmicos que a colmatação 
é normalmente combatida de forma eficaz pelas ondas e correntes. 
 
Para avaliar a importância dos efeitos da colmatação resultantes da moluscicultura, é útil: 

-  Identificar os tipos de habitats recetores, compreender a sua resposta à colmatação, por 
exemplo, alterações das comunidades de endo e epifauna, e determinar a área afetada, 
que pode então ser comparada com a área total destes biótopos no sítio onde o cultivo dos 
moluscos tem lugar (por ex. o sítio Natura 2000).  

-  Avaliar a quantidade de sedimento deslocada para a coluna de água, e determinar o nível 
de sedimentação (afundamento e deposição de material em suspensão no fundo marinho). 
Os impactos do aumento de turbidez (resultante da deposição e dragagem dos moluscos 
cultivados) podem ser avaliados por comparação com níveis de turbidez de referência. 

 
Existe também um risco potencial no uso de organismos exóticos. Contudo, o impacto 
potencial da introdução de espécies exóticas para uso em aquicultura é regulado pelo 
Regulamento 708/2007, que inclui um sistema de licenciamento com procedimentos 
específicos e avaliação de riscos. Adicionalmente, o uso de espécies exóticas é restringido ou 
sujeito a condições especiais. No Norte de Gales, foi posto em prática um ‘Código de Boas 
Práticas para os Movimentos de Semente de Mexilhão’, para evitar a introdução acidental de 
espécies não nativas através da importação de semente de mexilhão de outros locais.  
 
A manutenção exigida pelas instalações intertidais pode causar perturbação, incluindo a que 
se relaciona com caminhos de acesso, especialmente em áreas importantes de alimentação e 
invernada de aves (Huntington et al. 2006). Para evitar a perturbação e garantir a proteção da 
vida selvagem, aplicam-se normalmente algumas condições às operações.  
 
 
3.2.4  Moluscicultura de fundo 
 
Este tipo de aquicultura é frequente em zonas costeiras ou estuarinas pouco profundas onde 
podem ocorrer habitats com interesse de conservação, como areais, lodaçais e comunidades 
de ervas marinhas, podendo surgir conflitos no uso e gestão da área (Huntington et al. 2006). 
 
As principais pressões potenciais do cultivo de fundo incluem algum grau de sedimentação 
com origem tanto na excreção animal como nas dragagens usadas para a colheita, bem 
como alguma perturbação física. A influência das culturas de fundo no ambiente sedimentar e 
na comunidade de macrobentos parece ser bastante localizada (Ysebaert et al. 2009).  
 
Os habitats bênticos sublitorais, tais como areias, lodaçais e bancos de algas podem ser 
afetados pela colmatação por sedimentos gerados pelos produtos excretados ou pelo uso 
de dragas físicas ou hidráulicas durante a colheita. Se a colmatação ocorrer periodicamente, 
então o nível de recuperabilidade é normalmente razoável, especialmente se os fundos forem 
varridos pelas correntes (Huntington et al. 2006) 
 
A introdução de espécies exóticas nas culturas de fundo pode também constituir uma 
pressão38. Pode ainda haver risco de transmissão de agentes patogénicos das 
populações cultivadas para as selvagens, embora sejam improváveis cargas elevadas 
(OSPAR 2009). 
 

                                                 
38 Como referido anteriormente, o possível impacto da introdução de espécies exóticas para uso em 
aquicultura é regulado pelo Regulamento 708/2007. 



 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  26 

As dragagens para obtenção de semente e a colheita no fundo podem causar impactos no 
fundo marinho e nas comunidades bênticas assim como em espécies comerciais não visadas, 
tais como vieiras e ameijoas selvagens. 
 
Em alguns países (por ex. Reino Unido, Irlanda) a semente de mexilhão é dragada assim que 
uma camada de 30 a 40cm de espessura de fezes e pseudo-fezes se acumula e torna 
instável, podendo ser destacada do substrato. Isto permite a recolha do mexilhão com um 
impacto relativamente pequeno sobre a fauna do substrato. Para além disso, as dragagens 
são sazonais, permitindo ao habitat do fundo e ao bentos um período de recuperação.  
 
Na Holanda, a colheita em bancos de semente de mexilhão instáveis suscetíveis de serem 
arrastados pelas tempestades de inverno, apenas é permitida no outono (Maguire et al. 
2007). Contudo, se existir fixação de juvenis suficiente, pode fazer-se também uma colheita 
de primavera.  
 
Em 2009 a Holanda desenvolveu um sistema de recolha de semente de mexilhão, consistindo 
numa corda flutuante à qual os juvenis se fixam. Desde 2000, têm sido feitas experiências 
para testar até que ponto estes sistemas podem ser uma alternativa à recolha de semente no 
fundo, e como fonte adicional de recursos em caso de falha do recrutamento de fundo. O 
setor da pesca, o governo e as organizações ambientalistas concordaram em eliminar os 
métodos tradicionais de forma faseada e criar espaço para sistemas alternativos de recolha. 
 
A exploração dos bancos de semente de mexilhão é especialmente preocupante. Atualmente, 
no Mar Frísio, é feito um inventário anual dos povoamentos de moluscos da zona costeira 
para determinar se existe semente de mexilhão suficiente para permitir a sua colheita. Os 
pescadores organizaram-se numa associação de produtores que se candidata a uma 
autorização do Ministério dos Assuntos Económicos, Agricultura e Inovação. A candidatura é 
acompanhada de uma avaliação que analisa os impactos da pesca sobre as metas de 
conservação do sítio Natura 2000.  
 
Para evitar a perturbação do leito marinho foi iniciado um processo para elaborar um plano 
em conjunto com todas as partes envolvidas (setores das pescas e recreativo, organizações 
ambientalistas, autoridades regionais) para delinear políticas para 2010-2013. Este processo 
incluiu a seleção de locais adequados para os sistemas de recolha de semente de mexilhão.  
 
 
3.2.5  Sistema de tanques terrestres para espécies marinhas 
 
A maior parte destes sistemas são fechados e as instalações de engorda estão contidas num 
local separado do ambiente externo por filtros físicos e drenos. Algumas explorações usam 
sistemas de recirculação e podem usar água do mar artificial, reduzindo deste modo o influxo 
e descarga de água de e para a exploração (Huntington et al. 2006). 
 
No entanto, podem verificar-se alguns efeitos da sedimentação, alterações 
biogeoquímicas e libertação de químicos, especialmente nas proximidades e a alguma 
distância da zona de cultivo. Todos os habitats bênticos sensíveis a estas pressões podem 
ser potencialmente afetados (Huntington et al. 2006, Ragot 2009).  
 
Para o evitar, em algumas explorações (por ex. em Itália) a água residual, antes de ser 
descarregada no canal de comunicação entre o tanque e o mar, é microfiltrada por um filtro 
rotativo, decantada e purificada por um circuito de bacias de decantação. Isto permite a 
absorção de substâncias nutritivas pelas microalgas. Um sistema automático de limpeza na 
grelha da saída da água mantém as algas no tanque de purificação. Com o propósito de 
analisar possíveis alterações biogeoquímicas, faz-se também uma monitorização das algas 
na zona costeira em redor de alguns sistemas de tanques.  
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Podem verificar-se também impactos em habitats sublitorais como recifes e pradarias de 
ervas marinhas devido ao aumento de nutrientes e carência biológica de oxigénio. Contudo, 
estes dependem muito do nível de tratamento das águas residuais implementado pela 
exploração, que pode ser muito eficaz (Huntington et al. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Por vezes têm lugar controlos rigorosos e tratamento dos efluentes dos tanques, que podem 
envolver o arejamento dos efluentes para aumentar a decomposição aeróbica de resíduos 
previamente às descargas, reduzindo assim a demanda biológica de oxigénio do efluente. O 
aumento do uso da reciclagem da água também pode ser útil para limitar as descargas e o 
controlo das fugas de água pode ser feito através da compactação dos tanques/diques ou do 
uso de revestimentos para evitar infiltrações e enriquecimento das águas vizinhas. 
 
Os habitats supralitorais, tais como sapais, dunas e praias de seixos podem sofrer pressão de 
infraestruturas se a exploração for construída nesses habitats. Na prática, isto seria muito 
invulgar, pois a maioria das explorações terrestres são construídas sobre solos mais firmes e 
interiores e planeadas de forma a evitar conflitos com interesses conservacionistas. Assim, as 
alterações físicas do habitat podem ser minimizadas ou atenuadas.  
 
A maior parte das explorações intensivas em terra são geridas de forma a reduzir o uso 
eventual de terapias químicas ou a carga de patógenos nos sistemas de produção, e as 
descargas para o ambiente externo podem ser geridas através da filtração e do tratamento da 
água (Huntington et al. 2006, Ragot 2006).  
 
A perturbação causada pelas explorações é mínima, pois muitas instalações são interiores 
ou confinadas a uma pequena área. O controlo de predadores deverá também ser limitado e 
principalmente de natureza passiva, ou seja, redes e verificações (Huntington et al. 2006, 
Ragot 2009). A introdução de espécies exóticas pode também causar impacto39. 
 
 
3.2.6  Lagos terrestres para cultivo de espécies marinhas 
 
Os sistemas de lagos exigem com frequência superfícies consideráveis para albergar os 
lagos e infraestruturas associadas (suprimento de água e canais efluentes). A construção de 
explorações costeiras, envolvendo geralmente escavação e enchimento de lagos, pode ter 
impactos potenciais elevados. Se os lagos forem preparados a partir de zonas lagunares, 
podem alterar o regime hidrológico local, provocando impactos na funcionalidade das 
restantes partes da lagoa (Huntington et al. 2006).  
 
Os impactos da operação das explorações em lagos dependem das espécies cultivadas e do 
tipo de regime de fornecimento de água usado. Enquanto algumas espécies requerem 
sistemas abertos, outras podem requerer apenas a manutenção do nível da água através de 
enchimentos ocasionais para compensar as perdas por infiltração e evaporação – os últimos 
têm, portanto, um período curto de efluentes carregados de detritos durante o abaixamento 
do nível da água para a colheita. Existe potencial para reduzir grandemente o impacto dos 
dois tipos de sistemas usando lagos de decantação e biofiltração (Huntington et al. 2006). 
 
Em redor da zona de descarga, pode ocorrer a deposição de sedimentos orgânicos. 
Algumas medidas comummente usadas para evitar os sedimentos orgânicos em Itália são a  
remoção mecânica de algas da superfície da água, o tratamento de sedimentos residuais com 
oxigénio e a circulação de água em lagos específicos, o uso de oxigénio líquido nos lagos e 
canais efluentes, etc. As explorações em lagos ocupam frequentemente áreas circundantes 

                                                 
39 Como referido anteriormente o possível impacto da introdução de espécies exóticas para utilização 
na aquicultura é regulado pelo Regulamento 708/2007. 
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das margens lagunares (por ex. nas lagoas de Mesolonghi e Amvrakikos na Grécia) e as suas 
descargas – tanto individual, como cumulativamente – podem causar impactos nas pradarias 
de ervas marinhas, bem como noutros habitats sensíveis ou na ecologia da massa de água. 
 
A instalação de explorações em lagos em zonas costeiras pode conduzir à alteração de 
áreas de sapal; dunas supralitorais e praias de seixos também podem ser afetadas se a 
exploração se localizar em áreas onde estes habitats estejam presentes (Huntington et al. 
2006).  A escolha adequada do local de instalação e das medidas de gestão podem, contudo, 
evitar facilmente os impactos nestes tipos de habitats. 
 
O controlo de predadores pode ser um problema grave. O uso de redes para proteger os 
lagos das aves, quando viável, é uma medida bastante usada na maioria das explorações. 
 
As explorações terrestres podem tratar os fluxos de águas residuais antes da descarga para o 
ambiente. O uso de lagos para remover sólidos suspensos permite a remoção de uma grande 
proporção de materiais orgânicos e inorgânicos. Também é possível remover nutrientes 
dissolvidos através de filtração, com técnicas biológicas como sistemas de  caniçais e bancos 
de algas, bem como usando canais efluentes revestidos por bivalves (Huntington et al. 2006). 
 
 
3.2.7  Cultura em lagoas 
 
Em geral, a cultura extensiva em lagoas, apesar de poder ter impactos locais sobre a fauna e 
as populações de aves, devido à conjugação da perturbação e do controlo de predadores, 
causa pressões baixas. Outro tipo de pressão que pode surgir refere-se ao uso de espécies 
exóticas ou localmente ausentes como a amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum)40. 
 
Os principais habitats que podem sofrer impactos da aquicultura em lagoas são os típicos de 
zonas lagunares – areias e lodaçais, pradarias de ervas marinhas e laminariales e outras 
algas. Outras áreas – recifes de poliquetas e mexilhões, e bancos de algas coralíferas 
também podem sofrer impactos quando localizados em áreas lagunares ou seus arredores.  
 
As areais e lodaçais podem ser sujeitas a colmatação por sedimentos com origem na 
exploração, e em alterações do estado trófico da massa de água, devido ao excesso de 
nutrientes e deposição orgânica. Trata-se de habitats de alimentação importantes para aves 
limícolas que suportam também comunidades consideráveis de endofauna de invertebrados. 
Estes podem também sofrer impactos de quaisquer alterações significativas da produtividade 
global resultantes da introdução e cultivo em regime de monocultura ou policultura restrita.  
 
As comunidades de ervas marinhas podem sofrer impactos do aumento da turbidez da água, 
devido a algum grau de sedimentação ou, mais provavelmente, devido às atividades ligadas à 
colheita, que envolvem o varrimento ou extração da amêijoa assistida por mecanismo 
hidráulico. As ervas marinhas também podem ser removidas durante este processo, 
possuindo baixos níveis de recuperação devido à deslocação de rizomas. 
 
Contudo, como já referido, o cultivo em lagoas é normalmente um sistema extensivo com 
baixa pressão, que, sob boas práticas de gestão, pode até proporcionar habitats adequados e 
contribuir para a conservação da biodiversidade (ver secção 3.6). Lagos e lagoas podem ser 
concebidos para conter inundações e, assim, impedir a libertação de efluentes. 
 
O controlo de predadores é um problema na aquicultura em lagoas, hoje em dia mais 
desafiante, na medida em que muitos predadores são protegidos por legislação nacional e 

                                                 
40 Como referido anteriormente o possível impacto da introdução de espécies exóticas para utilização 
na aquicultura é regulado pelo Regulamento 708/2007. 
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comunitária, especialmente em sítios designados de interesse para a conservação41. Este 
problema continua a ser relevante nas explorações extensivas, lagos de pesca e explorações 
afetadas por rotas migratórias. Os lagos de grandes dimensões não podem ser cobertos por 
redes de proteção e enfrentam grandes perdas anualmente. Em muitos casos, a situação 
torna-se mais complicada pela existência de sítios Natura 2000 muito próximos42.  
 
 
3.2.8  Sistemas dulceaquícolas 
 
As principais pressões da aquicultura de água doce podem ser a sedimentação, alterações 
bioquímicas e substâncias perigosas (Huntington et al. 2010). Os impactos podem ser 
evitados ou atenuados com diferentes sistemas de tratamento de água disponíveis43. 
 
A truta e a carpa são cultivadas em sistemas terrestres de lagos e “raceways”. O risco de 
sedimentação é baixo no caso de rios com caudais pequenos, mas pode ser minimizado com 
lagos de sedimentação. Por outro lado, os lagos podem ter um papel positivo, por exemplo, 
ao reter solo trazido pelo curso de água da bacia a montante. 
 
Há também um risco de eutrofização devido à descarga de efluentes para os rios. Como as 
carpas são omnívoras e cultivadas principalmente em lagos, a probabilidade de ocorrer 
enriquecimento de nutrientes é menor do que no caso dos “raceways” e sistemas de tanques. 
Atualmente, muitas truticulturas usam tecnologias modernas (índice de intensidade de 
produção baixo, sistemas de saída de água tais como tanques de sedimentação, sistemas de 
arejamento mecânico ou oxigénio líquido, análise de efluentes, etc.) que lhes permitem 
explorar os recursos aquáticos de forma eficiente e compensar os potenciais efeitos 
negativos, especialmente a eutrofização, na massa de água recetora. 
 
Nos rios atlânticos, o risco de níveis baixos de oxigénio devido a enriquecimento de nutrientes 
aumenta no verão com as temperaturas mais altas e fluxos menores. Os impactos na fauna e 
na flora podem ser significativos e devem ser evitados ou atenuados estabelecendo limites de 
captação sazonais. Os rios continentais caracterizam-se por elevados volumes de água, com 
baixos riscos de enriquecimento em nutrientes, assim como de uso de substâncias químicas. 
 
O uso de produtos químicos nas truticulturas representa um risco moderado para os rios. Nas 
explorações integradas em sistemas fluviais, o licenciamento depende geralmente dos níveis 
de diluição serem suficientes para assegurar que os impactos a jusante são negligenciáveis. 
 
A aquicultura em lagos é dominada pelo cultivo extensivo da carpa, que coloca riscos baixos 
ou negligenciáveis para elementos da qualidade da água, excetuando o efeito potencial na 
hidromorfologia decorrente da construção de lagos em áreas de planícies aluviais. A maioria 
dos lagos são antigos e estão já bem integrados na paisagem, onde desempenham papeis 
importantes, por ex. na estabilidade ecológica, proteção contra cheias e retenção de água.  
 
 

                                                 
41  Ao abrigo do artigo 9º da Diretiva Aves ou do artigo 16º da Diretiva Habitats, os Estados-
Membros podem, por meio de derrogações, implementar medidas para limitar o impacto de espécies 
protegidas. 
42  O caso particular do corvo-marinho é alvo de projetos de investigação (por ex. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) e uma plataforma comunitária (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/cormorants/home_en.htm) 
43  Um projeto financiado pela UE ao abrigo do Sexto Programa-Quadro abordou o tratamento da 
água de sistemas intensivos e novos métodos para reduzir efluentes (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.9 Resumo geral de todas as pressões e impactos potenciais 
 
A tabela abaixo ilustra o tipo de questões a ter em conta na avaliação de diferentes sistemas 
aquícolas. Pretende-se assim resumir a informação das secções anteriores acerca dos 
impactos possíveis. É de realçar que estes impactos potenciais nem sempre ocorrem, ou 
podem não ser relevantes para os objetivos de conservação de um sítio em particular.  
 
A identificação dos impactos potenciais requer uma abordagem caso a caso, pois estes 
dependem das condições ambientais e de cultivo e das medidas de atenuação e gestão que 
devem ser efetivadas para evitar ou minimizar esses efeitos. Para além disso, muitas destas 
questões encontram-se regulamentadas através de legislação comunitária ou nacional. 
 
Tabela 3. Lista de pontos a considerar em diferentes sistemas de aquicultura 

 
Sistema aquícola 
 
Impactos potenciais 

Costeira e marinha Água doce 
Cultura 
em 
jaulas 

Jangad
as e 
long-
lines 

Cultura 
intertidal 

Cultura 
de 
fundo 

Tanqu
es 
terrest
res 

Lagos 
terrest
res  

Cultura 
em 
lagoas 

Lagos
/viveir
os de 
peixe 

Sistem
a 
aberto 

Sistema 
de 
recircula
ção 

Sedimentação X X X X  X X X X  
Alteração 
biogeoquímica 

X X   X X X X X  

Entrada de químicos X    X X   X X 
Impacto da 
infraestrutura 

  X X X X X  X X 

Perturbação X X X X X X X X X X 
Controlo de predadores X X X X X X X X X  
Reprodução cruzada X    X X   X  
Transmissão de 
agentes patogénicos 

X  X X X X X X X  

Espécies exóticas X X X X X X X X X  
(a introdução de espécies exóticas para utilização na aquicultura é regulada pelo Regulamento 708/2007) 
 
Tabela 4. Exemplo de uma possível classificação da sensibilidade de habitats e espécies-chave 
para guiar a avaliação de riscos (Huntington et al 2006) 

Habitats / espécies 

Categorias de pressões 

S
ed

im
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ta
çã

o 

A
lte
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eo
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a 
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P
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C
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R
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çã
o 
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a 

Tr
an

sm
is

sã
o 
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ag
en

te
s 

pa
to

gé
ni

co
s 

E
sp

éc
ie

s 
ex

ót
ic

as
 

Recifes: Comunidades de bancos de mexilhão x x x x    x  
Recifes: comunidades de poliquetas x x ? x    ?  
Pradarias de ervas-marinhas em sedimentos 
sublitorais x x x x  x   x 
Bancos de areia, lodaçais e areias x x x x x x   x 
Bancos de algas coralíferas x x ? x     x 
Comunidades de algas e laminariales x x ? x     x 
Comunidades e sapais x x x x x x  ?  
Comunidades dunares   x x x x    
Comunidades de praias de seixos x   x x x  ?  
Cetáceos   x  x x    
Pinípedes    x  x x    
Lontras x  x x x x    
Peixes x x x  x  x x x 
Aves x  x x x x    
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3.3  Exemplos de aquicultura sustentável em áreas naturais que contribuem para a 
biodiversidade 

 
Existem inúmeros exemplos de atividades aquícolas desenvolvidas de forma sustentável que 
desempenham um papel importante na conservação do ambiente e da biodiversidade, 
retenção de água na paisagem e proteção contra inundações. Os sistemas de aquicultura 
podem ser compatíveis com habitats sensíveis e podem proporcionar benefícios e serviços 
ambientais. Muitos sítios Natura 2000 albergam atividades aquícolas, que podem ser 
totalmente compatíveis com a preservação dos valores naturais dos sítios.  
 
 
Disponibilização de habitats adequados para espécies de interesse comunitário 
 
x Os lagos para peixes, especialmente na Europa Central e Oriental, constituem um habitat 

muito importante para um grande número de aves aquáticas. Muito frequentemente,  
foram criados em locais onde se encontravam previamente zonas húmidas e, devido à 
gestão extensiva, evoluíram para zonas húmidas semi-naturais que albergam elevados 
níveis de biodiversidade. Desta forma, a aquicultura em zonas interiores substituiu zonas 
pantanosas naturais na sua função de albergar uma grande diversidade de plantas e 
animais aquáticos. Atualmente, muitas destas instalações aquícolas localizam-se no 
interior ou nas proximidades de sítios Natura 2000. Em países como a República Checa, 
Roménia e Hungria, os sítios com lagos para peixes correspondem a um quarto ou mais 
de todas a Zonas Especiais de Proteção (ZPE) no país (BirdLife, 2011). 

x Os lagos extensivos para peixes são usualmente rodeados por caniçais e vegetação 
natural, proporcionando assim habitats importantes para a flora e a fauna. Muitas 
explorações deste tipo foram convertidas em pisciculturas multifuncionais, onde vários 
outros serviços são disponibilizados, incluindo a recreação, conservação da 
biodiversidade e uma melhor gestão da água (Varadi et al, 2009). 

x A piscicultura contribuiu também para preservar lagos e zonas húmidas em épocas em 
que a pressão para os converter em áreas cultivadas foi muito grande (1970-1990). 
Algumas das zonas húmidas dulceaquícolas mais bem preservadas da região Friuli 
Venezia Giulia, sobreviveram à simplificação da rede hidrográfica e à drenagem que 
afetou a planície de Friuli no último século graças à atividade da piscicultura. A maior 
colónia invernante de corvo-marinho e uma das últimas colónias de Bombina variegata da 
planície de Veneto (Itália) encontram-se perto das zonas onde se pratica aquicultura. 

x Na Bélgica, alguns produtores aquícolas encontram-se envolvidos em projetos de 
conservação destinados a recuperar a paisagem aberta de sapal para o abetouro e a 
garça-pequena, e implementaram outras medidas, como a manutenção de lagos livres de 
peixe como forma de contribuir para a conservação da rela. 

x Em algumas explorações na Lorena, em França, os sistemas aquícolas permitem o 
desenvolvimento de flora aquática específica em lagos de elevada naturalidade com 
margens pouco profundas. 

x Outro exemplo dos efeitos positivos da aquicultura é o da região da Lombardia, onde uma 
exploração cria esturjão autóctone (Acipenser naccarii), não apenas para o mercado, mas 
também para repovoamento dos rios Pó e Ticino.  

 
Adoção de melhores práticas que contribuem para a conservação da biodiversidade  
 
x As pisciculturas localizadas em áreas naturais têm adotado com frequência um Código de 

Boas Práticas, aplicando medidas adequadas para minimizar potenciais impactos. 
Contribuem também para a conservação de habitats e espécies presentes no sítio.  
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x O Parque Natural de La Brenne, em França, possui quase 4.000 lagos artificiais criados 
desde a Alta Idade Média. Atualmente, eles têm um papel-chave na conservação da flora 
e fauna, especialmente de aves aquáticas nidificantes e aves migradoras. Nele são 
aplicadas medidas aqui-ambientais em lagos para peixes, cujo principal objetivo é 
desenvolver métodos de produção aquícola que contribuam para a conservação do 
ambiente e da natureza. Algumas destas medidas visam recriar ou manter condições 
favoráveis para insetos, anfíbios, aves e peixes (criação de zonas de água livre, caniçais 
pouco profundos ou plantação de nenúfares, remoção de salgueiros, caniçais invasores, 
etc.), para manter corredores de vegetação, evitar a eutrofização, gerir espécies exóticas 
como o ratão-d'água, o rato-almiscarado e o lagostim (tiro, armadilhas, uso de filtros), etc. 

x Uma prática comum em alguns lagos de peixe na Eslováquia, é impedir a remoção de 
vegetação aquática, criando manchas de Typha e Phragmites numa parte considerável 
das explorações. Estas servem de local de criação a garças (garça-vermelha, goraz, 
abetouro, garça-pequena) e colhereiros, águia-sapeira, mergulhão-de-faces-brancas, 
cagarraz (hoje em dia raros) e zarro-castanho.  

x Na Polónia, alguns elementos centrais das boas práticas que visam conciliar a atividade 
aquícola com os objetivos de conservação da rede Natura 2000 são, por exemplo, a 
manutenção de áreas importantes para a reprodução das aves, tais como caniçais, ilhas e 
juncais, a construção de ilhas flutuantes (plataformas) para andorinhas-do-mar, 
manutenção dos juncos cortados nos lagos para serem usados como zonas de 
reprodução, construção de torres para observação de aves, etc.  

x Na República Checa, o Lago 
Nesyt, que faz parte do sítio 
Natura 2000 “Lednice-
zámek” e acolhe atividades 
de aquicultura, integrou a 
drenagem de verão como 
medida de gestão para criar 
condições favoráveis a 
plantas halófitas de 
substratos expostos de 
lagos e a algumas espécies 
ameaçadas de aves de 
zonas húmidas (Sychra & 
Danihelka, 201044). 

 
x A gestão aquícola adequada em zonas costeiras tem-se mostrado benéfica para a 

conservação de áreas naturais e das espécies que albergam, por ex. em muitas zonas do 
Sul da Europa. No estuário do Sado (Portugal) a aquicultura baseia-se principalmente no 
uso de antigas salinas transformadas para produção extensiva e/ou semi-intensiva em 
regime de policultura. Neste âmbito, as atividades aquícolas extensivas e semi-intensivas 
são autorizadas sob certas condições de uso sustentável e práticas de gestão integradas, 
que visam proteger habitats naturais para a conservação da natureza e biodiversidade.  

x No Parque Natural da Baía de Cádis, em Espanha, é desenvolvido um uso semelhante de 
antigas salinas para a aquicultura. Aqui, as atividades aquícolas estão incluídas no Plano 
de Gestão da área protegida e são consideradas compatíveis com a preservação dos 
valores naturais do sítio, sob certas condições. 

 

                                                 
44 Sychra, J. e Danihelka, J. 2010. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful 
conservation measure or ecological catastrophe?, pp 10-11, In: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Spring 2010. Disponível em:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Figura 6. Rumex maritimus na zona central do Lago Nesyt durante 
a drenagem de verão 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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Apoio aos sistemas que prestam benefícios e serviços ambientais 
 
x A cultura de moluscos pode prestar serviços ecossistémicos através da remoção de 

nutrientes inorgânicos de ecossistemas eutrofizados (bio-extração). O cultivo e colheita de 
mexilhão é usado como método de gestão da qualidade da água em áreas com entrada 
difusa de nutrientes, por ex. na Suécia (Lundalv, 2011). O cultivo de moluscos e algas 
pode também ser combinado com a piscicultura, num sistema integrado de aquicultura 
multitrófica, no qual moluscos e algas são colhidos para compensar o enriquecimento em 
nutrientes resultante do metabolismo do alimento dos peixes. Este sistema está em 
desenvolvimento na Noruega e no Mediterrâneo.  

x O abandono de explorações aquícolas tradicionais pode conduzir à sua secagem, invasão 
por vegetação arbustiva e arbórea ou substituição por outro tipo de uso do solo; qualquer 
deles levando ao declínio da biodiversidade. É portanto aconselhável que os lagos para 
peixes que proporcionam habitats importantes sejam adequadamente geridos e apoiados 
de forma que o seu valor natural e os serviços ecossistémicos que prestam sejam 
conservados e, se possível, melhorados.  
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4. A IMPORTÂNCIA DO PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
x O desenvolvimento e aplicação do ordenamento do território, incluindo o ordenamento do espaço 

marítimo, a par com a gestão costeira integrada pode facilitar a afetação de locais adequados – com 
água de qualidade apropriada – para atividades aquícolas. 

 
x A maior parte dos impactos ambientais potenciais da aquicultura pode ser gerida e atenuada 

através da adequada localização e gestão das explorações. A escolha dos locais é um fator crítico 
para determinar as pressões ambientais de uma atividade aquícola e assegurar a admissibilidade 
de sistemas aquícolas em sítios sensíveis. 

 
x O ordenamento do território necessita de informação essencial para permitir identificar conflitos 

entre diferentes interesses, a nível estratégico. Em particular, será crucial dispor de informação 
acerca de todos os sítios Natura 2000 nas áreas onde estão previstas atividades aquícolas. Tendo 
em conta o tipo de atividades aquícolas planeadas, podem ser elaborados mapas de zonas 
sensíveis, incluindo o tipo de ecossistemas e habitats e as condições hidrodinâmicas da área.  

 
x Aquando da seleção da localização e gestão da exploração, devem ser tidas em conta avaliações 

operacionais da capacidade do ambiente em acomodar as atividades aquícolas sem ocorrência de 
impactos inaceitáveis. Devem evitar-se áreas com sinais de capacidade de assimilação limitada. 

 
 
4.1 Ordenamento e avaliação ambiental estratégica 
 
É necessário dar resposta aos desafios emergentes das crescentes utilizações concorrentes 
da água doce e do mar (por ex. transporte marítimo, pescas, aquicultura, atividades de lazer, 
produção de energia, etc.), e simultaneamente dar resposta às necessidades das populações 
locais e da proteção e conservação do ambiente. 
 
O ordenamento do território, incluindo o ordenamento do espaço marítimo, é um processo 
público que permite a análise integrada das exigências das diferentes políticas setoriais numa 
área geográfica alargada, permitindo elaborar uma estratégia de desenvolvimento regional 
mais coerente, capaz de maximizar situações vantajosas para todos e, sempre que possível, 
reduzir os conflitos.  
 
Proporciona também uma abordagem mais equilibrada do desenvolvimento, pois permite ter 
em conta as preocupações económicas e ambientais numa fase muito inicial. Pode ainda 
encorajar os vários setores económicos, grupos de interesse, e o público, a envolverem-se 
através da consulta pública, assegurando assim maior transparência ao processo de decisão. 
 
O ordenamento do território é uma ferramenta particularmente útil para analisar formas de 
apoiar o desenvolvimento económico e social, ao mesmo tempo que evita ou reduz, sempre 
que possível, impactos negativos potenciais sobre o ambiente natural, e preserva a 
integridade dos sítios Natura 2000. O facto de ter lugar numa fase inicial do processo de 
ordenamento é importante, pois a margem para examinar cenários e abordagens alternativos 
é normalmente muito maior nesta fase. O ordenamento estratégico do território conduz a um 
quadro de planeamento mais previsível e estável para todos os envolvidos. Isto deverá, por 
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seu turno, ajudar a reduzir riscos de dificuldades e atrasos não previstos em fases 
posteriores, por exemplo, ao nível de projetos individuais.  
 
Alguns Estados-Membros manifestaram a intenção de atualizar o seu inventário de locais 
potenciais para aquicultura. Além disso, muitos Estados-Membros introduziram já um regime  
de ordenamento marítimo a nível nacional, ou estão em vias de o fazer. Neste contexto, 
devem ser asseguradas condições de igualdade entre as atividades aquícolas e outros 
setores e políticas. O ordenamento do território tem um papel-chave no fornecimento de 
orientações e dados fiáveis para a localização de atividades económicas, oferecendo 
garantias aos investidores, evitando conflitos e encontrando sinergias entre atividades e 
ambientes. O papel e a função da aquicultura devem ser identificados neste contexto. 
 
A Comissão Europeia promove o ordenamento do espaço marítimo (OEP) como uma forma 
estável e transparente de melhorar a competitividade da economia marítima da UE e 
assegurar um planeamento transfronteiriço eficaz para assuntos transnacionais. Em 2008, a 
Comissão Europeia publicou um roteiro para o ordenamento do espaço marítimo45. A este 
roteiro seguiu-se um relatório de progresso em 2010 que, entre outros, concluiu ser 
necessário mais trabalho a nível da UE sobre ordenamento do espaço marítimo46. 
 
 
Projetos piloto em Ordenamento do Espaço Marítimo: MASPNOSE e Plano Bothnia 
A Comissão co-financiou dois projetos piloto em OEP no Mar Báltico (BOTHNIA) e no 
Atlântico Nordeste, incluindo o Mar do Norte e a zona do Canal da Mancha (MASPNOSE). 
Ambos envolvem organismos de diferentes Estados-Membros e visam obter experiência 
prática na aplicação de OEP em zonas transfronteiriças. Estes projetos têm a duração de 18 
meses e terminaram em Maio de 2012. Durante 2012 será lançado um convite à 
apresentação de candidaturas de novos projetos piloto em outras bacias marítimas europeias.  
Mais informação acerca destes projetos piloto pode ser encontrada em:  
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 
 
O desenvolvimento e aplicação do ordenamento do espaço marítimo, a par com a gestão 
costeira integrada (ver 4.2) podem facilitar a afetação de locais adequados – com água de 
qualidade apropriada – para projetos aquícolas. Adicionalmente, estas ferramentas de 
planeamento podem tornar mais fácil antecipar riscos de, por exemplo, efeitos de alterações 
climáticas, inundações, ou erosão costeira, que podem afetar explorações aquícolas. 
 
A Comissão está a preparar uma nova proposta para desenvolver processos integrados de 
ordenamento marítimo e gestão costeira que podem ajudar a atingir os objetivos de proteção 
da natureza acima expostos. No contexto do planeamento estratégico, os planos de 
ordenamento ou planos e programas aquícolas, necessitarão de submeter-se a Avaliação 
Ambiental Estratégica ao abrigo da Diretiva AAE, se cumprirem as condições pertinentes. 
 
Sempre que tais planos e programas são suscetíveis de afetar significativamente um ou mais 
sítios Natura 2000, será também exigida uma Avaliação Adequada nos termos do nº3 do 
artigo 6o da Diretiva Habitats47. Estas avaliações disponibilizam um mecanismo para examinar 
a extensão e o grau dos potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e para explorar 
alternativas viáveis. Para mais pormenores acerca da Avaliação Adequada dos Planos e 
Programas, ver o capítulo 5. 
                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Ordenamento do espaço marítimo na UE – Balanço e Perspetivas. 
47 A necessidade dessa avaliação deve ter também em conta o potencial da aquicultura para afetar de 
forma adversa a integridade dos sítios Natura 2000 mesmo quando não existe sobreposição espacial 
entre o sítio Natura 2000 e a exploração aquícola (por ex. qualidade da água a jusante). 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Investigação e ordenamento do espaço marítimo europeu 
A Comissão Europeia financia, no âmbito do 7º Programa-Quadro, vários projetos relacionados 
com a gestão de áreas costeiras e ordenamento do espaço marítimo, com o fim de aumentar a 
base de conhecimentos necessária para apoiar a gestão sustentável e os processos de 
decisão associados.  
Os projetos mais relevantes são: 
x MESMA – Monitorização e avaliação de zonas objeto de gestão espacial 
x COEXIST – Integração em águas costeiras: um roteiro para a integração sustentável da 

aquicultura e das pescas 
x SECOA – Soluções para contrastes ambientais em zonas costeiras  
x COCONET – Rede de áreas marinhas protegidas e avaliação do potencial de energia 

eólica no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro 
Mais informação pode ser encontrada na página Internet Investigação e Desenvolvimento: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2 Gestão Integrada da Zona Costeira 
 
A gestão integrada das zonas costeiras (GIZC) é um processo dinâmico que promove a sua 
gestão sustentável e procura equilibrar as dimensões ambiental, social e económica do 
desenvolvimento sustentável dentro dos limites definidos pelas características naturais e 
capacidade de carga da área. O objetivo da GIZC é ter em conta todas as políticas, setores e, 
dentro do possível, interesses individuais de forma adequada, envolvendo todos os grupos de 
interesse de forma participativa. São também tidos em conta aspetos como a conservação 
dos ecossistemas e o desenvolvimento económico. A GIZC pode, a par do Ordenamento do 
Espaço Marítimo, facilitar a seleção de locais e a gestão sustentável das explorações. 
 
Na sequência de uma Recomendação da UE em 200248, os Estados-Membros têm usado a 
GIZC para regular a distribuição espacial das atividades económicas e criar sistemas de 
ordenamento para as águas costeiras europeias. A Recomendação identifica a aquicultura 
entre os setores e áreas a abordar nas futuras estratégias nacionais de GIZC. Com base na 
experiência adquirida com esta Recomendação, a Comissão Europeia está a preparar uma 
nova iniciativa conjunta sobre processos integrados de ordenamento e gestão marítima e 
costeira (ver também 4.1).  
 
Exemplos de GIZC na Europa  
 
Em toda a Europa, há muitos esforços em curso para implementar GIZC e poder-se-iam retirar 
muitas lições destas experiências, se elas fossem mais acessíveis. O sítio Internet OURCOAST 
visa divulgar essas experiências, o conhecimento e as ferramentas desenvolvidos, e por que 
razão e de que forma foram postos em prática. A base de dados pode ser pesquisada por: 
- Seleção geográfica 
- Temas (Adaptação a riscos, Uso sustentável de recursos, Crescimento económico sustentável) 
- Abordagens-chave (Integração, Participação, Baseada no conhecimento, Ecossistémica, sócio-
económica e técnica) 
Podem destacar-se os seguintes exemplos para atividades aquícolas: 
- Sistemas Locais de Gestão Aquícola para massas de água irlandesas (CLAMS) –  
- Gestão integrada da pesca e cultura de mexilhão sob bases de referência em mudança devido a 
alterações de regime na Dinamarca. 
Fonte: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

                                                 
48 Recomendação 2002/413/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 Maio de 2002 relativa à 
execução da gestão integrada da zona costeira na Europa. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Seleção de locais adequados para projetos aquícolas 
 
É amplamente reconhecido que a maior parte dos impactos ambientais potenciais da 
aquicultura pode ser gerida ou atenuada através da compreensão dos processos envolvidos e 
de uma adequada localização e gestão das explorações.  
 
A seleção da localização é um fator crítico para a determinação das pressões ambientais com 
origem na atividade aquícola e para assegurar que os sistemas aquícolas podem ser 
aceitáveis em zonas sensíveis. Isto inclui a localização do sítio em relação ao elemento com 
interesse de conservação, o grau de concentração/dispersão das instalações e a sua 
exposição, ou não, a riscos de elementos naturais (por ex. ventos fortes e dominantes, ação 
das ondas, etc.) ou conflito com outros utilizadores da zona costeira (por ex. navegação, 
atividades piscatórias, utilizadores recreativos) (Huntington et al., 2006). 
 
De forma a desenvolver um plano ou projeto aquícola sustentável e atenuar os potenciais 
impactos negativos e até fortalecer os positivos, os responsáveis pelo planeamento aquícola 
necessitam de estar plenamente conscientes do contexto ambiental. O planeamento aquícola 
e a seleção do sítio de implantação devem basear-se na melhor informação legal, ambiental, 
técnica e sócio-económica disponível para reforçar a viabilidade do processo.  
 
Aquando da seleção da localização e gestão da exploração, devem ter-se em conta 
avaliações operacionais da capacidade do ambiente em acomodar as atividades aquícolas 
sem ocorrência de impactos inaceitáveis, devendo evitar-se áreas com sinais de capacidade 
de assimilação limitada (IUCN 2009, Parlamento Escocês, 200249). 
 
Sistemas de recolha de semente de mexilhão em sítios Natura 2000 na Holanda 
Em 2009 a Holanda desenvolveu uma regulamentação para os sistemas recolha de semente 
de mexilhão. O setor da pescaria do mexilhão, o governo e as organizações ambientalistas 
concordaram em eliminar os métodos tradicionais de forma faseada e criar espaço para os 
sistemas alternativos de recolha. O Governo iniciou um processo para elaborar um plano em 
conjunto com todas as partes envolvidas (setores das pescas e recreativo, organizações 
ambientalistas, autoridades regionais) para delinear políticas para 2010-2013. Este processo 
incluiu a seleção de locais adequados para os sistemas de recolha de semente de mexilhão. 
Cerca de 890 hectares nos sítios Natura 2000 Waddenzee, Oosterschelde e Voordelta foram 
designados como locais potenciais. O processo de seleção pesou outros interesses, para 
além da natureza, ligados à recreação, segurança e arqueologia.  
O Governo levou a cabo uma avaliação adequada das localizações potenciais. As avaliações 
tiveram por base o cenário mais pessimista. Os impactos ecológicos dos sistemas de recolha 
de semente sobre os fundos marinhos, aves e focas foram estudados.  
Fontes:  
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html  
Relatório C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  
 
 
4.4 Informação para o ordenamento – identificação de conflitos a nível estratégico 
 
Um requisito fundamental para um bom ordenamento é um sólido conhecimento geográfico. 
Grande parte do planeamento é feito com ajuda de mapas, que tornam possível a 
sobreposição de diferentes interesses, atividades, recursos, etc. sobre cartografia de base 
                                                 
49 A secção pertinente do relatório do Parlamento Escocês pode ser consultada em 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2 
(com início acima do parágrafo 19). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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que inclui a geografia natural da área e ocupações do solo existentes. A partir destas 
sobreposições, podem ser tomadas decisões acerca do zonamento de determinadas áreas 
para tipos de desenvolvimento específicos.  
 
Um primeiro passo para identificar possíveis conflitos com a rede Natura 2000 exigiria a 
sobreposição de mapas da localização e limites dos sítios Natura 2000 de uma dada área 
geográfica com as localizações potenciais identificadas para a aquicultura. Seria assim 
possível identificar rapidamente áreas com maior risco de conflito. O Visualizador Natura 
2000 está disponível online e pode ser usado para ver os sítios em pormenor (ver caixa). 
 
O visualizador Natura 2000 – acesso imediato online aos mapas Natura 2000 
A Comissão Europeia, com a assistência da Agência Europeia do Ambiente (AEA), desenvolveu 
uma nova ferramenta online designada ‘Visualizador Natura 2000’ que permite ao utilizador 
localizar e explorar sítios Natura 2000 em qualquer ponto da UE com o toque de um botão. 
Ver: http://natura2000.eea.europa.eu/) 
Existem diversas opções de busca disponíveis: 
x procurar numa área específica para ver que sítios Natura 2000 aí existem – por exemplo, ao 

longo de uma zona costeira. Digitando a localização: por ex. a aldeia mais próxima, o mapa 
fará automaticamente zoom nessa área e destacará todos os sítios Natura 2000 aí presentes. 

x localizar um sítio Natura 2000 específico através do seu nome ou código 
x procurar por uma espécie ou tipo de habitat protegido ao abrigo da Diretiva Habitats e saber 

quais os sítios que foram designados para sua proteção  
x procurar usando diferentes fundos: um mapa rodoviário, uma imagem de satélite, um mapa 

Corine Land Cover ou um mapa biogeográfico.  
Para cada sítio Natura 2000 identificado no mapa, está disponível um formulário de dados 
normalizado que identifica as espécies e tipos de habitat para os quais foi designado, estimativas 
populacionais e estado de conservação, bem como a importância do sítio para a espécie. Estes 
são os formulários que foram oficialmente submetidos à Comissão como parte do processo de 
designação, tendo necessitado uma referência cruzada com os anexos das Diretivas. 
Exemplo de mapa do visualizador Natura 2000 para a costa atlântica em França. A vermelho, a 
ZPE designada ao abrigo da Diretiva Aves, a azul o SIC designado ao abrigo da Diretiva Habitats (por 
vezes sobrepõem-se)  

 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Uma investigação pormenorizada das áreas potenciais de conflito deverá também ter em 
conta a sensibilidade dos ecossistemas e habitats que se encontram presentes nos 
respetivos sítios Natura 2000 onde (ou perto dos quais) as atividades aquícolas estão 
planeadas, bem como as condições hidrodinâmicas na área em questão, uma vez que estas 
influem significativamente no transporte de sedimentos e resíduos.  
 
Podem ser elaborados mapas de sensibilidade tendo em conta o tipo de atividades aquícolas 
que estão planeados e as respetivas pressões previsíveis, o tipo de ecossistemas e habitats e 
as condições hidrodinâmicas nessas áreas. 
 
A nova iniciativa da Comissão sobre ordenamento marítimo e gestão costeira (cf. 4.1) visa, 
entre outros, contribuir para a integração destas diferentes necessidades de informação, 
conduzindo à preparação deste tipo de mapas para múltiplos utilizadores. As experiências 
adquiridas com as áreas Natura 2000 serão úteis para este fim.  
 
 
4.5 Exemplos de planeamento e de atividades aquícolas em áreas da rede Natura 2000 
 
Algumas instituições apoiam o adequado planeamento das atividades aquícolas, 
especialmente em áreas onde este tipo de atividades são tradicionalmente importantes para a 
economia local. Um exemplo relevante é o da Escócia, onde a aquicultura é orientada pelo 
estado escocês, e o planeamento das explorações individuais é gerido pelas autoridades 
locais.  
 
Escócia: planeamento aquícola 
O governo escocês pretende promover uma política de apoio ao crescimento económico 
sustentável da aquicultura. A necessidade de padrões elevados de proteção ambiental é 
reconhecida em todas as fases do planeamento, operação e regulamentação da exploração. 
 
O ordenamento aquícola na Escócia remonta ao final dos anos 1980, quando foram 
elaborados os primeiros Planos-Quadro Aquícolas para preencher a lacuna identificada nas 
orientações de ordenamento para a indústria a nível local. Esta abordagem foi, a partir de 
então, adotada por outras autoridades locais e aperfeiçoada ao longo do tempo. Atualmente, 
a autoridade local é a autoridade competente pelas explorações aquícolas. Todas as novas 
pisciculturas, ou modificações a explorações existentes (acima de 0.1 ha) são sujeitas a EIA. 
 
A autoridade local é também obrigada a ter em conta os efeitos cumulativos diretos da 
exploração proposta, sobre o ambiente. Isto pode incluir a capacidade de carga (determinada 
com base em modelos preditivos para estimar o aumento de nutrientes e o impacto bêntico 
em lagos de água salgada), o impacto visual e outros efeitos na paisagem (a Scottish Natural 
Heritage produz orientações neste campo), impactos no ambiente histórico marítimo e nos 
fundos marinhos ou dos lagos, bem como risco de doenças para os peixes. 
 
Qualquer nova exploração (ou modificação, dependendo daquilo que estiver envolvido na 
modificação) necessita também de obter licenciamento ou da Scottish Environment Protection 
Agency ou da Marine Scotland relativamente às descargas das explorações piscícolas, ou 
das embarcações. Para além disso, foi elaborado, pelas partes interessadas do setor 
aquícola, um Código voluntário de Boas Práticas que aborda uma série de assuntos para 
além do controlo do ordenamento, incluindo: desenho das jaulas e equipamento, bio-
segurança, gestão e práticas operacionais. 
 
Nos casos em que uma exploração é suscetível de ter um impacto significativo numa Zona 
Especial de Conservação, tem lugar uma Avaliação Adequada para avaliar o impacto 
potencial sobre o elemento de conservação, previamente à tomada de qualquer decisão de 
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planeamento por parte da autoridade competente. O lago Sunart é um exemplo de um plano-
quadro aquícola que incorpora uma ZEC marinha50. 
 
Recentemente, tem havido tentativas para desenvolver mais planos integrados, abordando a 
aquicultura juntamente com outras atividades, e abarcando o ambiente marinho. Planos 
pormenorizados, como os de Sound of Mull e Lago Fyne tentaram demarcar áreas para a 
potencial expansão das atividades aquícolas, com base no mapeamento de restrições. Isto 
revelou-se mais difícil no caso de planos que abarcam áreas maiores (como o das Shetland).  
 
Alguns exemplos destes planos integrados são (apenas disponíveis em inglês): 
x Projeto piloto marinho Sound of Mull: Políticas Gerais em Aquicultura, Políticas de 

localização para aquicultura 
x Plano GIZC do Lago Fyne  
x Plano piloto marinho das Shetland 
 
Um Plano Nacional Marinho permitirá dirigir o planeamento mais pormenorizado a nível 
regional e tornar mais transparente a tomada de decisões acerca do meio marinho. Além 
disso, os planos de desenvolvimento das autoridades locais fornecerão aconselhamento em 
áreas adequadas ao desenvolvimento aquícola e áreas onde esse desenvolvimento pode ser 
restringido. 
 
O plano de seleção de locais para aquicultura no Sudoeste da Finlândia e Satakunta é um 
exemplo de planeamento regional. Foi preparado por um amplo grupo de trabalho regional de 
especialistas, com representantes da indústria aquícola, da administração do ambiente e das 
pescas, agências de planeamento regional e investigação.  

 
Plano finlandês de seleção de locais para aquicultura 
 
O objetivo do plano nacional de seleção de locais para aquicultura é direcionar novas 
explorações aquícolas para zonas adequadas do ponto de vista ambiental, dos operadores e 
de outros utilizadores costeiros. O grupo de trabalho do Sudoeste da Finlândia e Satakunta 
usou uma ferramenta de planeamento espacial GIS para identificar áreas aquáticas 
adequadas à produção aquícola. Na zona costeira, foram excluídas áreas inadequadas, com 
zonas de segurança tendo em conta a profundidade das águas marinhas, habitações de 
férias, cursos de água, áreas naturais protegidas, etc. 

 

                                                 
50 Mais informação disponível em: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-
8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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No plano de seleção preliminar de sítios, as explorações aquícolas não foram direcionadas aos 
parques nacionais. O grupo de trabalho sugeriu ainda que novas pisciculturas não deveriam 
estabelecer-se em sítios Natura 2000 que alberguem recifes subaquáticos (SIC/ Diretiva Habitats) 
se a profundidade for inferior a 20 metros, sem levantamentos completos. Para além disso, foi 
demarcada uma zona de segurança de 500 metros de largura em torno de ilhas para aves em 
sítios Natura 2000, durante o período de nidificação (ZPE/ Diretiva Aves).  
 
Com estas zonas de segurança alargadas, é pouco provável que as pisciculturas tenham um 
efeito significativo sobre os valores naturais protegidos pelos sítios Natura 2000. No entanto, a 
necessidade de proceder a uma Avaliação Adequada é avaliada em conjunto com o pedido de 
licenciamento da exploração.  Os produtores podem requerer licenças para produção em águas 
não identificadas no plano de seleção de locais para aquicultura. No entanto, se estes locais se 
localizarem no interior de um sítio Natura 2000, são necessárias avaliações detalhadas para 
suportar o pedido de licenciamento. 
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5.  PROCEDIMENTO FASEADO PARA PLANOS E 
PROJETOS AQUÍCOLAS QUE AFETAM SÍTIOS 
NATURA 2000 

 
 
 
 
 
x A Diretiva Habitats (article 6º) estabelece uma série de salvaguardas que devem ser aplicadas aos 

planos e projetos suscetíveis de afetar de forma significativa um sítio Natura 2000. O primeiro 
passo consiste em determinar se o plano ou projeto é suscetível de afetar de forma significativa um 
sítio Natura 2000. Nesse caso, deverá submeter-se a uma Avaliação Adequada (AA). 

 
x O objetivo da AA é avaliar as implicações do plano ou projeto em relação aos objetivos de 

conservação do sítio, individualmente ou em combinação com outros planos ou projetos. As 
conclusões deverão permitir à autoridade competente apurar se o plano ou projeto poderá ou não 
afetar de forma negativa a integridade do sítio em questão. 

 
x A avaliação adequada deve ter em conta todas as pressões e impactos potenciais nos interesses 

de conservação do sítio. A avaliação adequada deve focar-se nas espécies e habitats que 
justificaram a designação do sítio como sítio Natura 2000 e em todos os elementos essenciais ao 
funcionamento e estrutura do sítio. 

 
x As AA devem ser efetuadas numa base caso a caso, com o grau de especialização necessário 

disponível em cada fase da avaliação. A avaliação dos impactos deve basear-se nos melhores 
conhecimentos científicos disponíveis, na opinião de especialistas e em inspeções de campo, 
conforme necessário. 

 
x O resultado da AA é legalmente vinculativo. Quando não se consegue apurar a ausência de 

impactos negativos na integridade do sítio Natura 2000, mesmo após a introdução de medidas de 
atenuação ou condições ao licenciamento da exploração, então o plano ou projeto só poderá ser 
aprovado mediante a invocação de um procedimento de derrogação ao abrigo do nº4 do artigo 6º. 

 
 
5.1 Artigo 6º da Diretiva Habitats  
 
O artigo 6º da Diretiva Habitats estabelece disposições que regem a conservação e gestão 
dos sítios Natura 2000 e determinam a relação entre a conservação e o uso do solo. O nº1 
requer a fixação das medidas de conservação necessárias e está centrado em intervenções 
construtivas e proativas. O nº2 exige que a deterioração dos habitats e a perturbação 
significativa das espécies seja evitada nos sítios Natura 2000.  
 
Os nº3 e 4, por outro lado, definem uma série de salvaguardas processuais e substantivas 
que devem ser aplicadas aos planos ou projetos suscetíveis de afetar de modo significativo 
um sítio Natura 2000. Este procedimento destina-se a:  
x Avaliar plenamente os impactos de planos ou projetos suscetíveis de ter um efeito 

negativo significativo num sítio Natura 2000 através de uma Avaliação Adequada;  
x Apurar, através da Avaliação Adequada, se o impacto irá afetar de forma negativa a 

integridade do sítio Natura 2000 e, se for este o caso, se o plano ou projeto poderá 
ainda ser aprovado na condição de serem introduzidas medidas de atenuação ou 
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condições de planeamento suscetíveis de suprimir ou minimizar os efeitos negativos 
sobre o sítio até um nível não significativo;   

x Prever um mecanismo para a aprovação, em circunstâncias excecionais, de planos ou 
projetos que têm um efeito negativo num sítio Natura 2000 mesmo após a introdução de 
medidas de atenuação, se esses planos ou projetos forem considerados necessários 
por razões de reconhecido interesse público e não existirem soluções alternativas 
apropriadas (ver artigo 6º, nº4). 

 
ARTIGO 6º, nº3 e nº4 da DIRETIVA HABITATS 
 
x 6(3). Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e não necessários 

para essa gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa , individualmente ou 
em conjugação com outros planos e projetos, serão objeto de uma avaliação adequada das suas 
incidências sobre o sítio no que se refere aos objetivos de conservação do mesmo. Tendo em 
conta as conclusões da avaliação das incidências sobre o sítio e sem prejuízo do disposto no nº 4, 
as autoridades nacionais competentes só autorizarão esses planos ou projetos depois de se terem 
assegurado de que não afetarão a integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se 
necessário, a opinião pública. 

 
x 6(4). 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. 0 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. 

 
 
5.2 Quando é aplicável o procedimento do artigo 6º?  
 
O procedimento de avaliação e autorização ao abrigo do nº3 e nº4 do artigo 6º aplica-se a 
qualquer atividade (ou alteração a uma atividade existente) que: 
a) não é diretamente relacionada com ou necessária à gestão do sítio Natura 2000; 
b) é suscetível de afetar esse sítio de forma significativa, individualmente ou em conjugação 

com outros planos e projetos, no que se refere aos objetivos de conservação do mesmo. 
 
Abrange:  
x Planos ou projetos que afetam sítios classificados nos termos da Diretiva Aves e sítios 

designados ou propostos para designação nos termos da Diretiva Habitats (ambos são 
considerados parte integrante da rede Natura 2000.)51 

x Planos que servem como enquadramento para consentimentos e aprovação de projetos 
individuais. Isto assegura que os impactos potenciais nos sítios Natura 2000 são 
considerados tanto ao nível do planeamento estratégico como de cada projeto individual52. 

x Planos ou projetos localizados tanto no interior como no exterior do sítio Natura 2000, se 
forem suscetíveis de afetar de forma significativa um sítio Natura 2000 (por ex. um projeto 

                                                 
51 Para ZPE potenciais (IBA), os nº3 e 4 do artigo 6º não são aplicáveis, aplicando-se o nº4 do artigo 4º 
da Diretiva Aves. Áreas que deveriam ter sido, mas não foram classificadas como ZPE continuam a 
reger-se pelo estabelecido na primeira frase do nº4 do artigo 4º da Diretiva Aves [Basses Corbières, C-
374/98]. Para potenciais pSIC: os EMs são obrigados a adotar medidas de proteção adequadas, do 
ponto de vista dos objetivos de conservação da Diretiva, para efeitos da salvaguarda do interesse 
ecológico pertinente desses sítios a nível nacional [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05].   
52 Caso C-6/04: 20 October 2005. 
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localizado a montante de um sítio Natura 2000 pode, ainda assim, ter um efeito 
significativo nas espécies e habitats a jusante, nesse sítio Natura 2000 e vice versa)53. 

x Atividades aquícolas que foram autorizadas antes da designação do sítio Natura 2000 
devem, na medida em que constituam um projeto e sejam suscetíveis de ter um efeito  
significativo no sítio em causa, ser submetidas a uma avaliação das suas implicações 
para esse sítio onde permanecem após a sua designação54. Isto também se aplica a 
explorações aquícolas licenciadas que sofram introdução de novos aspetos ou alterações 
à gestão (por ex. intensificação). 

 
 
5.3 Uma abordagem faseada 
 
Os procedimentos previstos no artigo 6º, nº 3 e nº4, devem ser realizados de forma faseada. 
Cada fase determina a necessidade de avançar para a fase seguinte. Por exemplo, se, após 
a fase 1, se concluir que o plano ou projeto não é suscetível de afetar de forma significativa o 
sítio Natura 2000, ele poderá ser aprovado sem necessidade de prosseguir com a avaliação.  
 
O diagrama da Figura 7 mostra o processo de aplicação das fases e de tomada de decisões 
relativas à autorização ou rejeição de um plano ou projeto. As secções seguintes analisam 
cada uma das fases a observar no âmbito do processo previsto no nº 3 do artigo 6º. 
 
Resulta claramente do exposto que este processo de tomada de decisão assenta no princípio 
da precaução. O mais importante será demonstrar objetivamente, mediante documentos 
comprovativos, que os sítios Natura 2000 não serão afetados55. Por conseguinte, a falta de 
dados ou de informações de carácter científico sobre o potencial risco ou a importância dos 
impactos não pode constituir um motivo para prosseguir com o plano ou projeto. 
 

FASE 1. ANÁLISE PRELIMINAR 
 
5.4 Quando é necessária uma Avaliação Adequada (AA)? 
 
O primeiro passo destina-se a determinar se é ou não necessária uma avaliação adequada. 
Caso seja possível determinar com segurança que o plano ou projeto não é suscetível de ter 
um impacto significativo, individualmente ou em conjunção com outros planos ou projetos, o 
plano ou projeto pode ser aprovado sem proceder a uma nova avaliação. 
 
5.4.1  Recolha de informação sobre o plano ou projeto e o(s) sítio(s) Natura 2000 
 
A análise preliminar é geralmente implementada pela autoridade responsável pela adoção 
dos planos ou aprovação dos pedidos de autorização e/ou as autoridades responsáveis pelo 
setor da natureza. Frequentemente, aquela recorre a e baseia a sua avaliação em informação 
fornecida pelos promotores, autoridades ambientais ou peritos contratados. A colaboração 
das autoridades responsáveis pela conservação da natureza é crucial, pois estas podem 
fornecer toda a informação sobre os sítios Natura 2000 que deve ser considerada nesta fase. 
                                                 
53 Caso C-98/03 parágrafo 32: "…na sua definição das medidas a submeter a uma avaliação das 
incidências, a diretiva não prevê uma distinção consoante essas medidas sejam efetuadas no exterior 
ou no interior de um sítio protegido." 
54 Ver Acórdão do processo do TJCE C-226/08 (Papenburg). “Os trabalhos de manutenção contínuos 
que foram autorizados nos termos do direito nacional, antes do termo do prazo de transposição da 
Diretiva 92/43/CEE, devem, na medida em que constituam um projeto e sejam suscetíveis de ter um 
efeito significativo no sítio em causa, ser sujeitos a uma avaliação da sua incidência sobre o sítio em 
aplicação do artigo 6º, nº3 e 4, dessa Diretiva, caso esses trabalhos continuem após a inscrição do 
sítio na lista dos sítios de importância comunitária”. 
55 Ver Acórdão do processo do TJCE C-127/02 Waddensea 
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Figura 7: Diagrama do procedimento dos nº3 e 4 do artigo 6º 
 
 
 
 

Fase 1: Análise 

Fase 2: Avaliação Adequada 

Fase 3: Derrogação – 
nº4, art 6º  

O PP tem relação direta com a gestão do 
sítio (em termos de conservação da 
natureza), ou é necessário para essa 

gestão? 

O PP é suscetível de afetar o sítio de forma 
significativa? 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Avaliar incidências nos 
objetivos de conservação do 

sítio  Reformular o PP 
por ex. com 
medidas de 
atenuação  

ou  
Propor um novo 
plano ou projeto 

Pode concluir-se que o PP não irá afetar 
adversamente a integridade do sítio? 

Há soluções alternativas? 

O sítio alberga espécies ou habitats 
prioritários?  

Há razões imperativas de 
reconhecido interesse público ? 

Há razões de saúde ou segurança humanas 
ou benefícios ambientais importantes? 

A autorização não 
deve ser concedida  

A autorização pode ser 
concedida por outras razões 
imperativas de reconhecido 
interesse público, mediante 

consulta à Comissão.  
Têm de ser tomadas medidas 

compensatórias 

A autorização pode 
ser concedida  

desde que sejam 
tomadas medidas 
compensatórias 
adequadas e a 
Comissão seja 

informada 

Não 

Não 

Não 

A autorização pode 
ser concedida  

Não 

Não Sim Sim Não 

Sim 

Sim 



 Guidance document on aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network  46 

Para realizar o exercício de análise preliminar, é necessária informação suficiente tanto sobre 
o plano ou projeto aquícola, como sobre o sítio ou sítios Natura 2000 que poderão vir a ser 
afetados. No que diz respeito ao plano ou projeto, a informação deve incluir dados sobre a 
localização da exploração e infraestruturas associadas em relação ao(s) sítio(s) Natura 2000, 
assim como pormenores sobre a periodicidade e duração de todas as atividades planeadas 
em cada fase do ciclo do projeto, isto é, construção, operação, manutenção, etc. 
 
Deverá também ser reunida informação sobre as espécies e os tipos de habitats para os 
quais os sítios foram designados, bem como sobre os objetivos gerais de conservação do 
sítio (ver mais pormenores em 5.5). Parte desta informação encontra-se no Formulário de 
Dados Normalizado Natura 2000, na designação do sítio e nos planos de gestão dos sítios 
Natura 2000, se disponíveis. 
 
Formulário de dados normalizado Natura 2000 
Os formulários de dados normalizados compilados para cada sítio contêm informação sobre as 
espécies e tipos de habitats comunitários protegidos para os quais foram designados (frequentemente 
referidos como ‘elementos-alvo’) e fornecem uma avaliação geral do estado de cada espécie ou tipo de 
habitat nesses sítios (graduada de A a D). Contêm informação sobre a superfície, a representatividade 
e o estado de conservação dos habitats presentes no sítio, bem como a apreciação global da 
importância do sítio para a preservação dos tipos de habitat natural em causa. Relativamente às 
espécies presentes no sítio, são fornecidas informações sobre as suas populações, estado (residente, 
reprodução, invernada, migração) e sobre a importância do sítio para as espécies em causa. 
 
Medidas de conservação e planos de gestão  
Para as zonas especiais de conservação, os Estados-Membros fixarão as medidas de conservação 
necessárias, que poderão eventualmente implicar planos de gestão adequados, específicos ou 
integrados noutros planos de ordenamento, e medidas regulamentares, administrativas ou contratuais 
adequadas que satisfaçam as exigências ecológicas dos tipos de habitat naturais do anexo I e das 
espécies do anexo II presentes nos sítios. 
 
Quando disponíveis, os planos de gestão dos sítios Natura 2000 podem fornecer informação acerca 
dos objetivos de conservação do sítio, a localização e estado de conservação das espécies e habitats 
que nele ocorrem, as ameaças a que estão sujeitos e as medidas de conservação necessárias para 
melhorar o seu estado de conservação, que podem ser úteis para a análise preliminar e para a 
avaliação adequada.  
 
Convém lembrar que a análise preliminar realizada neste contexto não corresponde a uma 
avaliação adequada alargada, já que apenas requer informações suficientes para decidir se 
existe ou não um impacto ambiental significativo. 
 
Recomenda-se vivamente que seja reunida informação sobre o sítio Natura 2000 antes de se 
iniciar a conceção do plano ou projeto (ainda antes da fase de análise preliminar), a fim de se 
poderem identificar e tomar em consideração eventuais aspetos sensíveis relativamente à 
natureza e à vida selvagem durante a elaboração da sua proposta de desenvolvimento. Isto 
poderá, por exemplo, influenciar a escolha do local da exploração, e a sua conceção, de 
forma que apenas as propostas nos locais mais adequados sejam levadas adiante.  
 
Também é muito útil para os promotores dos projetos, no início da fase de análise preliminar, 
discutirem previamente como a autoridade de planeamento e com as autoridades 
competentes responsáveis pela conservação da Natureza para conhecerem melhor as 
possíveis restrições ambientais com que o projeto poderá defrontar-se e a melhor forma de as 
evitar. Estes encontros permitirão também identificar possíveis questões a acautelar ou 
eventuais lacunas em termos de conhecimento científico que poderão exigir uma investigação 
mais atenta antes de o plano ou projeto ser aprovado. A experiência tem ditado várias vezes 
que um bom trabalho de pesquisa e consulta logo de início, nas fases de conceção e 
preparação, ajudam bastante a evitar dispêndio de tempo e despesas inúteis mais tarde. 
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Principais atividades na fase de análise preliminar: 
 
x Identificar o âmbito geográfico do plano ou projeto, e as suas principais características. 
x Identificar todos os sítios Natura 2000 que poderão ser afetados pelo plano ou projeto. 
x Identificar os interesses elegíveis dos sítios Natura 2000 em causa (ou seja, os habitats e 

as espécies para os quais foram designados) e os objetivos de conservação dos sítios.  
x Identificar que espécies e habitats poderão ser afetados pelas atividades programadas. 
x Analisar outros planos ou projetos que, em conjugação com as atividades programadas, 

poderão causar prováveis efeitos significativos nos sítios Natura 2000. 
x Analisar todas possíveis interações entre as atividades do plano ou projeto, 

individualmente ou em conjunto com outros planos ou projetos, e os interesses elegíveis, 
as funções e os processos ecológicos que as suportam. 

x Determinar se é provável a ocorrência de impactos significativos, justificar a conclusão e 
registar a decisão final da fase de análise preliminar. 

 
 
5.4.2 Determinar se o plano ou projeto "é suscetível de ter um efeito significativo" 
 
Apenas será necessária uma Avaliação Adequada para aqueles planos ou projetos que são 
‘….suscetíveis de ter um efeito significativo ...’. O primeiro passo é, portanto, identificar as 
espécies e habitats para os quais o sítio Natura 2000 foi designado que poderão ser afetados 
de forma significativa pelas atividades programadas. 
 
Todas as pressões potenciais das atividades planeadas, quer por sobreposição direta (por ex. 
sedimentação do leito marinho) ou induzidas a maior escala (por ex. enriquecimento em 
nutrientes), que possam ter impactos significativos nos objetivos de conservação do sítio 
devem ser identificadas, e a sensibilidade e vulnerabilidade das espécies e habitats 
relevantes devem ser tidas em conta na avaliação do risco dos impactos significativos. 
 
A tónica é colocada no facto de ser ‘previsível’ haver efeitos significativos, não uma certeza, 
o que mostra a natureza preventiva da análise prévia. Os elementos da biodiversidade 
suscetíveis de serem afetados (habitats, espécies, processos ecológicos) devem ser 
determinados, tendo em conta a sua sensibilidade em relação às atividades planeadas. Se a 
avaliação preliminar indicar que pode haver motivos de preocupação, ou se houver alguma 
dúvida quanto ao facto de os efeitos serem, ou não, significativos, deve ser efetuada uma 
Avaliação Adequada para garantir que os possíveis efeitos podem ser analisados em 
profundidade. A falta de informações ou de dados não pode servir de justificação para não 
realizar uma Avaliação Adequada56. 
 
A significância dos efeitos está relacionada com os objetivos de conservação do sítio e 
depende do grau do impacto e da sensibilidade ou vulnerabilidade dos habitats e espécies 
às pressões e impactos potenciais das atividades aquícolas. O grau segundo o qual uma área 
específica é impactada por uma determinada pressão, varia de acordo com as espécies e 
habitats presentes na área e com a pressão em causa. Devem também considerar-se os 
efeitos sobre outras espécies e habitats que podem ser importantes (por ex. como fonte de 
alimento, para reprodução ou refúgio, etc.) para as espécies e habitats para os quais o sítio 
foi designado, e que podem ter sido incluídos nos objetivos de conservação por essa razão. 
No âmbito da apreciação dos efeitos potenciais de um plano ou projeto, o seu carácter 
significativo deve ser determinado designadamente à luz das características e condições 
ambientais específicas do sítio a que respeita esse plano ou projeto57. 
 
                                                 
56 Ver Acórdão do processo do TJCE C-127/02 Waddensea, parágrafo 43 et. seqq.:  
57 Processo C-127/02, parágrafos 46-48 
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A análise da sensibilidade dos habitats marinhos tem sido alvo de projetos e estudos recentes 
com relevância para este documento de orientação. A iniciativa Marine Life Information 
Network (MarLIN), da Associação de Biologia Marinha do Reino Unido, fez uma avaliação da 
sensibilidade de habitats costeiros da Grã-Bretanha e Irlanda a diferentes impactos58. 
 
Um estudo recente na Irlanda realizou uma avaliação de impactos potenciais de pressões 
associadas a atividades humanas sobre habitats do fundo marinho (Crowe et al 2011)59. O 
estudo incluiu uma revisão sistemática da literatura e consultas com peritos, e analisou a 
resistência quantitativa e qualitativa dos habitats dos fundos marinhos a impactos potenciais 
de diferentes pressões, assim como tempo provável necessário à recuperação (resiliência).  
 
Relativamente à sensibilidade potencial das espécies e habitats aos impactos da aquicultura, 
alguns países (por ex. França e Reino Unido) publicaram orientações para ajudar a identificar 
os potenciais efeitos negativos das atividades piscícolas sobre alguns habitats e espécies das 
Diretivas Habitats e Aves. Algumas outras iniciativas nacionais fornecem ferramentas e 
informações úteis para a conservação de espécies e habitats marinhos, gestão sustentável, 
proteção e planeamento. Fontes de informação relevantes estão disponíveis no Anexo 2. 
 
 
5.4.3 Avaliar o risco de efeitos cumulativos potenciais com outros planos e projetos 
 
A análise preliminar aplica-se a planos ou projetos, individualmente ou em combinação com 
outros planos ou projetos. Pode dar-se o caso de um projeto de aquicultura isolado não ter 
um impacto significativo mas, em combinação com outros (outras pisciculturas ou outros 
projetos) na área, dar origem a efeitos cumulativos significativos. Na fase de análise 
preliminar é necessário identificar outros planos ou projetos que possam ter efeitos 
combinados com o projeto em avaliação, sobre o sítio.  
 
A escala geográfica à qual estes efeitos cumulativos devem ser considerados, depende das 
circunstâncias e da escala concretos do plano ou projeto em avaliação, mas deve abranger 
uma área suficientemente grande para detetar quaisquer efeitos cumulativos. As autoridades 
responsáveis pela conservação da natureza deverão ser capazes de ajudar a identificar os 
eventuais planos ou projetos que devem ser considerados como parte da avaliação 
combinada. 
 
 
5.4.4  Registo da decisão da análise preliminar 
 
Como a análise preliminar é uma obrigação legal, as razões que levam à decisão final de 
realizar, ou não, uma Avaliação Adequada devem ficar registadas e ser suficientemente 
documentadas para justificar a conclusão.  
 
Se a análise preliminar concluir que não se preveem impactos significativos nos sítios Natura 
2000, não é necessário prosseguir com a avaliação. Se a conclusão for que as atividades 
programadas são suscetíveis de causar efeitos significativos sobre o sítio, a fase de análise 
preliminar também pode ser útil para identificar os assuntos a considerar em pormenor na 
Avaliação Adequada.  
 

                                                 
58 MarLIN 2005. Marine life protection. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key 
Information Sub-programme [em linha]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. 
Disponível em: http://www.marlin.ac.uk 
59 A framework for managing sea bed habitats in near shore Special Areas of Conservation. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Report for the Department of 
the Environment, Heritage and Local Government, Ireland. Abril 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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EXEMPLO DE TESTE DE PROVÁVEL EFEITO SIGNIFICATIVO (‘TESTE DE SIGNIFICÂNCIA’) 
 

Cultivo de semente de mexilhão na ZEC “Wash and North Norfolk Coast European Marine Site”, Reino Unido 
A avaliação dos impactos do cultivo de mexilhão teve em consideração atividades nas fases de crescimento e colheita, mas não na fase de colheita de semente – que é objeto de um 
processo de licenciamento distinto. O Teste de Provável Efeito Significativo (TPES) foi preparado pela entidade licenciadora e submetido à autoridade responsável pela conservação da 
natureza (Natural England). O TPES concluiu que a concessão de parcelas para moluscicultura não era necessária para efeitos de gestão de conservação, e que as concessões eram 
suscetíveis de ter efeitos significativos sobre o sítio. As questões específicas levantadas foram: alterações nos níveis de nutrientes (devido à presença de uma grande biomassa adicional de 
mexilhão, por comparação com os níveis naturais), e a colmatação de biótopos naturais por cobertura por bancos de mexilhão cultivado ou perturbação e re-assentamento de sedimentos. A 
tabela abaixo sumariza alguns dos elementos potencialmente afetados, os objetivos de conservação relativos a esses elementos e os potenciais mecanismos de impactos potenciais para os 
efeitos resultantes do cultivo do mexilhão. Inclui os temas que devem ser tidos em consideração em pormenor na avaliação adequada, com base nas recomendações da Natural England. 
Elementos ou 
sub-elementos 
com valor de 
conservação 

Mecanismos dos 
impactos potenciais 
das atividades de 
cultivo de mexilhão 

Significativo: a ter em consideração na avaliação adequada 
completa 

Objetivos de conservação relevantes  
(linhas gerais) 

Lodaçais e 
areias 
intertidais 

Eliminação física por  
colmatação 
 
 
 
Dano físico por atrito 
 
Perturbação biológica 
por introdução 
seletiva de espécies 

Sim, a área intertidal potencialmente eliminada por colmatação 
devido ao cultivo de moluscos não é significativa por comparação 
com a extensão total de área intertidal no Sítio, mas a proporção 
de biótopos individuais afetados deve ser tida em consideração.  
Não, não existe potencial para danos significativos por atrito pois 
a draga remove o mexilhão da superfície das pseudo-fezes mas 
não causa abrasão no substrato intertidal. 
Não: Mytilus edulis ocorre naturalmente neste sub-elemento.  
A presença de mexilhão aumenta a diversidade da epifauna por 
comparação com o substrato original, apesar de os bancos de 
mexilhão cultivado serem menos diversos que os naturais 
(concessões de cultivo não atribuídas em bancos naturais). 

Composição dos biótopos no sedimento litoral – manter a variedade 
de biótopos em cada sub-elemento (lodo, areia lodosa, areia & 
cascalho), permitindo a ocorrência de sucessão natural / alterações 
cíclicas conhecidas. 
Características do sedimento (tipo de sedimento) – manter a 
distribuição de lodo, areia lodosa, areia & cascalho, permitindo a 
ocorrência de sucessão natural / alterações cíclicas conhecidas. 
Extensão de biótopos característicos 
Distribuição dos biótopos – manter a distribuição dos biótopos em 
cada sub-elemento (lodo, areia lodosa, areia & cascalho), permitindo 
a ocorrência de sucessão natural / alterações cíclicas conhecidas  
Espécies: composição dos biótopos característicos. 

Bancos de areia 
subtidais 

Eliminação física por  
colmatação 
 
 
Dano físico por atrito 
 
 
 
Perturbação biológica 
por introdução 
seletiva de espécies 

Sim, a área intertidal potencialmente eliminada por colmatação 
devido ao cultivo de moluscos não é significativa por comparação 
com a extensão total de área intertidal no Sítio, mas é necessário 
aprofundar a análise na avaliação completa.  
Não, não existe potencial para danos significativos por atrito pois 
a draga remove o mexilhão da superfície das pseudo-fezes mas 
não causa abrasão no substrato intertidal. 
O mexilhão cultivado assenta principalmente em áreas intertidais 
ocupando apenas áreas subtidais pouco profundas adjacentes 
muito pequenas. 
Não: Mytilus edulis ocorre naturalmente neste sub-elemento.  
A presença de mexilhão aumenta a diversidade da epifauna por 
comparação com o substrato original, apesar de os bancos de 

Extensão – ausência de alterações na extensão do habitat sedimentar 
sublitoral  
Distribuição – manter o padrão de distribuição dos habitats 
predominantes em todo o elemento (dentro do elemento “Enseadas e 
baías pouco profundas”) 
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mexilhão cultivado serem menos diversos que os naturais 
(concessões de cultivo não atribuídas em bancos naturais). 

Enseadas e 
baías pouco 
profundas 
 
 
 
 

Alterações na riqueza 
em nutrientes e/ou 
matéria orgânica 

Sim: Existe potencial para alterações significativas dos níveis de 
nutrientes devido à presença de uma grande biomassa adicional de 
mexilhão filtrador e produtor de fezes/pseudo-fezes por 
comparação com os níveis naturais. Competição potencial por 
alimento com populações naturais de berbigão e mexilhão. 
Extensão e impactos das alterações necessitam de análise 
adicional na avaliação completa. 

Qualidade da água – por defeito, devem ter-se por alvo os padrões 
nacionais ou internacionais, sempre que apropriados. Se existirem 
dados locais suficientes para definir o estado inicial, poderão ser 
definidos alvos específicos para cada sítio. 

Foca-comum Eliminação física por  
colmatação 
Perturbação por ruído 
ou presença visual  
 

Colmatação – Sim, a área intertidal potencialmente eliminada por 
colmatação devido ao cultivo de moluscos não é significativa por 
comparação com a extensão total de área intertidal no Sítio, mas a 
proporção se locais de congregação de focas afetados necessita de 
ser tida em consideração. 
 
Perturbação – Não: a natureza pouco intrusiva das atividades, a 
habituação por parte da foca-comum à atividade humana, e a 
localização dos viveiros de mexilhão longe dos locais de 
congregação identificados significa que as atividades não são 
suscetíveis perturbar significativamente este elemento 

Extensão (distribuição de focas-comuns na muda no sítio) – área 
usada no sítio estável ou crescente 
 
População – número estável ou crescente de focas-comuns em todo o 
sítio 

Recifes de 
Sabellaria 
spimulosa 

Eliminação física por  
colmatação 
 
 

Dano físico por atrito 

Sim, provavelmente os viveiros não são autorizados sobre, ou em 
zonas adjacentes de áreas onde ocorre Sabellaria spimulosa. 
Contudo, o potencial para colmatar recifes de Sabellaria 
spimulosa no Sítio em resultado da perturbação e reassentamento 
do sedimento devido ao cultivo de moluscos necessita de análise 
adicional na avaliação completa. 
Não, viveiros de mexilhão não são permitidos sobre, ou em zonas 
adjacentes de áreas onde ocorre Sabellaria spimulosa. 

Extensão – ausência de alterações na extensão de recife de 
Sabellaria spimulosa permitindo a ocorrência de sucessão natural / 
alterações cíclicas conhecidas 

Espécies da 
ZPE 
Aves não 
nidificantes, 
aves não 
nidificantes do 
Anexo I, 
congregação de 
aves aquáticas 
não nidificantes  
> 20,000 

Perturbação por ruído 
ou presença visual 
 
Perturbação biológica 
por extração / 
introdução seletiva de 
espécies 

Não – os sítios Tofts, Roger, Thief e Hull Sands são áreas 
nucleares ricas em aves mas não existem provas de que a 
sementeira ou dragagem de mexilhão, ou a inspeção dos viveiros a 
pé, perturbem de forma significativa as espécies da ZPE. 
Não: Mytilus edulis ocorre naturalmente no Sítio. A presença do 
mexilhão cultivado fornece alimento suplementar às espécies da 
ZPE que predam mexilhão e às aves que se alimentam da epifauna 
associada. Esta avaliação não tem em conta a origem da semente 
de mexilhão (pois esse aspeto não é regulamentado pela WFO). 

Extensão de habitat – ausência de redução em extensão do valor de 
base definido, sujeito a alteração natural. 
 
Tamanho da população (aves não nidificantes, aves não nidificantes 
do Anexo I, congregação de aves aquáticas não nidificantes > 
20,000) – as populações não devem diminuir até 50% ou mais, 
relativamente aos valores de base registados 



   

FASE 2. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ADEQUADA 
 
5.5 O objetivo da Avaliação Adequada 
 
O objetivo da Avaliação Adequada (AA) é avaliar as incidências do plano ou projeto no que 
diz respeito aos objetivos de conservação do sítio, tendo em conta quaisquer efeitos 
cumulativos resultantes da combinação desse projeto com outros planos ou projetos. A AA 
deve preceder a decisão de aprovação e habilitar a autoridade competente a apurar se o 
plano ou projeto não irão afetar de forma adversa a integridade do sítio. 
 
Incumbe à autoridade competente assegurar que a AA é realizada. Nesse contexto, o 
promotor do desenvolvimento pode ser chamado a prestar, à autoridade competente, 
informações necessárias para que esta possa tomar uma decisão plenamente informada. A 
autoridade competente também pode recolher informações pertinentes de outras fontes. 
 
O termo ‘adequada’ significa essencialmente que a avaliação deve corresponder ao fim a que 
se destina nos termos das Diretivas Habitats e Aves, ou seja, o de conservação de espécies e 
tipos de habitats de importância comunitária abrangidos pelas duas Diretivas no contexto dos 
objetivos de conservação dos sítios Natura 2000, e que a avaliação tem de resultar numa 
decisão fundamentada, ou seja, revelar o fundamento da decisão final.  
 
A este respeito, convém lembrar que, ao invés da AIA e da AAE, o resultado da Avaliação 
Adequada é juridicamente vinculativo para a autoridade competente e condiciona a sua 
decisão final. Por conseguinte, se não for possível assegurar que a integridade do sítio Natura 
2000 não será afetada, mesmo após a introdução de medidas de atenuação, o plano ou 
projeto não poderá ser aprovado, a menos que as condições fixadas no artigo 6º, nº 4 sejam 
satisfeitas. O mesmo se aplica em caso de dúvida em relação aos impactos. 
 
 
Passos necessários a uma Avaliação Adequada de planos e projetos aquícolas 
 
5.5.1  Determinação do âmbito de aplicação e objetivo principal da avaliação: definição 

da linha de base e recolha de informação adicional  
 
A Avaliação Adequada deve centrar-se nos efeitos potenciais do plano ou projeto sobre os 
tipos de habitats e as espécies para os quais o sítio Natura 2000 foi designado. Deve incluir 
ainda quaisquer efeitos indiretos nestas espécies e/ou tipos de habitats, nomeadamente ao 
nível dos seus ecossistemas e processos naturais de apoio. A delimitação do âmbito de 
intervenção irá assegurar que a AA está bem focalizada e prevê modalidades claras para 
avaliar os impactos potencialmente negativos do projeto aquícola nos objetivos de 
conservação do(s) sítio(s) Natura 2000. O objetivo consiste em identificar mais precisamente 
os impactos que a AA deve cobrir e assegurar a recolha de toda a informação necessária 
para permitir uma avaliação correta desses impactos. 
 
Os termos da análise de impactos devem ser acordados com as autoridades de forma a 
simplificar e melhorar a relação custo-eficácia do processo. Nesta fase também é útil definir a 
área de estudo; existem algumas ferramentas de modelização para prever as áreas onde 
podem ocorrer os efeitos das potenciais pressões aquícolas (ex. sedimentação, aumento de 
nutrientes) tendo em conta as condições locais (ex. correntes, profundidade, etc.). 
 
Esta fase assenta na informação já compilada no exercício de análise preliminar mas, agora, 
as lacunas de conhecimento devem ser colmatadas, na medida do possível, para que a 
avaliação possa ser realizada de acordo com fundamentos científicos. A solidez dos dados 
de referência tem uma importância fundamental, já que a AA tem de confirmar com 
segurança que a proposta não afetará a integridade do sítio em causa. 



   

 
Informação necessária para a AA e fontes de informação 
 
A informação sobre o plano ou projeto deve incluir pormenores sobre todos os elementos 
relevantes para a avaliação, incluindo os seguintes: 
- Informação sobre todas as atividades envolvidas na exploração aquícola  
- Mapas com a localização precisa de todas as atividades aquícolas e trabalhos associados 

(relacionados com o(s) sítio(s) Natura 2000 na área em causa); 
- Pormenores sobre a implementação, duração e periodicidade de todas as atividades 

aquícolas (construção, operação e manutenção, colheita, etc.) 
- Pormenores sobre medidas de atenuação a aplicar em relação aos impactos potenciais. 
Esta informação deverá normalmente ser fornecida pelos promotores. 
 
A informação sobre o sítio Natura 2000 deve incluir pormenores pertinentes sobre:  
- Os objetivos de conservação do sítio e as medidas de conservação definidas, incluindo planos 

de gestão, etc;  
- Mapas de distribuição ao longo do tempo, de cada espécie e tipo de habitat para o qual o sítio 

foi designado (por ex. ao longo de um ciclo anual);  
- Avaliação da extensão e qualidade dos habitats e espécies no sítio. 
- Dados sobre a utilização do sítio por espécies relevantes para atividades como alimentação, 

reprodução, repouso, passagem ou hibernação;   
- Dados sobre a representatividade e estado de conservação dos habitats e espécies no sítio e 

em geral (incluindo, entre outros, dados sobre o tamanho da população, grau de isolamento; 
ecótipo, pool genético; estrutura etária, etc.);  

- Dados sobre a estrutura e funcionamento ecológico do sítio e o seu estado geral de 
conservação; 

- O papel do sítio em relação à região biogeográfica e à rede Natura 2000; 
- Quaisquer outros aspetos do sítio ou da vida selvagem que alberga suscetíveis de influenciar  

o seu estado de conservação e objetivos (p. ex. medidas de gestão em curso, outros projetos.) 
Esta informação deve ser fornecida pelas autoridades competentes pela rede Natura 2000, 
responsáveis pela definição dos objetivos e medidas de conservação dos sítios Natura 2000. 
 
Pormenores acerca de outros planos ou projetos na área programados ou em curso. 
As autoridades responsáveis pela autorização e as autoridades competentes em relação à 
conservação da natureza devem identificar os planos ou projetos que devem ser tidos em 
consideração para avaliar possíveis efeitos cumulativos; sempre que possível, a informação 
também pode ser recolhida pelo promotor. 
 

 
Em alguns casos, pode ser necessário reunir dados ecológicos de base suplementares no 
terreno, e realizar estudos para completar os dados existentes. Os referidos estudos e o 
trabalho pormenorizado no terreno devem centrar-se nos interesses elegíveis que sejam 
sensíveis às ações previstas no projeto. 
 
A sensibilidade deve ser analisada tendo em conta as possíveis interações das atividades do 
projeto (natureza, extensão, métodos, pressões e efeitos potenciais, etc.) e os habitats e 
espécies em causa (localização, requisitos ecológicos, áreas vitais, comportamento, etc.). Os 
referidos inquéritos devem basear-se no âmbito da esfera de ação acordada com as 
autoridades competentes pertinentes, organismos ligados à conservação da Natureza, ONG, 
cientistas e o público em geral. 
 
A recolha de informações é necessariamente um processo iterativo. No caso de a primeira 
identificação e análise dos impactos revelar a existência de lacunas importantes em termos 
de conhecimentos, terão de ser realizados estudos e atividades de monitorização  
suplementares para obter a totalidade da informação necessária. Isto permitirá assegurar 
uma base de conhecimento científico suficiente para tomar uma decisão fundamentada. 



   

 
Os estudos pormenorizados também poderão ser úteis para conceber as atividades 
propostas de forma a prevenir possíveis efeitos adversos sobre os elementos que levaram à 
designação do sítio (ver exemplo abaixo). 
 
Pisciculturas no Lago Sunart, Escócia 
Em 2005, a empresa Marine Harvest Scotland levou a cabo uma profunda reestruturação das 
suas operações no Lago Sunart (ZEC); 9 explorações de salmão e alabote foram consolidadas em 
3 explorações maiores de salmão, e as restantes locações renunciadas ou inativadas. A 
consolidação teve como resultado a desativação das explorações mais pequenas em águas 
menos profundas, a favor dos locais mais profundos (mais de 30m de profundidade). Foram 
realizadas avaliações adequadas na totalidade do Lago Sunart para o projeto de consolidação. Os 
habitats do anexo I presentes como elementos qualificadores incluem os recifes, e entre as 
espécies do anexo II que levaram à designação deste sítio, encontra-se a lontra (Lutra lutra). 
Levantamentos de vídeo dos fundos foram completados previamente à finalização das propostas 
de desenvolvimento. O objetivo destes estudos de base foi determinar se se encontravam 
presentes quaisquer elementos qualificadores da ZEC nas áreas de impacto potencial. As 
propostas de desenvolvimento foram depois adaptadas em conformidade, de modo a evitar 
impactos significativos na integridade da ZEC. 
A Scottish Natural Heritage forneceu aconselhamento e orientação relativamente ao método mais 
adequado de posicionamento dos ancoradouros, de modo a evitar impactos nos elementos de 
qualificação da ZEC (recifes). Para evitar a colocação do equipamento de ancoragem sobre 
espécies importantes dos recifes, foram usadas câmaras submersíveis durante a instalação. 
Fonte: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Scottish Salmon Producers’ Organisation, Joint Nature 
Conservation Committee. 
 
 
5.5.2 Avaliação dos impactos no sítio Natura 2000 
 
A Avaliação Adequada deve abordar os efeitos potenciais de todos os aspetos do plano ou projeto 
nos objetivos de conservação do sítio Natura 2000, e abranger todas as fases do projeto aquícola, 
por exemplo: preparação do local, construção ou montagem de infraestruturas e instalações, 
atividades de manutenção e operação, desmantelamento, etc.  
 
Será útil descrever com precisão a localização, periodicidade, frequência e duração de todas as 
atividades envolvidas na exploração aquícola. Isto torna-se necessário para analisar as pressões 
e impactos potenciais que podem ocorrer em diferentes épocas do ano ou períodos do dia. 
Deverão igualmente ser fornecidos pormenores acerca dos potenciais efeitos ecológicos de cada 
atividade no sítio, as suas fontes e o mecanismo através do qual o impacto poderá ocorrer. 
 



   

Tabela 5. Exemplo de perfil de atividades sazonais, diárias e marés associadas à produção de 
mexilhão numa moluscicultura na Região Atlântica60 

Atividade 

M
ar

é 
ba

ix
a 

M
ar

é 
al

ta
 

D
ia

 

N
oi

te
 

J F M A M J J A S O N D 

COLHEITA DE SEMENTE: Dragagem de 
semente de mexilhão na zona de pesca 

 X X         L H    

VIVEIRO: Posicionamento da semente no 
viveiro e criação da semente 

X X X  L L L L L    H L L L 

ENGORDA:  Dragagem de semente de 
mexilhão transplantada de áreas de 
engorda intertidais para áreas subtidais 

 X X       H H H     

COLHEITA:  
Dragagem do mexilhão do canal subtidal 
para colheita e comercialização 

 X X  H L L      L H H H 

Perturbação (ligada à produção de 
mexilhão, outras atividades aquícolas e de 
pesca, e recreação) 

X X X  L L L L L L L L L L L L 

X= Atividade, H= Elevados níveis de atividade, L= Baixos  níveis de atividade 
 
Tabela 6. Exemplo de impactos potenciais do cultivo de mexilhão – atividades de sementeira– 
em ZPE61 

Atividade Frequência Duração Impacto Valor do impacto 
(0 = sem impacto; 5 = impacto importante) 

Inspeção no terreno 
(observação direta do 
banco de sementeira 
normalmente por 1 - 3 
pessoas) 

Pouco frequente: 
(2-3 vezes por mês, 
por banco) 

Duas horas, no 
período de 
maré baixa 

Perturbação (presença visual) 1 Baixa frequência e baixa densidade de atividade; ostraceiros habituam-se à presença 
humana. 

Deposição de 
semente de mexilhão em 
bancos, por embarcações 
na maré cheia 

Variável: 
 
Frequente (até duas 
vezes por semana) 
durante o pico de 
repovoamento; 
 
Ausência de atividade 
(durante dois ou três 
anos, durante o 
período de 
crescimento). 

Duas horas, no 
período de 
maré alta 

Perturbação (ruído e presença 
visual); 

0 Durante a maré cheia, eiders alimentam-se na área mas estão habituados à presença de 
embarcações de pesca e são resilientes à perturbação. Outras espécies da ZPE não estão 
presentes durante a maré cheia. 

Colmatação do habitat 
subjacente por deposição de 
mexilhões; 

2 Impacto local nos habitats subjacentes mas considera-se não haver impacto negativo no 
sítio devido à área relativamente pequena de habitat afetada. [Colmatação considerada no 
Relatório de Revisão de Autorizações original (ESFJC Julho 2008).] 

Perturbação biológica através da 
introdução de uma elevada 
biomassa de espécies-presa. 

2 Altera os padrões naturais de alimentação – por ex. os eiders predam fortemente o 
mexilhão cultivado – pode causar impactos positivos nas populações da ZPE durante o 
período de crescimento. 

Colheita do mexilhão 
cultivado 

Variável: 
 
Frequente (até 
frequência diária) 
durante o pico da 
colheita (Dezembro a 
Março); 
 
Ausência de atividade 
(até três anos) 
durante o período de 
crescimento. 

Duas horas, no 
período de 
maré alta 

Perturbação (ruído e presença 
visual); 

0 Durante a maré cheia, eiders alimentam-se na área mas estão habituados à presença de 
embarcações de pesca e são resilientes à perturbação. Outras espécies da ZPE não estão 
presentes durante a maré cheia. 

Perturbação biológica através da 
extração seletiva de espécies-
presa (introduzidas) 

2 A remoção do mexilhão cultivado pode afetar negativamente espécies de aves que 
predam este molusco (ostraceiro e eider) quando os povoamentos naturais de mexilhão são 
reduzidos, mas o mexilhão cultivado constitui uma interferência humana no ecossistema e 
pode argumentar-se que suporta “artificialmente” números elevados de espécies 
dependentes quando os povoamentos naturais são reduzidos. Se as populações da ZPE 
forem adversamente afetadas em resultado direto da colheita do mexilhão de bancos 
sujeitos ao regulamento WFO, isso pode ser visto como uma alteração populacional na 
direção do retorno ao equilíbrio natural. 

 
O capítulo 3 fornece uma visão geral do tipo de efeitos que podem estar associados aos 
sistemas aquícolas e identifica as espécies ou tipos de habitats que demonstraram ser 
particularmente vulneráveis a este tipo de desenvolvimento. Os efeitos de cada projeto são, 
no entanto, únicos, e devem ser avaliados individualmente.  
 
Os impactos do plano ou projeto devem ser avaliados em função dos objetivos de 
conservação do sítio. Por exemplo, se o objetivo é garantir que a população de uma 
                                                 
60 Adaptado de: Appropriate Assessment of the impact of mussel fishing and mussel, oyster and clam 
aquaculture on Castlemaine Harbour SAC and SPA, Marine Institute, Ireland. 2011). 
61 Fonte: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 



   

determinada espécie de ave atinja um certo tamanho ao fim de 10 anos e se estão previstas 
medidas de conservação para assegurar que isto acontece, há que avaliar se o plano ou 
projeto irá impedir este objetivo de conservação de ser atingido. Se não tiverem sido definidos 
quaisquer objetivos de conservação específicos, então pode inferir-se que o objetivo de 
conservação é impedir qualquer deterioração suplementar do sítio e dos seus elementos 
característicos a partir do momento em que foi incluído na rede Natura 2000 (nº2 do artigo 6º 
da Diretiva Habitats). 
 
Objetivos de conservação 
 
Os objetivos de conservação de um sítio Natura 2000 são definidos a nível de Estado-
Membro. Os formulários de dados normalizados Natura 2000 fornecem informação relativa 
aos interesses elegíveis de um sítio Natura 2000 (elementos que levaram à sua designação). 
Na falta de uma definição mais exata dos objetivos de conservação de um sítio Natura 2000, 
aqueles elementos podem ser tomados como tal. Alguns países desenvolveram em pormenor 
os objetivos de conservação dos respetivos sítios Natura 2000, quer a nível estratégico para 
um conjunto de sítios, quer a nível individual. Alguns sítios contam ainda com planos de 
gestão ou objetivos de gestão que fornecem indicações claras sobre os objetivos de 
conservação a atingir. 
 
Exemplos de objetivos de conservação específicos de um sítio desenvolvidos para habitats 
do anexo I podem incluir, por exemplo, a manutenção da área de um determinado habitat 
estável ou crescente; para as espécies que ocorrem no sítio, os objetivos de conservação 
podem definir, por exemplo, tamanhos populacionais a manter, a preservação de tendências 
populacionais de longo prazo estáveis ou crescentes. Para definir objetivos de conservação 
específicos para um sítio, é necessário dispor de informação de base adequada. 
 
 
Os interesses elegíveis e os objetivos de conservação de um sítio Natura 2000 devem estar 
já identificados na fase de análise preliminar. Nesta segunda fase, contudo, poderão ser 
necessárias informações mais aprofundadas para poder conduzir a avaliação de forma 
adequada.  
 
Neste contexto, pode ser útil ter em conta os parâmetros que são usados para avaliar o 
estado de conservação dos habitats e espécies de interesse comunitário. No que respeita aos 
habitats, estes incluem a área de repartição natural, a área coberta pelo tipo de habitat dentro 
da sua área de repartição, assim como estruturas e funções específicas (incluindo espécies 
típicas)62. Estes parâmetros podem também ser úteis, tanto para estabelecer objetivos de 
conservação (a nível de sítio), como para a avaliação dos efeitos das atividades aquícolas 
sobre os habitats e espécies para os quais o sítio foi designado.  
 
A avaliação deverá analisar qualquer alteração ou deterioração na extensão e qualidade dos 
habitats e espécies presentes no sítio, com base nos efeitos potenciais identificados para as 
diferentes atividades e na localização, estado e sensibilidade desses habitats e espécies. 

                                                 
62 Em 2009 foi publicada uma primeira avaliação do estado de conservação das espécies e habitats 
protegidos pela Diretiva Habitats, que fornece informação útil sobre o estado de conservação de cada 
espécie e habitat enumerado nesta Diretiva, por país e região biogeográfica. 



   

 
Exemplo de objetivos de conservação considerados na Avaliação Adequada 
AA de projetos aquícolas na ZEC e ZPE Porto de Castlemaine (Irlanda) 
 
Na ZEC e ZPE Porto de Castlemaine teve lugar um processo completo de avaliação adequada para 
várias aquiculturas e projetos associados. Os objetivos de conservação específicos definidos para o 
sítio pela autoridade competente (Serviço de Parques Naturais e Vida Selvagem, NPWS) foram 
ponderados na AA: 
- Para manter o estado de conservação favorável das seguintes espécies: lampreia-marinha, lampreia-

de-rio, salmão, lontra, Petalophyllum ralfsii, mobelha-pequena, corvo-marinho, ganso-de-faces-
negras, piadeira, pato-real, arrábio, negrelho, negrola, ostraceiro, borrelho-grande-de-coleira, pilrito-
das-praias, fuselo, perna-vermelha, perna-verde, rola-do-mar e gralha-de-bico-vermelho. 

- Para manter o estado de conservação favorável dos seguintes habitats: estuários, lodaçais e areias a 
descoberto na maré baixa, vegetação anual da zona intertidal, vegetação vivaz das costas de 
calhaus rolados, vegetação anual pioneira de Salicornia e outras de lodaçais e zonas arenosas, 
prados salgados atlânticos, prados salgados mediterrânicos, dunas móveis embrionárias, dunas 
móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria, dunas fixas com vegetação herbácea (dunas 
cinzentas), dunas com Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) e depressões húmidas 
intradunais. 

- Para restaurar o estado de conservação favorável de florestas aluviais com Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior. 

 
Apresenta-se abaixo um exemplo, para agilizar o processo de avaliação adequada, de objetivos de 
conservação e metas para um habitat marinho do Anexo I da Diretiva Habitats. 

Objetivo: manter o estado de conservação favorável dos lodaçais e areias a descoberto na maré baixa 
no Porto de Castlemaine, que é definido pela seguinte lista de características e metas. 
   -  Meta 1: A área permanente de habitat é estável ou crescente, sujeita a processos naturais 
   - Meta 2: A extensão da comunidade dominada por Zostera é conservada, sujeita a processos 

naturais. 
   - Meta 3 Os seguintes tipos de comunidades devem ser conservados em estado natural: Complexo de 

comunidades de lodaçais e areias finas intertidais; Complexo de areais finas ou lodosas com poliquetas; 
Areias intertidais com Nephys cirrosa. 

 



   

Uma vez recolhida toda a informação de base necessária, pode dar-se início à avaliação dos 
impactos potenciais. Como descrito acima, isto deve ser feito à luz de: 
- melhor informação científica disponível na área (Acórdão do processo do TJCE C-127/02)  
- objetivos de conservação do sítio; 
- características ecológicas e estado de conservação do sítio e dos seus elementos alvo. 
 
A apreciação dos efeitos deve basear-se em critérios objetivos e, se possível, quantificáveis. 
Para tal, o mais comum é utilizar indicadores-chave, como a perda ou degradação de 
habitats, população das espécies afetadas, funções ecológicas alteradas, etc. A tabela 
seguinte apresenta alguns possíveis atributos a considerar na avaliação. 
 
Tabela 7 Alguns exemplos de atributos considerados na avaliação de efeitos potenciais, em 
relação a possíveis objetivos de conservação do sítio 
 

Atributos Objetivos de conservação Avaliação dos efeitos 
Área de 
habitat  
 

A área ocupada pelos habitats alvo deve 
ser estável ou crescente (podem ser 
definidas áreas alvo). 

Possível redução da área dos habitats 
(superfície estimada e percentagem da 
área total no sítio).  

Estrutura e 
função do 
habitat 

As comunidades de habitats alvo devem 
ser estáveis em termos de distribuição e 
composição. As funções dos habitats e 
parâmetros ecológicos dos quais 
depende a sua persistência são 
mantidos. 

Possíveis perdas de área de distribuição, 
deterioração da composição das 
espécies, perturbação de espécies 
típicas, etc. Perda ou degradação de 
funções (por ex. alimentação, refúgio ou 
áreas de reprodução) 

Abundância 
de espécies, 
estrutura da 
distribuição 
populacional, 
etc. 

As populações das espécies são 
estáveis ou crescentes (podem ser 
definidos valores alvo). As tendências 
populacionais melhoram. A distribuição 
das espécies, incluindo áreas vitais e 
conectividade, mantêm-se ou melhoram 
(por ex. através de recuperação do 
habitat e recolonização dessas áreas). A 
estrutura populacional é conservada. 

Perturbação das espécies e deslocação 
das áreas que ocupariam normalmente. 
Alterações do número ou áreas de 
distribuição usadas pelas espécies alvo. 
Perda ou degradação de habitats críticos 
e áreas vitais (superfície afetada e 
percentagem da área total no sítio). 
Efeitos em fases críticas do ciclo de vida 
da espécie. 

 
Exemplo de parâmetros que podem ser considerados na apreciação dos efeitos nos 
habitats/espécies de interesse comunitário que justificaram a designação do sítio  
 

- Quantidade total do habitat afetado e percentagem em relação à superfície total estimada do 
habitat no interior do sítio Natura 2000. 

- Número estimado de indivíduos afetados e percentagem da população das espécies que vivem no 
sítio. 

- Tendência estimada dos habitats e da população das espécies na zona afetada e no sítio. 
- Raridade e tendência global dos habitats e das espécies; 
- Existência de um programa de recuperação de habitats ou de espécies que pode vir a ser afetado 

pelo projeto. 
- Reversibilidade do efeito ou possível recuperação dos elementos afetados a partir de fontes 

existentes no interior e no exterior do sítio. 
- Distribuição dos habitats ou das espécies em causa no sítio Natura 2000 (contínua, dispersa, 

disseminada, etc.) 
- Efeitos no funcionamento ecológico global do sítio Natura 2000. 
 

 
Prever os impactos presumíveis de um plano ou projeto aquícola pode ser difícil, visto ser 
necessária uma boa compreensão dos processos ecológicos e dos requisitos de conservação 
das espécies e habitats específicos suscetíveis de serem afetados. A cooperação entre os 
operadores e as autoridades é crucial na Avaliação Adequada. Recomenda-se vivamente que  
as autoridades competentes garantam assessoria especializada durante os levantamentos de 
campo e a avaliação de impactos.  
 



   

A avaliação deverá usar as melhores técnicas e métodos disponíveis para estimar a extensão 
e magnitude dos efeitos. Encontram-se disponíveis uma série de modelos, por exemplo, para 
simular e prever os efeitos em áreas marinhas do enriquecimento em nutrientes com origem 
em pisciculturas.  
 

Métodos de previsão de impactos comuns: 
 
Enumeram-se abaixo algumas das técnicas geralmente utilizadas: 
 
- Medições diretas, por exemplo de áreas de habitat perdido ou afetado, perdas proporcionais de 

populações de espécies, habitats e comunidades.   
- Organigramas, redes e diagramas de sistemas para identificar cadeias de impactos resultantes de 

impactos diretos; os impactos indiretos são designados secundários, terciários, etc., consoante a 
respetiva causa. Os diagramas de sistemas são mais flexíveis do que as redes para ilustrar as 
inter-relações e percursos do processo.  

- Modelos de previsão quantitativa para fornecer previsões matemáticas com base em dados e 
hipóteses acerca da força e da direção dos impactos. No que diz respeito aos projetos aquícolas, 
os modelos preditivos têm muitas vezes um papel importante, pois alguns impactos dependem 
frequentemente das condições hidrológicas que podem influenciar, por exemplo, os processos de 
sedimentação, que por sua vez afetam o biota submarino. 

- Estudos populacionais são potencialmente benéficos para determinar efeitos sobre os níveis 
populacionais de, por exemplo, espécies de aves, morcegos ou mamíferos marinhos. 

- Sistemas de informação geográfica (SIG) usados para elaborar modelos de relações espaciais, 
como restrições suplementares, ou para cartografar zonas sensíveis e locais de perda de habitat. 
Os SIG são uma combinação de cartografia informatizada, registo de dados cartográficos e um 
sistema de gestão de dados que regista atributos como a afetação dos solos ou os declives. 
Permitem visualizar, combinar e analisar rapidamente as variáveis registadas. 

- Informação de projetos similares anteriores: pode ser útil, em especial se as previsões quantitativas 
foram feitas de início e acompanhadas em operação.  

- Opiniões e juízos de peritos com origem em experiência e consultas prévias em projetos 
semelhantes. 

- Descrição e correlação: fatores físicos (por ex. regime hídrico, correntes, substrato) podem ser 
diretamente relacionados com a distribuição e a abundância das espécies. Se se puderem prever 
as futuras condições físicas, poderá ser possível prever a evolução futura de habitats e populações 
ou respostas das espécies e habitats.  

- Realização de análises da capacidade de assimilação: inclui a identificação de limiares de stress 
abaixo dos quais as populações e as funções dos ecossistemas podem ser mantidos. Inclui a 
identificação de fatores potencialmente limitantes, e o desenvolvimento de equações matemáticas  
para descrever a capacidade do recurso ou sistema em termos do limiar imposto por cada fator.  

 
Adaptado de: "Avaliação de planos e projetos suscetíveis de afetar de forma significativa sítios Natura 
2000. Guia metodológico sobre as disposições dos nº3 e 4 do artigo 6º da Diretiva ‘Habitats’ (92/43/CEE)"; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pt.pdf.  
 
A previsão dos impactos deve ser feita com a maior exatidão possível, e os factos em que se 
baseou a previsão devem ser claros (o que significa incluir também uma explicação do grau 
de certeza da previsão). Sempre que possível, as previsões devem ser verificáveis. 
 
Para cada efeito identificado, a significância do impacto dependerá de uma série de 
parâmetros pertinentes, tais como: a magnitude do impacto, a sua extensão, a duração, a 
intensidade, a periodicidade, a probabilidade, etc. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf


   

Exemplo: Métodos de avaliação de impactos.   
 
Avaliação Adequada de pesca de mexilhão e aquicultura de mexilhão, ostra e amêijoa na 
ZEC do Porto de Castlemaine  
 
A significância dos possíveis efeitos das atividades programadas nos habitats é avaliada com base  
nas orientações sobre Objetivos de Conservação preparados pela autoridade responsável pela 
conservação da natureza (National Parks and Wildlife Service, NPWS), tendo em conta: 
 
1. O grau segundo o qual a atividade irá perturbar o interesse elegível. Entende-se por 

perturbação uma alteração nas espécies características, tal como enumeradas nas orientações 
sobre Objetivos de Conservação para os habitats constituintes. 

2. A persistência da perturbação em relação à resiliência do habitat. 
3. A área de habitats ou proporção de populações perturbadas. É definida uma percentagem 

acima da qual se considera que o efeito se torna significativo. 
 
É apresentado abaixo um exemplo para duas das atividades do projeto: 
 

Atividade Efeitos 
ecológicos 
relevantes (da 
declaração de 
AA) 

Habitat 
afetado 

Comunidade 
afetada no 
habitat 

Atributo ECF 
após atividade 
proposta 

Significância 
do impacto 

Fundamentação Provas de 
apoio 

Confiança 

2. Re-
sementeira 
de mexilhão 
nos areais 
intertidais 

A fauna de 
invertebrados 
bênticos irá 
sofrer alterações 

1140/1130 Complexo de 
areias finas 
ou lodosas 
com 
poliquetas; 
Complexo de 
comunidades 
de lodaçais e 
areias finas 
intertidais 

Área de 
habitat 

Estável (4.3% e 5.7% 
para os habitats 1140 e 
1130, respetivamente) 

Baixa A % de 
sobreposição da 
atividade e 
qualquer 
comunidade 
bêntica é menos 
de 15%. 
Os efeitos não 
causam 
perturbação à 
comunidade 
existente 

SIG, dados 
bentónicos 
do sítio em 
2010 

Elevada 

Distribuição 
da 
comunidade 

Estável (máximo 6.8% 
e 2.1% de área 
alterada ou afetada, 
respetivamente) 

Baixa Elevada 

Área 
ocupada por 
erva-do-mar 
em areia 

Estável Nenhuma Elevada 

Atividade Efeitos ecológicos 
relevantes (da 
declaração de AA) 

Habitat 
afetado 

Comunidade 
afetada no 
habitat 

Atributo ECF 
após atividade 
proposta 

Significância 
do impacto 

Fundamentação Provas 
de 
apoio 

Confiança 

6. Cultivo 
intertidal de 
amêijoa 

Preparação de bancos 
e re-sementeira pode 
dominar a fauna 
existente conduzindo a 
alteração da estrutura 
da comunidade. 
 
Dragagem remove 
endofauna, perturba 
sedimentos e provoca 
alterações na fauna 

1130/1140 Areia intertidal 
com Nephtys 
cirrosa; 
Areias finas a 
lodosas com 
complexo de 
comunidades 
de poliquetas 

Área de habitat Estável 
(sobreposição 
nominal de 0.3% 
de 1130 e 
0.4% de 1140) 

Baixa A %  de 
sobreposição da 
atividade com os 
habitats e 
comunidades é 
inferior a 10 e 
15% 
respetivamente. 

SIG 
 

Elevada 

Distribuição da 
comunidade 

Estável 
(sobreposição de 
2.21% e 0.1%, 
respetivamente) 

Baixa Elevada 

ECF: Estado de Conservação Favorável (tal como medido pelos parâmetros) indicado 
 
 



   

5.5.3  Consideração dos os efeitos cumulativos 
 
Os efeitos cumulativos podem surgir quando existem vários projetos aquícolas numa 
determinada zona, ou podem resultar da combinação dos efeitos das atividades aquícolas e 
de outros tipos de atividade (por ex. pesca, recreação, etc.), o que dá uma indicação acerca 
das vantagens do planeamento estratégico (ver capítulo 4). 
 
Muitas zonas costeiras albergam múltiplas atividades humanas e os efeitos combinados de 
mais de uma atividade podem conduzir a um impacto maior ou menor do que o de cada uma 
atuando individualmente (efeito interativo). Durante a tomada de decisão, é importante ter em 
conta os potenciais efeitos aditivos ou interativos (sinérgicos ou antagónicos) das pressões e 
dos impactos subsequentes que poderão causar.  
 
Por exemplo, colocando de lado a perturbação do fundo marinho, uma área com piscicultura 
ativa pode beneficiar, ecologicamente, da introdução de aquicultura de algas ou moluscos, 
pois estas espécies consomem eficientemente os nutrientes em excesso resultantes da 
piscicultura (um efeito antagónico). Por outro lado, a adição de efluentes de saneamento a 
uma baía onde existe piscicultura pode causar efeitos adversos maiores do que os esperados 
de cada uma das pressões individualmente (efeito sinérgico) (Crowe et al. 2011).  
 
A escala geográfica à qual estes efeitos cumulativos necessitam de ser considerados 
dependerá das circunstâncias exatas e da escala do plano ou projeto em estudo, das 
condições do sítio (por ex. correntes, etc.) e do potencial para se verificarem efeitos das 
atividades do projeto a grande distância. Contudo, a análise deverá abranger uma área 
suficientemente grande para detetar quaisquer efeitos cumulativos que possam advir do plano 
ou projeto sob avaliação. Uma vez mais, as autoridades competentes em relação à 
conservação da natureza serão capazes de ajudar a identificar os planos ou projetos que 
devem ser tidos em consideração.  
 
A avaliação de impactos cumulativos deve ser focada no recetor e não no efeito ambiental, e 
considerar a capacidade do recetor de se adaptar a mudanças adicionais. A avaliação de 
impactos cumulativos pode ter em conta questões que não foram abrangidas da avaliação de 
impacto por não se considerar serem significativas individualmente, mas poderem sê-lo 
quando consideradas em combinação com outras (Scottish Government, 200763). 
 
Foram desenvolvidos vários métodos para ajudar a avaliar o potencial para a ocorrência de 
efeitos cumulativos de atividades humanas sobre o ambiente. Um exemplo deste tipo de 
ferramentas é o modelo desenvolvido por Sutherland et al. (200764) para a avaliação de sítios 
marinhos. Para estimar os efeitos cumulativos, o modelo utiliza conjuntos de dados espaciais 
específicos de cada sítio, relativos à abundância dos recursos naturais, a inventários de 
habitats, valores de atividades comerciais e recreativas, e influências de fontes de efluentes 
presentes no sítio.   
 
Estes conjuntos de dados são processados como layers temáticos num SIG descrevendo o 
sítio marinho. Foram efetuados testes e concluiu-se que o modelo funciona bem na previsão 
de efeitos cumulativos da interação de layers associadas a diferentes sítios marinhos. 
 
 

                                                 
63 Scottish Government, 2007. Environmental Impact Assessment - Practical Guidelines Toolkit for Marine Fish 
Farming. Prepared by RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: 
An aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353. 



   

5.5.4  Identificação de medidas de atenuação adequadas 
 
As medidas de atenuação destinam-se a minimizar, ou mesmo anular, o impacto negativo de 
um projeto. Como tal, elas devem relacionar-se diretamente com os efeitos negativos 
prováveis que foram identificados durante a avaliação acima descrita. A prevenção ou 
redução de impactos na origem devem ser as opções preferidas (CE 2000). 
 
As medidas de atenuação são parte integrante do caderno de especificações de um plano ou 
projeto, devendo ser consideradas durante a AA. Na prática, isto cria um processo iterativo: 
projetos que, numa primeira análise, parecem inadequados, podem ser melhorados de forma 
a assegurar a possibilidade de evitar efeitos prejudiciais na integridade do sítio Natura 2000 
em causa. 
 
A identificação e descrição das medidas de atenuação deve incluir: 
- pormenores acerca de cada uma das medidas propostas e uma explicação acerca da 

forma como ela irá evitar ou reduzir os impactos negativos que foram identificados; 
- apresentar provas da forma como irão ser implementadas e por quem; 
- um calendário da sua implementação relativamente ao plano ou projeto (algumas podem 

ter que ser postas em prática antes de se poder dar início ao projeto); 
- pormenores acerca da forma como cada medida vai ser monitorizada e como os 

resultados serão tidos em conta no funcionamento diário do projeto aquícola. 
 
As medidas de atenuação no contexto da aquicultura devem ser entendidas como soluções 
tecnicamente viáveis menos prejudiciais para os habitats, espécies, e para a integridade do 
sítio Natura 2000, em especial se as soluções alternativas não forem viáveis. As medidas de 
atenuação devem centrar-se nos objetivos de conservação dos sítios e nos elementos dos 
quais depende a integridade do sítio. No Capítulo 3 são apresentados alguns exemplos de 
possíveis medidas para evitar ou minimizar os impactos das operações de aquicultura em 
relação aos principais impactos potenciais descritos para diferentes sistemas aquícolas. 
 
 
5.5.5  Avaliar se não haverá efeitos adversos na integridade do sítio 
 
Uma vez avaliados tão detalhadamente quanto possível os efeitos potenciais do projeto, a 
Avaliação Adequada pode progredir para a fase seguinte, que é a determinar se os impactos 
irão afetar de forma adversa a integridade do sítio Natura 2000, quer individualmente, quer 
em combinação com outros planos ou projetos.  
 
Este processo consiste em demonstrar se o plano ou projeto terá efeitos adversos sobre: 
- a coerência da estrutura e função ecológica do sítio, em toda a sua área,  
- os habitats, complexo de habitats e/ou  
- as populações das espécies para as quais o sítio foi designado.  
 
Integridade do sítio 
 
A integridade biológica pode ser entendida como o conjunto dos fatores que contribuem para a 
manutenção do ecossistema, nomeadamente elementos estruturais e funcionais. No quadro da Diretiva 
Habitats, a “integridade” do sítio está associada aos objetivos de conservação relativamente aos quais 
o sítio foi designado para integrar a Rede Natura 2000 (CE 2007b). Define-se geralmente como “a 
coerência da estrutura e da função do sítio, em toda a superfície, que lhe permite sustentar o habitat, o 
complexo de habitats e/ou populações de espécies para as quais o sítio foi classificado” (CE 2000b).  
No que diz respeito ao significado de ‘integridade’, esta pode considerar-se a qualidade ou condição do 
que se mantém inteiro ou completo. Num contexto ecológico dinâmico, também pode ser entendido no 
sentido de resiliência e capacidade de evoluir num sentido favorável à conservação. (CE 2000b). 
Pode dizer-se que um sítio tem um elevado grau de integridade quando atinge o seu potencial inerente 
para cumprir os objetivos de conservação, mantém a sua capacidade de reparação e renovação em 



   

condições dinâmicas e requer uma gestão externa mínima. Quando se analisa a “integridade do sítio”, 
importa, portanto, ter em conta uma série de fatores, nomeadamente os efeitos previsíveis que se 
possam manifestar a curto, médio e longo prazo (CE 2000b).  
A autorização de um plano ou projeto, concedida nos termos do artigo 6º, nº 3, da Diretiva Habitats, 
supõe necessariamente que este não deve ser considerado suscetível de afetar a integridade do sítio 
em causa e, por conseguinte, de provocar deteriorações ou perturbações significativas na aceção do nº 
2 do referido artigo (Acórdão do TJCE no processo C-127/02, nº 36). 
 
A avaliação dos efeitos na integridade do sítio deve ser focada em apurar se o projeto: 
x causa alterações a funções ecológicas significativas, necessárias aos interesses elegíveis 

do sítio; 
x reduz significativamente a área de ocorrência dos tipos de habitats ou a viabilidade das 

populações das espécies que são interesses elegíveis do sítio em causa; 
x reduz a diversidade do sítio; 
x resulta na fragmentação do sítio; 
x resulta na perda ou redução das características fundamentais do sítio (por ex. cobertura 

arbórea, exposição a cheias anuais) das quais depende o estado de conservação do 
interesse elegível; 

x perturba ou deteriora habitats críticos de espécies tais como dormitórios, zonas de 
alimentação ou reprodução de espécies para as quais o sítio foi designado; 

x perturba o cumprimento dos objetivos de conservação do sítio. 
 
É importante não esquecer que a avaliação deve ser orientada para a demonstração objetiva, 
com provas de apoio, de que não haverá efeitos adversos na integridade do sítio Natura 
2000, à luz dos seus objetivos de conservação65. Assim, para autorizar um plano ou projeto, a 
autoridade competente, deve assegurar que não subsiste nenhuma dúvida razoável do ponto 
de vista científico quanto à inexistência de tais efeitos (acórdão do TJCE no processo C-
127/02, Waddensea). 
 
Resumindo, há duas conclusões possíveis que podem ser retiradas desta avaliação: 
- não existem efeitos adversos e o plano ou projeto pode ser autorizado tal como está; 
- existem efeitos adversos ou não é possível excluir a possibilidade de haver efeitos adversos. 
 
A segunda conclusão não significa necessariamente que o plano ou projeto seja 
automaticamente recusado. A autoridade competente pode pedir ao promotor que redesenhe 
ou mude a localização da exploração ou que introduza medidas de atenuação que evitem ou 
eliminem os efeitos negativos previstos. Isto irá normalmente implicar a necessidade de uma 
segunda etapa de avaliações na Avaliação Adequada para assegurar que as medidas de 
atenuação/salvaguardas são realmente suficientes. 
 

5.5.6  Registar os resultados da Avaliação Adequada 
 
Quaisquer que sejam os resultados da AA, eles devem ser registados de forma clara. A este 
respeito, o relatório da avaliação adequada deve ser suficientemente pormenorizado para 
descrever o procedimento que conduziu à decisão final e os fundamentos científicos 
subjacentes à decisão. Este procedimento foi confirmado pela jurisprudência do TJCE: A 
avaliação adequada deve conter conclusões completas, precisas e definitivas, suscetíveis de 
dissipar qualquer dúvida científica razoável quanto aos efeitos dos trabalhos que estavam 
previstos para sítio em questão (Comissão/Itália, C-304/05).  
                                                 
65 Um plano ou projeto com impactos negativos significativos não pode ser autorizado com base no argumento de 
o estado de conservação dos tipos de habitats e das espécies que alberga permanecer, ainda assim, globalmente 
favorável a nível do Estado-Membro ou da UE.  
 



   

 
O relatório da Avaliação Adequada deve: 
x descrever o projeto ou plano de forma suficientemente pormenorizada para que o 

público entenda a sua dimensão, escala e objetivos; 
x descrever as condições básicas e os objetivos de conservação do sítio Natura 2000; 
x identificar os efeitos negativos do projeto ou plano para o sítio Natura 2000; 
x explicar como é possível evitar esses efeitos através de medidas de atenuação; 
x fixar um prazo e definir os mecanismos através dos quais as medidas de atenuação 

serão estabelecidas, implementadas e monitorizadas. 
 
A Avaliação Adequada pode também estabelecer condições relevantes para a implementação 
do projeto, para assegurar que efeitos potenciais serão evitados. 



   

 

Esboço para um Relatório de Avaliação Adequada  

Exemplo: AA de uma aquicultura de mexilhão numa ZEC e ZPE 
x Pormenores sobre as operações/atividades propostas 

o Recolha de semente de mexilhão e engorda 
o Aquicultura intertidal/de fundo  

x Atividades com potencial efeito em combinação  
x Efeitos potencialmente perturbadores 
x Objetivos de conservação e interesses no sítio  

o Interesses elegíveis e objetivos de conservação da ZEC  
o Interesses elegíveis e objetivos de conservação da ZPE 

x Impactos ecológicos 
o Pormenores acerca dos potenciais impactos ecológicos de cada atividade 

proposta, nos objetivos de conservação da ZEC e da ZPE, respetivas fontes e o 
mecanismo através do qual o impacto pode ocorrer. 

x Avaliação Adequada Preliminar 
x Avaliação Adequada: Zona Especial de Conservação 

o Métodos de Avaliação Adequada 
o Avaliação da pesca subtidal de semente de mexilhão 
o Avaliação do reposicionamento da semente de mexilhão no banco de areia 

intertidal 
o Avaliação da dragagem do mexilhão a meio da fase de crescimento na zona 

intertidal 
o Avaliação do reposicionamento e dragagem de mexilhões na zona subtidal 
o Avaliação do controlo de predadores, apanha esporádica, descargas 
o Avaliação dos efeitos da moluscicultura e dos efeitos combinados sobre os 

Objetivos de Conservação para a lontra, salmão e lampreia 
x Avaliação Adequada: Zona de Proteção Especial 

o Avaliação dos efeitos da pesca e da produção aquícola sobre as aves aquáticas 
� O estado de conservação das populações de aves de interesse especial 

de conservação na ZPE 
� Avaliação da pesca de semente de mexilhão 
� Avaliação dos efeitos do reposicionamento intertidal do mexilhão na zona 

de pesca: impactos da cobertura de mexilhão sobre a adequabilidade do 
habitat para aves aquáticas  

� Avaliação do reposicionamento intertidal de mexilhão sobre a área: 
impactos da perturbação humana 

� Avaliação do reposicionamento subtidal de mexilhão 
� Avaliação do potencial para efeitos cumulativos: combinação de 

atividades aquícolas 
� Avaliação do potencial para efeitos cumulativos: recreação em 

associação com a aquicultura 
x Declaração Final de Avaliação Adequada 

o Características da ZEC 
o Características da ZPE 

x Alcance da monitorização e atenuação adicionais  
x Annexes: detailed technical information in support of the conclusions in the assessment. 

 



   

FASE 3. O PROCEDIMENTO DE DERROGAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 6º, Nº 4 
 
5.6  O artigo 6º, nº 4 
 
Os requisitos previstos no artigo 6º, nº 4, da Diretiva Habitats estabelecem um conjunto de 
condições que devem ser respeitadas para que a autoridade competente autorize o plano ou 
projeto, caso a AA não consiga demonstrar que a integridade de um determinado sítio Natura 
2000 não será afetada pelo mesmo. Pelo facto de se tratar de uma exceção ao artigo 6º, nº 3, 
o cumprimento das condições da sua aplicação está sujeito a interpretação estrita e apenas 
será autorizada em circunstâncias excecionais. 
 
Estas condições dizem respeito à ausência de alternativas, presença de razões imperativas 
de reconhecido interesse público e adoção de todas as medidas compensatórias necessárias. 
 
A Comissão Europeia publicou um Documento de Orientação dobre as disposições do nº 4 do 
artigo 6º da Diretiva Habitats (EC 2007b) que clarifica os conceitos de soluções alternativas, 
razões imperativas de reconhecido interesse público, medidas compensatórias, coerência 
global e necessidade de parecer da Comissão66. 
 
 
5.6.1 Falta de soluções alternativas 
 
A procura de alternativas pode ser muito vasta e deve relacionar-se com os objetivos públicos 
do plano ou projeto. Pode implicar locais alternativos, diferentes escalas ou conceções de 
desenvolvimento ou processos alternativos. Se a intenção é desenvolver ou aumentar a 
produção aquícola, então há que saber se tal poderá ser conseguido de uma forma menos 
prejudicial, por exemplo, selecionando um local mais apropriado ou redimensionando ou 
reduzindo o plano ou projeto.  
 
Na prática, as soluções alternativas já deverão ter sido, normalmente, identificadas no âmbito 
da avaliação inicial realizada nos termos do nº 3 do artigo 6º. Elas fazem parte do processo 
iterativo que visa otimizar a localização e conceção do plano ou projeto desde a fase inicial.  
 
Em conformidade com o princípio de subsidariedade, incumbe às autoridades nacionais 
competentes fazer as comparações necessárias entre as soluções alternativas no sítio em 
causa ou qualquer outro sítio Natura 2000 que possa ser afetado.  As soluções alternativas 
selecionadas deverão também, em princípio, ser submetidas ao mesmo exercício de análise 
preliminar a que foi sujeito o plano ou projeto inicial e poderão ser sujeitas a uma nova AA. 
 
As autoridades competentes, em primeiro lugar, têm também de analisar e demonstrar a 
necessidade do plano ou projeto em causa. Por conseguinte, também deve ser ponderada 
nesta fase a opção zero, ou seja, a opção de não realizar o projeto. 
 
5.6.2 Razões imperativas de reconhecido interesse público (RIRIP) 
 
Na ausência de uma solução alternativa, podem ser tidas em conta RIRIP. O conceito de 
razão imperativa de reconhecido interesse público não é definido na Diretiva. Contudo, resulta 
claramente da redação do artigo 6º, nº 4, que só o interesse público, independentemente de 
ser promovido por entidades públicas ou privadas, pode ser ponderado em relação aos 
objetivos de conservação da Diretiva. Assim, os projetos elaborados por entidades privadas 
só podem ser ponderados de acordo com as condições estabelecidas no artigo 6º, nº 4, se o 
referido interesse público for promovido e demonstrado (EC 2007b).  
 
                                                 
66 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 



   

Os interesses públicos em causa podem incluir a saúde humana, a segurança pública, as 
consequências benéficas de importância primordial para o ambiente e outros interesses de 
natureza social (emprego, por exemplo) ou económica. 
 
A fim de satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 6º, nº 4, da Diretiva Habitats, as 
autoridades nacionais competentes aprovam, em cada caso específico, os planos e projetos 
em causa, na condição de o balanço de interesses entre os objetivos de conservação do(s) 
sítio(s) Natura 2000 afetado(s) pelas iniciativas em causa e as razões imperativas 
supramencionadas favorecer estas últimas.  
 
Convém salientar que as condições de reconhecido interesse público são ainda mais 
rigorosas quando se trata da realização de um plano ou projeto suscetível de afetar 
negativamente a integridade de um sítio Natura 2000 que abriga habitats e/ou espécies 
elegíveis prioritários, se esses habitats e/ou espécies forem passíveis de ser afetados. Estes 
poderão apenas justificar-se se as razões imperativas de reconhecido interesse público 
disserem respeito a: 

- saúde humana e segurança pública ou 
- consequências benéficas primordiais para o ambiente, ou, 
- outras razões imperativas se, antes de aprovar o plano ou projeto, a Comissão tiver 

dado o seu parecer (EC 2007b). 
 
 
5.6.3 A adoção de todas as medidas de compensação necessárias 
 
As medidas de compensação descritas no artigo 6º, nº 4, da Diretiva Habitats, constituem o 
"último recurso" e são apenas utilizadas após adoção da decisão de prosseguir com um plano 
ou projeto suscetível de afetar negativamente a integridade do sítio Natura 2000, pelo facto 
de não existirem alternativas e de o projeto ter sido considerado de reconhecido interesse 
público de acordo com as condições supramencionadas.   
 

As medidas de compensação são medidas específicas para corrigir o impacto negativo 
inevitável de um plano ou projeto. O seu objetivo consiste em assegurar a proteção da 
coerência global da rede Natura 2000 e proporcionar uma compensação que corresponda 
exatamente aos efeitos negativos nas espécies ou no habitat em causa. 
 
Considera-se boa prática adotar medidas de compensação tão próximas quanto possível da 
zona afetada, a fim de garantir a proteção da coerência global da rede Natura 2000. Como 
princípio geral, as medidas de compensação devem ser concretizadas antes do início das 
atividades do plano ou projeto. O objetivo é atenuar os efeitos prejudiciais do projeto sobre as 
espécies e os habitats, proporcionando-lhes locais alternativos adequados na superfície 
compensatória.  
 
As informações sobre as medidas de compensação devem ser notificadas à Comissão antes 
de serem implementadas e, em qualquer caso, antes da execução do plano ou projeto em 
causa (EC 2007b).  
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ANEXO 1. QUADRO POLÍTICO E LEGAL DA UE E INICIATIVAS PARA 
PROMOVER A AQUICULTURA SUSTENTÁVEL 
 
 
1. O Quadro Político da UE para a Indústria Aquícola  
 
No quadro da Política Comum das Pescas, os principais instrumentos dirigidos à aquicultura 
são o Fundo Europeu das Pescas (Regulamento do Conselho (CE) Nº 1168/2006) e a 
organização comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura 
(Regulamento do Conselho (CE) Nº 104/2000). Muitos dos fatores e motores que influenciam 
a aquicultura possuem uma forte dimensão de subsidariedade e são moldadas pelas 
prioridades e decisões tomadas a nível nacional e regional. 
 
O Fundo Europeu das Pescas (FEP) adotado em 200667 estabelece o enquadramento para a 
contribuição da aquicultura para o crescimento sustentável na Europa até 2013. Em especial,  
as medidas aquiambientais sob o Eixo Prioritário 2, podem apoiar o uso de métodos de 
produção aquícola que ajudem a proteger e melhorar o ambiente e a conservar a natureza.  
 
O processo de reforma da Política Comum das Pescas (PCP) em curso visa promover a  
aquicultura sustentável através de orientações estratégicas nacionais e da criação de um 
Comité Consultivo da Aquicultura para aconselhamento e consulta às partes interessadas. A 
legislação comunitária "horizontal", como os requisitos de proteção ambiental, regras de 
proteção da saúde pública aplicáveis aos produtos piscícolas e as leis de saúde animal é 
aplicável à indústria aquícola e aos seus produtos.  
 
 
2. Tendências e fatores ambientais que influenciam a produção aquícola na UE 
 
A aquicultura continua a ser, globalmente, um importante e crescente setor de produção – 
com uma taxa de crescimento anual mundial de 8.3 % entre 1970 e 2008 (5.3% entre 2006 – 
2008). A produção aquícola atingiu 68.3 milhões de toneladas em volume e um valor de 
US$105.4 mil milhões em 2008. Globalmente, a aquicultura representou 45.7% da produção 
mundial de peixe para consumo humano em 2008 (e 42.6% em 2006). 
 
A produção aquícola total na UE foi de quase 1.3 milhões de toneladas, no valor de cerca de 
€3.2 mil milhões em 2009. Infelizmente, a aquicultura global na UE não segue a tendência 
global de crescimento e encontra-se em estagnação. 
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A maior parte da produção da UE destina-se ao mercado comunitário. As exportações dos 
produtos aquícolas da UE são muito limitadas (cerca de 122.000 toneladas em “equivalente 
de peso vivo” em 2009). Os produtos aquícolas importados para a UE desempenham um 
importante papel (aproximadamente 2 milhões de toneladas de “equivalente de peso vivo”, no 
valor aproximado de € 4.6 mil milhões em 2009), representando 22% do volume e 32% do 
valor total das importações de produtos do mar. 
 
A UE está empenhada em alcançar um alto nível de proteção ambiental, existindo uma série 
de disposições para garantir que o desenvolvimento da aquicultura se faz de modo 
sustentável do ponto de vista ambiental. É necessário realçar que a qualidade da água 
utilizada em aquicultura tem de ser excelente para garantir um bom estado sanitário dos 
animais aquáticos e a segurança e elevada qualidade dos produtos. Os aspetos ambientais 
da aquicultura são questões confirmadamente muito importantes para este setor. 
 
Em termos de conservação da natureza, a rede Natura 2000 é muitas vezes entendida como 
um importante fator limitante do desenvolvimento da aquicultura e do acesso ao espaço em 
alguns Estados-Membros. A elaboração de documentos de interpretação ou orientação sobre 
legislação ambiental comunitária, indicadores comuns de "capacidade de carga", avaliações 
científicas e orientações de avaliação de impacto baseadas em modelos preditivos comuns, 
são muitas vezes citados como formas de progresso, assim como o aumento da consulta e 
discussão entre grupos de interesse e autoridades (em vez da imposição de medidas). 
 
A crescente concorrência pelo espaço e pelas águas constitui um grande desafio para um 
maior desenvolvimento da piscicultura em água doce e dos sítios de produção aquícola em 
zonas costeiras. A aceitação pública do desenvolvimento aquícola numa dada área é 
geralmente inversamente proporcional à densidade populacional e à atratividade turística da 
área. A aquicultura extensiva em lagos terrestres e em zonas húmidas ou lagoas costeiras 
enfrenta igualmente uma concorrência crescente por parte de outros tipos de 
desenvolvimento económico (agricultura, indústria, turismo…)68. O ordenamento do território, 
incluindo a Gestão Integrada das Zonas Costeiras, é considerada uma ferramenta útil para a 
afetação de locais adequados ao desenvolvimento de atividades aquícolas. 
 
 
3. Legislação ambiental comunitária pertinente 
 
Entre a legislação ambiental comunitária, a Diretiva-Quadro Água e a Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha proporcionam um quadro para a definição e preservação das águas doces 
e marinhas na UE. Outras Diretivas comunitárias pertinentes para os aspetos ambientais da 
aquicultura são: a Diretiva 67/548/CEE sobre substâncias perigosas, a Diretiva 2006/113/CE 
conhecida por “Diretiva Águas Conquícolas”69 e as Diretivas que afetam a comercialização de 
produtos veterinários. É também relevante o Regulamento sobre "espécies exóticas"70 que 
visa avaliar e minimizar o possível impacto da introdução de espécies exóticas para utilização 
na aquicultura, através da criação de um sistema de licenciamento ao nível dos Estados-
Membros. As Resoluções e Comunicações relativas à GIZC71 também são relevantes para o 
setor aquícola. Adicionalmente, as Diretivas comunitárias sobre Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) e Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) também podem ser aplicáveis. As 
                                                 
68 Oportunidades para o desenvolvimento da aquicultura comunitária. Documento de consulta. 
Comissão Europeia, 2007. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
69 Esta diretiva irá ser substituída em 2013 pela Diretiva-Quadro Água (DQA). Esta deverá proporcionar 
no mínimo o mesmo nível de proteção às águas conquícolas que a Diretiva Águas Conquícolas. 
70 Regulamento do Conselho (CE) Nº 708/2007 de 11 de Junho de 2007 relativo à utilização na 
aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente. 
71 Disponível em:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:PT:PDF 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF


   

Diretivas Aves e Habitats são abordadas no documento principal relativo à gestão dos sítios; 
contudo as suas disposições relativas às espécies também podem ser pertinentes. 
 
Apresenta-se abaixo informação resumida sobre algumas destas disposições. 
 
3.1 A Diretiva-Quadro Água (DQA) 
 
A DQA (2000/60/CE), que se aplica a águas interiores e costeiras até 1 milha náutica a partir 
das linhas de base costeiras dos Estados, visa proteger e melhorar todas as águas de 
superfície e subterrâneas a fim de alcançarem um bom estado ecológico e químico até 2015. 
Estabelece um quadro para prevenir uma maior deterioração dos ecossistemas aquáticos e 
introduz a comunidade biológica, e a estrutura e funções naturais do ecossistema aquático, 
como elementos de avaliação qualitativa do estado de conservação das águas de superfície. 
 
Existem laços fortes entre a DQA e as Diretivas Habitats e Aves, que possuem ambições 
globais semelhantes orientadas para a prevenção de uma maior deterioração e melhoria do 
estado ecológico dos ecossistemas aquáticos mas diferentes disposições legais e também 
importantes diferenças. Se as medidas Natura 2000 exigirem condições ecológicas mais 
rigorosas em termos de qualidade da água do que as exigidas para alcançar Bom Potencial 
Ecológico ao abrigo da DQA, então as medidas mais rigorosas devem ser aplicadas (de 
acordo com o nº2 do artigo 4º da DQA) e vice versa. 
 
3.2 A Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM)  
 
A DQEM (2008/56/CE) aplica-se a águas marinhas incluindo as águas costeiras abrangidas 
pela DQA (nos aspetos específicos não abordados pela DQA) mas estende-se às águas sob 
soberania dos Estados-Membros (principalmente a ZEE). Alguns dos objetivos da DQEM são 
semelhantes aos da DQA mas a DQEM vai mais além em muitas áreas, tais como descritores 
de biodiversidade ou lixo marinho e ruído. Apesar de a menor concentração de atividades 
aquícolas em áreas marinhas além de 1 milha náutica tornar este instrumento menos 
relevante no presente, o desenvolvimento expectável da aquicultura em alto mar significa que 
se poderá tornar mais relevante para a aquicultura no futuro (Huntington et al. 2010). 
 
A Diretiva exige que os Estados-Membros desenvolvam, a nível regional, estratégias 
marinhas que devem incluir uma avaliação pormenorizada do estado do ambiente, uma 
definição de bom estado ambiental a nível regional e o estabelecimento de metas ambientais 
e programas de monitorização com o objetivo global de obter ou manter um bom estado 
ambiental no meio marinho até 2020, o mais tardar. As disposições da DQEM aplicam-se a 
todas as atividades aquícolas em águas marinhas, quer se localizem no interior ou no exterior 
de sítios Natura 2000. As obrigações mais estritas aplicam-se em todos os casos. 
 
A aquicultura é uma das pressões a abordar nas avaliações iniciais efetuadas pelos Estados-
Membros e devidas em outubro de 2012. Para esse efeito, estes devem estabelecer critérios 
de bom estado ambiental e metas ambientais, devendo também identificar áreas protegidas 
marinhas para além das designadas como sítios Natura 2000 (artigo 13º, nº4 e 13º, nº5).  
 
3.3  Disposições de proteção de espécies nos termos das Diretivas Aves e Habitats 
 
Para além de proteger os sítios essenciais através da rede Natura 2000, as duas diretivas 
Natureza também exigem que os Estados-Membros instituam um regime geral de proteção 
de todas as espécies de aves selvagens na UE e das espécies enumeradas no anexo IV da 
Diretiva Habitats na área de repartição natural das espécies em todo o território da UE. Estas 
disposições são aplicáveis tanto no interior como no exterior das zonas de proteção. Os 



   

Artigo 5º da Diretiva Aves 
Os Estados-membros tomarão as medidas 
necessárias à instauração de um regime 
geral de proteção de todas as espécies de 
aves na sua na área de repartição natural no 
território da UE . 
Nomeadamente, deverão incluir a proibição: 
- de as matar ou capturar 

intencionalmente, qualquer que seja o 
método utilizado; 

- de destruir ou danificar intencionalmente 
os seus ninhos e os seus ovos ou de 
colher os seus ninhos; 

- de recolher os seus ovos na natureza e 
de os deter; 

- de as perturbar intencionalmente, 
nomeadamente durante o período de 
reprodução e de dependência, desde 
que essa perturbação tenha um efeito 
significativo nas aves; 

- de deter as aves em cativeiro e de as 
vender. 

Artigos 12º e 13º da Diretiva Habitats 
Os Estados-membros tomarão as medidas 
necessárias para proteger as espécies do anexo 
IV na sua na área de repartição natural na 
Europa. No caso das espécies animais 
protegidas isto significa proibir: 
- todas as formas de captura ou abate 

intencionais; 
- a perturbação intencional, nomeadamente 

durante o período de reprodução, 
dependência, hibernação e migração; 

- a destruição ou recolha intencionais de ovos 
no meio natural; 

- a deterioração ou destruição dos locais de 
reprodução ou áreas de repouso; 

- a detenção, venda e transporte de 
espécimes do meio natural. 

No caso das espécies vegetais protegidas isto 
significa proibir: 
- a recolha, colheita, corte, desenraizamento 

ou destruição intencionais das plantas em 
causa no meio natural; 

- a detenção, transporte ou venda das 
referidas espécies colhidas no meio natural. 

termos precisos são definidos no artigo 5º da Diretiva Aves e no artigo 12º (em relação aos 
animais) e no artigo 13º (em relação às plantas) da Diretiva Habitats72. 

 
3.4 As Diretivas AAE e AIA 
 
O objetivo da Diretiva relativa à Avaliação Ambiental Estratégica (Diretiva AAE 2001/42/CE) é 
assegurar que as consequências ambientais de determinados planos e programas são 
identificadas, avaliadas e tidas em conta durante a sua preparação e antes da sua adoção. 
 
A Avaliação Ambiental Estratégica é obrigatória para uma série de planos e programas 
(preparados para a agricultura, silvicultura, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de 
resíduos, gestão de recursos hídricos, telecomunicações, turismo, ordenamento do território 
ou afetação dos solos) que estabeleçam o enquadramento para a autorização de futuros 
projetos de desenvolvimento enumerados na ‘Diretiva AIA’. A AAE também deve ser realizada 
em planos ou programas que, face à possibilidade de afetarem os sítios de forma 
significativa, se determinou deverem ser objeto de uma avaliação nos termos do artigo 6º ou 
do artigo 7º da Diretiva Habitats. 
 
Em última análise, a AAE visa incentivar uma abordagem mais integrada e eficaz do 
ordenamento do território em que o ambiente, incluindo os aspetos da biodiversidade, é 
tomado em consideração numa fase inicial do processo de planeamento e a um nível mais 
estratégico. Em geral, isto contribuirá para reduzir os conflitos numa fase posterior a nível de 
projetos individuais, permitindo também uma localização mais adequada das futuras 
atividades, longe de zonas de potenciais conflitos com a conservação da natureza73. 
 

                                                 
72 Ver documento de orientação sobre proteção estrita de espécies animais de interesse comunitário ao 
abrigo da Diretiva Habitats 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
73 É de salientar que a Convenção de Aarhus exige a consulta pública para planos relativos ao 
ambiente, mesmo na ausência de uma AES 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


   

Enquanto o processo de AAE se aplica a planos e programas públicos, a Diretiva de 
Avaliação do Impacto Ambiental (85/337/CEE, alterada em 200974opera ao nível dos projetos 
individuais públicos e privados. Por conseguinte, a aprovação de projetos75 suscetíveis de 
afetar o ambiente de forma significativa só pode ser concedida após realizada uma avaliação 
sobre eventuais incidências significativas do projeto no ambiente. 
 
A Diretiva AIA distingue os projetos que exigem obrigatoriamente uma AIA (denominados 
projetos do anexo I) e aqueles para os quais as autoridades do Estado-Membro têm de 
determinar, através de um procedimento designado “análise preliminar”, se os projetos são 
suscetíveis de ter efeitos significativos, à luz dos critérios do anexo II da Diretiva (projetos do 
anexo II). A piscicultura intensiva está incluída no anexo II. Em cumprimento do nº2 do artigo 
4º da diretiva AIA, os Estados-Membros devem determinar, se os projetos enumerados no 
anexo II deverão ser sujeitos a uma avaliação através de: (a) uma investigação caso a caso, 
ou (b) limiares ou critérios estabelecidos pelo Estado-Membro. Os Estados-Membros devem 
garantir que a decisão das autoridades competentes é facultada ao público.  
 
A relação entre a AAE, a AIA e a Avaliação Adequada nos termos da Diretiva Habitats 
 
Existem muitas semelhanças entre os procedimentos da AAE e da AIA e a Avaliação 
Adequada realizada nos termos da Diretiva Habitats aos planos ou projetos que afetam sítios 
Natura 2000. Mas isso não significa que se trate de avaliações iguais, já que também existem 
muitas diferenças. Assim, uma AAE ou uma AIA não podem substituir, ou ser 
substituídas, por uma AA, uma vez que nenhuma das avaliações se sobrepõe à outra. 
 
Estas avaliações podem ocorrer paralelamente ou a avaliação adequada pode constituir parte 
do processo e da documentação da AIA/AAE mas, nesses casos, deve ser possível distinguir 
e identificar claramente a Avaliação Adequada no relatório ambiental da AAE ou na 
documentação ambiental da AIA, ou deve ser objeto de um relatório separado para que as 
suas conclusões se distingam das conclusões gerais das avaliações AIA ou AAE76. 
 
Uma das principais diferenças entre as avaliações AAE/AIA e as Avaliações Adequadas 
previstas na Diretiva Habitats é medirem diferentes aspetos do meio natural e adotarem 
critérios diferentes para determinar o ‘carácter significativo’. Outra diferença é o âmbito das 
Diretivas: as AAEs/AIAs aplicam-se a todos os planos ou projetos por elas abrangidos, 
independentemente da localização proposta no território da UE. A AA, pelo contrário, apenas 
se aplica a planos e projetos suscetíveis de causar impacto negativo num sítio Natura 2000. 
 
Existe ainda uma diferença importante quanto ao resultado da avaliação. As avaliações nos 
termos da AAE e da AIA estabelecem requisitos aplicáveis aos procedimentos e não criam 
normas ambientais obrigatórias. A avaliação nos termos da Diretiva Habitats, pelo contrário, 
estabelece condições de fundo obrigatórias. Por outras palavras, se a AA determinar que o 
plano ou projeto irá afetar negativamente a integridade de um sítio Natura 2000, a autoridade 
não pode autorizar o plano ou projeto tal como se encontra, a menos que invoque, em casos 
excecionais, procedimentos especiais aplicáveis a projetos de reconhecido interesse público.  
 
Existe, pois, um contraste com as AAEs/ AIAs, que se destinam a garantir que as autoridades 
de planeamento sejam integralmente cientes das implicações ambientais do plano ou projeto 
proposto para que estas sejam tomadas em consideração na sua decisão final. 
                                                 
74 Versão consolidada disponvel em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 A Diretiva AIA define ‘projeto’ como a execução de trabalhos de construção ou de outras instalações, 
esquemas, ou intervenções na paisagem e envolvente natural. 
76 Ver documento de orientação da CE: “Avaliação de planos e projetos suscetíveis de afetar de forma 
significativa sítios Natura 2000. Guia metodológico sobre as disposições dos nº3 e 4 do artigo 6º da 
Diretiva ‘Habitats’ (92/43/CEE).   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF


   

 
Tabela 2: Comparação dos procedimentos de AA, AIA e AAE 
 AA AIA AAE 
A que tipos 
de  
desenvolvi-
mentos  
se destinam?  
 

Qualquer plano ou projeto que 
- individualmente ou em 
conjugação com outros 
planos/projetos - seja suscetível 
de afetar um sítio Natura 2000 
(excluindo planos ou  
projetos diretamente 
relacionados com a gestão do 
sítio, para efeito de 
conservação). 

Todos os projetos do Anexo 
I.  
Em relação aos projetos 
enumerados no anexo II a 
necessidade de uma AIA 
deve ser determinada numa 
base casuística e em função 
dos limites ou critérios 
estabelecidos pelos Estados-
Membros (tendo em conta os 
critérios enumerados no 
anexo III).  

Os planos e programas ou respetivas 
alterações que  
(a) são preparados para a agricultura, 
silvicultura, pescas, energia, indústria, 
transportes, gestão de resíduos, gestão 
das águas, telecomunicações, turismo, 
ordenamento urbano e rural ou 
utilização dos solos, e que constituam 
enquadramento para a futura aprovação 
dos projetos enumerados nos Anexos I e 
II da Diretiva 85/337/CEE, ou  
(b) 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. 

Que 
impactos  
significativos 
para  
a natureza 
devem  
ser 
avaliados?  
 

A avaliação deve ser realizada 
tendo em vista os objetivos de 
conservação do sítio (relativos 
às espécies/ tipos de habitats 
para os quais o sítio foi 
designado). 
Os impactos devem ser 
avaliados para determinar se 
afetam adversamente, ou não, a 
integridade do sítio em causa.  

Efeitos significativos diretos e 
indiretos, secundários, 
cumulativos, a curto, médio e 
longo prazos, permanentes e 
temporários, positivos e 
negativos sobre, entre outros, 
a fauna e a flora. 

Prováveis efeitos significativos no 
ambiente, incluindo em questões 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 entre os fatores supracitados. 

Quem realiza 
a avaliação?  
 

Compete à autoridade 
competente assegurar que a AA 
é realizada. Nesse contexto, 
deve ser exigida ao promotor do 
projeto a realização dos estudos 
necessários e a apresentação 
de todas as informações à 
autoridade competente a fim de 
permitir que esta tome uma 
decisão avisada. Assim, a 
autoridade competente também 
pode obter e reunir informações 
pertinentes de outras fontes, se 
necessário.  

O promotor do projeto 
fornece as informações 
necessárias que devem ser 
tomadas em consideração 
pela autoridade competente 
que emite a aprovação. 

A autoridade de planeamento 
competente 
 

O público/ 
outras 
autoridades 
são  
consultados?  
 

A consulta não é obrigatória, 
mas é incentivada («se 
adequado»). 

Obrigatória – a consulta deve 
ser realizada antes da 
aprovação da proposta. 
Os Estados-Membros 
tomarão as medidas 
necessárias para assegurar 
que as autoridades 
eventualmente implicadas no 
projeto, em virtude das suas 
responsabilidades ambientais 
específicas, tenham 
possibilidade de apresentar 
as suas observações sobre o 
pedido de aprovação.  
Aplicam-se os mesmos 
princípios à consulta do 
público. No caso de existirem 
efeitos significativos 
prováveis sobre o ambiente 
em outro Estado-membro, as 
autoridades competentes e o 
público do mesmo deverão 
ser consultados.  

Obrigatória – a consulta deve ser 
realizada antes da aprovação do plano 
ou programa. 
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. 
Os Estados-Membros devem designar 
as autoridades a consultar às quais, em 
virtude das suas responsabilidades 
ambientais específicas, sejam 
suscetíveis de interessar os impactos 
dos planos ou programas em causa. No 
caso de existirem efeitos significativos 
prováveis sobre o ambiente em outro 
Estado-membro, as autoridades 
competentes e o público do mesmo 
deverão ser consultados.  

Até que 
ponto os 
resultados 
são 
vinculativos?  

Caráter vinculativo. As 
autoridades competentes só 
podem aprovar o plano ou 
projeto depois de terem 
assegurado que o mesmo não 
afetará a integridade do sítio.  

Os resultados das consultas 
e as respetivas informações 
coligidas que constituem 
parte integrante da AIA 
devem ser devidamente 
tomadas em consideração 
no processo de aprovação.  

O relatório ambiental, bem como as 
opiniões expressas devem ser tidos em 
conta durante a preparação do plano ou 
do programa e antes da sua aprovação 
ou de o mesmo ser submetido ao 
procedimento legislativo.  



   

Exemplos de Iniciativas para promover a aquicultura sustentável na UE  
 
Para além do quadro jurídico e político comunitário comum acima mencionado, muitas 
organizações e Estados-Membros têm tomado medidas para impulsionar o desenvolvimento 
da aquicultura sustentável. Várias iniciativas a nível nacional, europeu e também global, 
desenvolvem e atualizam permanentemente códigos de conduta e sistemas de indicadores 
de sustentabilidade e certificação, de modo a atingir um padrão de compreensão comum da 
sustentabilidade em aquicultura, aceite por todas as partes interessadas, e a forma de atingir, 
na prática, essas metas.  
 
A piscicultura biológica tem vindo a ser introduzida em vários países europeus desde a 
década de 90, segundo códigos de práticas específicos de cada país. De forma a harmonizar 
as regras nacionais e os esquemas privados, e estabelecer normas mínimas para a 
aquicultura biológica a nível da UE, foram estabelecidas regras para a produção aquícola 
biológica de animais e de algas marinhas ao abrigo de legislação comunitária sobre produção 
biológica77. O novo Regulamento aplica-se a partir de 1 de Julho de 2010.   
 
Alguns exemplos são as Orientações Técnicas da FAO para o Desenvolvimento Aquícola78, o 
Guia para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Mediterrânea. Interação entre a 
Aquicultura e o Ambiente elaborado pela União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN)79, o Guia para a truticultura sustentável (UICN, 2011)80, e o Código de 
Conduta da Aquicultura Europeia (FEAP). 
 
Outro exemplo pertinente é o Código de Práticas sobre a introdução e transferência de 
organismos marinhos do CIEM (2003)81, que estabelece procedimentos e práticas 
recomendados para reduzir os riscos de efeitos negativos da introdução e transferência 
intencionais de organismos marinhos (incluindo os de água salobra).  
 
Para além disso, a UE é membro da Organização para a Conservação do Salmão do 
Atlântico Norte (NASCO). A Resolução das Partes na Convenção para a Conservação do 
Salmão no Atlântico Norte para Minimizar os Impactos da Aquicultura, Introduções e 
Translocações, e Transgenia nos Povoamentos de Salmão Selvagem (2003) é especialmente 
relevante para o setor da aquicultura. 
 
A UE é igualmente parte contratante da Convenção OSPAR de 1992 para a Proteção do Meio 
Marinho do Atlântico Nordeste, que tem implicações diretas para a aquicultura marinha, por 
exemplo, através da Recomendação 94/6 sobre Melhores Práticas Ambientais (MPA) para a 
Redução de Entradas de Substâncias Químicas Potencialmente Tóxicas em Aquicultura. 
 
Existem igualmente iniciativas nacionais que visam promover a produção aquícola 
sustentável, através de orientações pertinentes (por ex. em França, Dinamarca, Reino Unido, 
etc.) ou regimes de acreditação (por ex. Irlanda, etc.). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77  Regulamento da Comissão (CE) Nº 710/2009 
78  FAO Orientações Técnicas para a Pesca Responsável. Nº 5: Desenvolvimento Aquícola. 
79  Guia publicado em 2007, elaborado em colaboração com o Ministério da Agricultura, Pescas e 
Alimentação de Espanha e a Federação Europeia de Produtores Aquícolas (FEAP). 
80  UICN (2011). Guia para o desenvolvimento sustentável da aquicultura : Reflexões e recomendações 
para a truticultura. Gland, Suíça e Paris, França : UICN. 
81  Disponível em: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
http://www.ices.dk/Pages/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4.1 Exemplos de projetos financiados pela UE para promover a aquicultura sustentável 
 
Alguns projetos financiados pela UE visam a promoção de métodos para desenvolver a 
aquicultura sustentável. Entre eles, é digno de nota o projeto SEACASE82. O seu objetivo final 
foi desenvolver ferramentas eficazes para a produção aquícola extensiva e semi-intensiva 
sustentável no Sul da Europa, minimizando os seus impactos ambientais e melhorando a 
qualidade e a imagem pública dos seus produtos. Analisaram e desenvolveram protocolos de 
cultivo amigos do ambiente e possibilidades de certificação, para serem propostos para uso 
voluntário pela indústria. 
 
Outro projeto focou-se no desenvolvimento de uma Abordagem Ecossistémica da aquicultura 
sustentável (ECASA)83. Um resultado essencial deste projeto foi uma caixa de ferramentas 
virtual destinada a ajudar os proprietários e operadores de pisciculturas e molusciculturas a 
selecionar locais para as explorações e a geri-las de forma a minimizar o seu impacto 
ambiental e assegurar a sustentabilidade dos sítios e massas de água para a aquicultura. 
 
O projeto comunitário CONSENSUS (2005-2008)84, um "Envolvimento de múltiplas partes 
interessadas para tornar sustentáveis os protocolos aquícolas na Europa", desenvolveu um 
conjunto de indicadores de sustentabilidade como ponto de partida para um sistema de 
certificação para a aquicultura sustentável e para um processo de avaliação comparativa 
baseado em baixo impacto ambiental, elevada competitividade e responsabilidade ética 
relativamente à biodiversidade e ao bem-estar animal. O projeto envolveu todas as principais 
organizações e associação ligadas à produção aquícola.  
 
O projeto comunitário SustainAqua85 teve por objetivo tornar a indústria europeia da 
aquicultura mais sustentável, aperfeiçoando métodos de produção, investigando aplicações 
de mercado potenciais e aumentando a qualidade dos produtos. O projeto SustainAqua 
abrangeu cinco casos-estudo diferentes na Europa, representativos dos sistemas de 
aquicultura de água doce e das espécies de peixes mais pertinentes. Foram testadas várias 
técnicas práticas para tornar as explorações aquícolas europeias mais robustas, de uma 
forma sustentável, abrangendo desde os sistemas de lagos extensivos e semi-intensivos 
predominantes no Centro e Leste da Europa, até aos sistemas intensivos de recirculação 
praticados no Noroeste europeu. As principais conclusões estão descritas num Manual de 
Aquicultura Sustentável, que é o principal produto do projeto. 
 
A página Internet da EATIP – Plataforma de Tecnologia e Inovação para a Aquicultura 
Europeia (http://www.eatip.eu) contem resumos (Fichas Técnicas) de projetos de investigação 
em aquicultura financiados pela UE ao abrigo do 5º, 6º e 7º Programas-Quadro de 
Investigação. Estes documentos foram preparados no âmbito dos projetos Políticas de 
Projetos e Aquainnova. Muitos destes projetos abordaram as questões do impacto ambiental 
e da sustentabilidade na aquicultura. 

 
 

                                                 
82  O projeto SEACASE aborda casos-estudo de sistemas de produção aquícola extensiva e semi-intensiva 
em Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia para desenvolver guias de boas práticas e normas de certificação de 
qualidade. Ver também: http://www.seacase.org/ 
83  Projeto ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84  Projeto CONSENSUS, disponível em: http://www.euraquaculture.info/ 
85  Abordagem integrada para uma aquicultura dulceaquícola sustentável e saudável: manual de 
aquicultura sustentável. Projeto N°: COLL-CT-2006-030384, 6º Programa-Quadro. 

http://www.eatip.eu/
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/


   

ANEXO 2. Informação sobre sítios Natura 2000 e habitats e espécies de 
interesse comunitário nos países da UE 
 
Algumas fontes nacionais (páginas Internet) fornecem informação útil de apoio à conservação 
de espécies e habitats, gestão sustentável, proteção e ordenamento. Estas ferramentas 
também podem ser úteis para determinar a sensibilidade de habitats e espécies a diferentes 
pressões, incluindo aquelas com origem nas atividades aquícolas, pois disponibilizam 
informação acerca dos requisitos ecológicos, ameaças e outros assuntos pertinentes. 
Enumeram-se em seguida algumas fontes de informação relevantes. 
 
ÁUSTRIA 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Desenvolvimento de critérios, indicadores 
e limiares para avaliar o estado dos valores protegidos pela rede Natura 2000). Em alemão. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Baixa Áustria: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (página Internet do Governo 
Regional sobre a rede Natura 2000 na Baixa Áustria). Em alemão. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tirol: página com informação geral sobre a rede N2000 na região do Tirol (em alemão). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BÉLGICA 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Habitats Natura 2000: objetivos de conservação e estado de 
conservação. Em holandês) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandres: Informação sobre os planos Natura 2000 na Flandres (em holandês), incluindo os 
objetivos de conservação dos sítios, parâmetros usados para definir o estado de conservação 
favorável em termos de superfície de habitats, e “medidas e instrumentos”. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BULGÁRIA 
 
Mapas e informação sobre os sítios Natura 2000 na Bulgária: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
REPÚBLICA CHECA 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Princípios de 
gestão dos habitats das espécies em sítios de importância europeia). Em checo. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Fornece recomendações para a conservação de determinados habitats de espécies da fauna 
e flora selvagem de importância europeia (103 taxa: 63 espécies animais e 40 espécies de 
plantas), destinadas à preparação de planos de gestão de sítios Natura 2000. Inclui 
informação sobre a biologia e ecologia de cada espécie e sobre as principais ameaças, 
fatores e atividades que podem afetar negativamente as populações das espécies nos sítios 
de importância europeia. 
Página com informação sobre os sítios Natura 2000 no país. Em checo. www.natura2000.cz. 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/


   

Ver também: http://drusop.nature.cz 
 
 
DINAMARCA 
 
Planos Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Encontram-se também disponíveis documentos técnicos e científicos de referência no 
Instituto Nacional de Investigação Ambiental em: www.dmu.dk. 
 
 
ALEMANHA 
 
Informação sobre os sítios Natura 2000 (gestão, mapa interativo, etc.), e os habitats e 
espécies de interesse europeu (estado de conservação, monitorização, etc.) na Alemanha: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Página Internet Habitat Mare. Nesta página, a Agência Federal para a Conservação da 
Natureza fornece muita informação de referência e resultados de investigação recente sobre 
conservação da natureza no meio marinho, em especial na rede Natura 2000 - ZPE na parte 
alemã dos Mares do Norte e Báltico: .http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Medidas de gestão em habitats costeiros e estuários dos Mares do Norte e 
Báltico (NaBiV 91, 2010). Publicação BfN. 
 
Baden-Württemberg http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bayern: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburg: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesse: www.natureg.de , ainda em preparação; de momento: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  fornece informação útil para a gestão da rede 
Natura 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte – em alemão); informação adicional a 
incluir em breve, como planos de gestão, informação específica sobre a ocorrência de 
espécies/habitats nos sítios, documentos de orientação, relatórios especializados, etc 
 
Mecklenburg-Vorpommern: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
North-Rhine-Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Rheinland-Pfalz:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 

http://drusop.nature.cz/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/


   

 
Sachsen: Planos de gestão: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Versões resumidas dos planos: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Mapeamento e códigos de avaliação, etc.: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Sachsen-Anhalt: Informação sobre planeamento em curso e planos finais disponíveis (página 
da Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Schleswig-Holstein: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Fornece informação sobre a rede Natura 2000, incluindo objetivos de conservação, 
tratamento de água orientado para a conservação, etc. Em alemão. 
 
Thuringia: Artengruppen (Grupos de espécies) Em alemão. 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Fichas sobre espécies de vários grupos (mamíferos, morcegos, anfíbios, répteis, crustáceos, 
moluscos, libelinhas, escaravelhos, borboletas, angiospérmicas, fetos, líquenes, aves). 
 
 
ESTÓNIA 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ESPANHA 
 
Informação sobre a rede Natura 2000: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Bases ecológicas preliminares para a conservação dos tipos de 
habitats de interesse comunitário em Espanha). Informação sobre requisitos ecológicos, 
gestão da conservação, etc. para todos os tipos de habitats de interesse europeu presentes 
em Espanha. http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Orientações para a redação de planos de gestão para 
ZPEs. Inclui informação sobre medidas de conservação para todas as espécies de aves 
enumeradas no anexo I da Diretiva Aves presentes em Espanha, as suas principais ameaças 
e atividades que podem estar em conflito com a sua conservação, perturbação com origem 
em atividades humanas, etc. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANÇA 
 
Cahiers d’habitats: fichas com uma síntese atualizada do conhecimento científico e medidas 
de conservação e gestão para todos os habitats e espécies presentes em França (incluindo 
atividades suscetíveis de afetar os habitats, etc.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
Orientações sobre a rede Natura 2000 e aquicultura em França. Agence des aires marines 
protégées. 2009. 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html


   

http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Fornece informação sobre o estado de 
conservação e as ameaças a todos os tipos de habitats protegidos pela rede Natura 2000 e 
as possíveis pressões com origem nas pescas, aquicultura e atividades de lazer no mar. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
HUNGRIA 
 
Informação sobre os sítios Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDA 
 
Informação sobre todos os sítios Natura 2000 (Objetivos de conservação, etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ITÁLIA 
 
Abruzzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Regione Marche: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piedmont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardinia: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sicilia:  http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
HOLANDA 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITUÂNIA 
 
Uma resolução adotada em 2004 informa acerca das atividades limitadas e permitidas para 
cada tipo de habitat de interesse europeu. Em lituano. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 

http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=


   

 
 
POLÓNIA 
 
Informação sobre a rede Natura 2000, habitats e espécies. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGAL 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Fornece informação sobre todos os sítios Natura 2000, 
habitats e espécies de interesse europeu presentes em Portugal. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
ESLOVÁQUIA 
 
Informação sobre a rede Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk, e www.daphne.sk. 
 
 
ESLOVÉNIA 
 
Informação sobre a rede Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SUÉCIA 
 
Informação sobre a rede Natura 2000, espécies e habitats, planos de gestão para a rede 
Natura 2000 na Suécia, disponível através da página Internet da SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
REINO UNIDO 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC) – Elementos com interesse de conservação  
nas ZEC 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

UK Biodiversity Action Plan – Habitats: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Avaliação do estado de conservação de cada habitat do anexo I da Diretiva: 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Áreas Marinhas Protegidas: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Sub-programme [em 
linha]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Disponível em: 
http://www.marlin.ac.uk 

Escócia: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Inglaterra: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Irlanda do Norte: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Gales: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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