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1.

INTRODUÇÃO E CONTEXTO

Necessidade de um documento de orientação
A necessidade de uma total aplicação da Directiva Habitats1 e da Directiva Aves 2 no domínio
marinho ao largo das costas da União Europeia, em especial no que respeita à criação da Rede
Natura 2000, representa um dos principais desafios que a política de biodiversidade da UE
deve enfrentar nos próximos anos.
A criação de uma rede de zonas de conservação no meio marinho, ao abrigo da Rede Natura
2000, contribuirá de forma significativa para a realização não só do objectivo de travar a
perda de biodiversidade na UE como também dos objectivos mais gerais de conservação e
utilização sustentável do meio marinho.
Até à data, são relativamente poucos os sítios Natura 2000 identificados no meio marinho ao
largo das costas, o que constitui a lacuna mais significativa da Rede Natura. A aplicação das
Directivas Aves e Habitats no domínio marinho acarreta desafios substanciais, em especial
quando se considera o meio marinho ao largo das costas (por oposição ao meio marinho
costeiro), devido à falta de conhecimentos científicos sobre a distribuição/abundância das
diferentes espécies e tipos de habitats.
Durante uma reunião realizada em Outubro de 2002, os Directores da Rede Natura nos
Estados-Membros chegaram a acordo quanto à necessidade de continuar a trabalhar para que
se possa chegar a um entendimento comum das disposições relacionadas com a designação e
gestão dos sítios marinhos Natura 2000. A Comissão Europeia foi convidada a criar um grupo
de trabalho ad hoc, no âmbito do Comité Habitats, cuja tarefa será apresentar orientações
neste domínio.
Um Grupo de Peritos Marinhos tem vindo a trabalhar, desde Março de 2003, com vista ao
desenvolvimento de um entendimento comum das disposições da Rede Natura 2000 no
domínio marinho, de modo a facilitar a designação e futura gestão dessas zonas. Esse trabalho
deverá servir de auxílio aos Estados-Membros na realização desta importante tarefa,
fornecendo ainda um importante material de referência para outras partes envolvidas. O
documento será também útil para a Comissão, no contexto da análise de qualquer acção neste
domínio, e proporcionará às principais partes envolvidas acesso a informação válida e mais
segurança no que respeita ao planeamento e à execução das suas actividades, na medida em
que o parecer da Comissão em relação a diversos aspectos fundamentais da aplicação das
Directivas Habitats e Aves no domínio marinho terá uma divulgação muito mais alargada.

1

2

Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e
da fauna e da flora selvagens.
Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens.
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Âmbito de aplicação do guia
O presente guia surge em resposta à necessidade imediata de progressos na criação da Rede
Natura 2000 no domínio marinho. Logo, está principalmente centrado nas espécies e nos tipos
de habitat marinhos abrangidos pelas disposições das Directivas Aves e Habitats, aplicáveis a
certos sítios em concreto. Em causa estão, portanto, os tipos de habitat que constam da lista
do anexo I e as espécies que constam da lista do anexo II da Directiva Habitats, bem como as
espécies de aves que constam do anexo I e as espécies de aves migratórias abrangidas pela
Directiva Aves (79/409/CEE) para as quais seja
necessário designar, proteger e gerir sítios Natura 2000
Para efeitos do presente documento,
no domínio marinho.
entende-se por "meio marinho costeiro"
O guia procura explicar os conceitos legais e técnicos
relevantes, que deverão servir de base à criação da Rede
Natura 2000 em todas as zonas marinhas onde são
aplicáveis as Directivas Aves (79/409/CEE) e Habitats
(92/43/CEE). Abrange o meio marinho costeiro e do
largo.

as águas interiores e o mar territorial de
um Estado costeiro, conforme definidos
pela UNCLOS 3 ; o "meio marinho do
largo" engloba as zonas marinhas, para
lá do limite do mar territorial, sobre as
quais os Estados-Membros exerçam
algum tipo de direitos de soberania.

A conservação dos habitats marinhos e das espécies que
suscitam preocupações de conservação a nível europeu não ficará garantida apenas pelo facto
de se designarem e gerirem de forma adequada sítios Natura 2000. Será necessário resolver
também o problema das pressões antropogénicas sobre o meio marinho no seu todo, no
âmbito de uma estratégia mais alargada de conservação do meio marinho.

Estrutura do guia
O guia inclui os seguintes elementos, seguindo a mesma lógica que o processo de execução
necessário para a construção da componente marinha da Rede Natura 2000:
− O capítulo 2 analisa o processo de criação da Rede Natura 2000 no contexto mais
alargado das políticas ambientais da UE. Apresenta informação sobre a legislação
comunitária e internacional relevante para a criação da Rede Natura 2000 no domínio
marinho.
− O capítulo 3 esclarece as definições dos tipos de habitat marinho que constam do
anexo I da Directiva Habitats e apresenta informação de carácter mais geral sobre os
habitats e as espécies marinhas, nomeadamente no que respeita à respectiva
distribuição nas águas costeiras e ao largo da costa dos Estados-Membros.
− O capítulo 4 fornece informação sobre os métodos ideais para a determinação da
localização e para a avaliação dos habitats e espécies marinhas, bem como uma
metodologia para a selecção dos sítios.
− O capítulo 5 dá orientações em relação a questões de gestão relevantes para os sítios
marinhos da Rede Natura 2000.

3

UNCLOS, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, http://www.un.org/Depts/los/index.htm.
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− O capítulo 6 analisa mais aprofundadamente as ligações entre a gestão das pescas e as
Directivas Aves e Habitats.

Limites do guia
A intenção do presente guia é seguir de forma fiel o texto das Directivas Aves e Habitats, bem
como os princípios gerais que estão na base da legislação comunitária no domínio do
ambiente. O guia não tem carácter legislativo (não estabelece novas regras, mas fornece
orientações sobre a aplicação das regras já existentes). Logo, o documento reflecte apenas as
opiniões dos serviços da Comissão e não tem carácter vinculativo.
Cabe aqui salientar que a interpretação definitiva do direito comunitário é da competência do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, pelo que as orientações fornecidas terão que
evoluir em consonância com a jurisprudência que for surgindo neste domínio.
O presente guia respeitará plenamente a jurisprudência do Tribunal, factor que é determinante
em relação, sobretudo, a certos aspectos do guia sobre os quais o Tribunal já tomou posições
claras. O guia visa igualmente explicar alguns dos aspectos jurídicos do direito do mar e de
outros tipos de princípios que servirão de base ao processo de designação e futura gestão da
componente marinha da Rede Natura 2000.
Não é possível, no contexto do presente guia, ser exaustivo em relação a todas as questões
suscitadas pela Rede Natura 2000 no domínio marinho, em especial no que respeita à gestão e
protecção dos sítios. A intenção é, no entanto, tratar as questões fundamentais relacionadas
com a criação da rede, utilizando a informação disponível. Numa fase posterior, poderá ser
necessário apresentar mais orientações em relação a determinados assuntos específicos.

*Caretta caretta 4
Fotografia: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271

4

Caretta caretta: espécie prioritária de importância comunitária, que consta das listas dos anexos II e IV
da Directiva Habitats. PT: tartaruga-boba; ES: tortuga boba; EN: loggerhead turtle; FR: tortue de
carouane; DE: Unechte Karettschildkröte.
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2.

CONTEXTO GLOBAL

2.1.

Contexto político da biodiversidade marinha e das zonas protegidas na UE

A política da UE para a biodiversidade marinha, que inclui as zonas protegidas, está a ser
desenvolvida no contexto dos compromissos assumidos a nível regional, comunitário e
mundial.
A nível comunitário, os Chefes de Estado e de Governo assumiram o compromisso de "travar
a perda de biodiversidade [na UE] até 2010". A nível mundial, associaram-se a cerca de 130
líderes mundiais no compromisso de "alcançar uma significativa redução na actual taxa de
perda de biodiversidade [a nível mundial] até 2010". Perante a evidência de uma perda de
biodiversidade que não só continua a ocorrer mas cujo ritmo está a acelerar e da existência de
bens e serviços do ecossistema que são críticos – como foi recentemente salientado no
contexto da Avaliação do Ecossistema do Milénio – o Conselho Europeu já por várias vezes
apelou à aceleração dos esforços para dar cumprimento a esses compromissos.
O 6º programa comunitário de acção em matéria de ambiente identifica a 'natureza e
biodiversidade' como um dos seus temas prioritários de acção. Os objectivos e áreas
prioritárias de acção no domínio da natureza e da biodiversidade, definidos pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho no 6º programa comunitário de acção 5 , incluem nomeadamente:
•

A criação da Rede Natura 2000 e a aplicação das medidas e dos instrumentos
financeiros e técnicos necessários para a sua execução integral e para a protecção, fora
das áreas abrangidas pela Rede Natura 2000, das espécies protegidas ao abrigo das
Directivas Aves e Habitats (n.º 2, sétimo travessão da alínea a), do artigo 6º);

•

Uma maior promoção da protecção das zonas marinhas, em especial através da Rede
Natura 2000, bem como de outros meios comunitários viáveis (n.º 2, quarto travessão
da alínea g), do artigo 6º).

Na sua qualidade de parte contratante na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), a
Comunidade Europeia preparou uma estratégia e planos de acção da UE em matéria de
biodiversidade que visam, nomeadamente, integrar as considerações ligadas à biodiversidade
nas restantes políticas comunitárias. As questões relacionadas com a biodiversidade marinha
são tratadas tanto no plano de acção para a biodiversidade (PAB) "Recursos Naturais" como
no PAB "Pescas". A questão do meio marinho também foi levantada no que respeita ao
impacto das frotas de pesca europeias em águas internacionais.
Uma análise da política de biodiversidade da UE realizada em 2003-2004 avaliou a aplicação,
eficácia e pertinência da estratégia e dos planos de acção comunitários em favor da
biodiversidade, em particular no contexto das metas estabelecidas para 2010. Esse processo
culminou na Conferência de Malahide, subordinada ao tema "A Biodiversidade e a UE",
realizada em Maio de 2004 sob os auspícios da Presidência Irlandesa 6 do Conselho de
Ministros. A "Mensagem de Malahide", resultado dessa conferência, alcançou um vasto grau
de consenso sobre as prioridades com vista à realização das metas para 2010, entre as quais se
inclui a conclusão da Rede Natura 2000 no domínio marinho até 2008 e a aprovação e
promoção da gestão de todos os sítios Natura 2000 até 2010.
5

6

Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que
estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de ambiente (JO L 242 de 10.9.2002, p.
1).
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm.
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Com base em muitas das prioridades identificadas na Mensagem de Malahide, a Comissão
adoptou, em Maio de 2006, uma comunicação intitulada 'Travar a perda de biodiversidade
até 2010 - e mais além' [COM(2006) 216 final] 7 que define uma ambiciosa abordagem
política para travar a perda de biodiversidade até 2010. Essa abordagem prevê, em particular,
um plano de acção da UE que define claramente os objectivos e acções prioritários para a
realização das metas para 2010 e também as responsabilidades respectivas das instituições da
UE e dos Estados-Membros. De forma coerente com o processo descrito acima, a primeira
acção identificada no plano de acção comunitário para a biodiversidade 8 é a aceleração dos
esforços para a finalização da Rede Natura 2000. A acção preconiza: "uma rede completa de
Zonas de Protecção Especial (ZPE) no domínio marinho até 2008; a adopção de listas dos
Sítios de Importância Comunitária (SIC) no domínio marinho até 2008; a designação de
Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e a definição das prioridades de gestão e das medidas
necessárias para a conservação dessas zonas [até 2012, no que respeita ao domínio marinho];
o estabelecimento de medidas de gestão e de conservação semelhantes para as ZPE [até 2012,
no que respeita ao domínio marinho]". O plano de acção específica ainda os indicadores a
utilizar para o seguimento dos progressos realizados e um calendário para as respectivas
avaliações 9 .
A comunicação sobre a biodiversidade foi muito bem recebida por outras instituições
comunitárias, nomeadamente pelo Conselho de Ministros do Ambiente de Dezembro de 2006,
que convidou a Comissão e os Estados-Membros a avançarem de forma urgente com a
aplicação do plano de acção para a biodiversidade.
Tanto a comunicação como o plano de acção tomam em consideração os diferentes
compromissos a nível internacional no que respeita às zonas protegidas no domínio marinho,
que incluem:
-

O compromisso assumido pela Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável no
sentido de estabelecer um sistema global representativo das zonas protegidas marinhas e
costeiras até 2012.

-

As decisões relacionadas com as zonas protegidas e com os ecossistemas marinhos e
costeiros adoptadas por diferentes conferências no âmbito da CDB, em especial a Decisão
COP7, relativa à criação (até 2012) e manutenção de uma rede de zonas marinhas e
costeiras protegidas que sejam geridas de forma eficaz, com base em considerações
ecológicas, em coerência com o direito internacional e com base em dados científicos.

-

Em relação ao oceano Atlântico e ao mar Báltico, o compromisso da Reunião Ministerial
Conjunta das Comissões de Helsínquia e OSPAR (Bremen, 2003) de completar, até 2010,
uma rede conjunta de zonas marinhas protegidas, bem geridas, que formem um conjunto
ecologicamente coerente com a Rede Natura 2000. Tanto a HELCOM (Comissão de
Helsínquia) como a OSPAR estão de acordo em afirmar que os sítios Natura 2000
cumprem os critérios para inclusão na Rede OSPAR/HELCOM de zonas marinhas
protegidas.

7
8

9

Comunicação da Comissão - Travar a perda de biodiversidade até 2010 - e mais além,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf.
Cf. Acção A1.1.1 do anexo 1 da comunicação sobre a biodiversidade
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_200
6/pdf/sec_2006_621.pdf.
Ver
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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-

Em relação ao Mediterrâneo, o Protocolo da Convenção de Barcelona relativo às Áreas
Especialmente Protegidas e à Diversidade Biológica no Mar Mediterrâneo, de 1995, que
prevê a criação de uma lista das Zonas Especialmente Protegidas de Importância para o
Mediterrâneo (Lista SPAMI).

-

No que respeita ao mar Negro, o Protocolo sobre a Biodiversidade e a Conservação da
Paisagem, anexo à Convenção sobre a Protecção do Mar Negro contra a Poluição, foi
assinado em Sófia, na Bulgária, em 2003 (está em em curso o processo de ratificação). Os
objectivos desse protocolo são, nomeadamente, manter o ecossistema do mar Negro em
bom estado ecológico e as suas paisagens em condições favoráveis e proteger, conservar e
gerir de forma sustentável a biodiversidade e a diversidade paisagística do mar Negro, de
modo a enriquecer o seu património biológico.

No que respeita aos sítios a proteger ao abrigo da Directiva Aves, uma importante conferência
realizada sob os auspícios da Presidência dos Países Baixos em Novembro de 2004, em
Bergen-op-Zoom, identificou lacunas significativas na designação de zonas marinhas
protegidas para as aves e, na mesma linha da conferência de Malahide, recomendou a
completa extensão da rede de ZPE ao domínio marinho (2008), o estabelecimento de um
regime de protecção eficaz, a definição de objectivos de gestão e a respectiva aplicação, até
2010, em todos os sítios Natura 2000. O relatório da conferência de Bergen-op-Zoom, tal
como outros documentos importantes produzidos no contexto das celebrações ou relevantes
para as mesmas, pode ser consultado na página Web da DG Ambiente 10 .

2.2.

Estratégia para a protecção e conservação do meio marinho: uma abordagem
baseada no ecossistema para garantir a conservação da biodiversidade e a
utilização sustentável dos recursos naturais

O 6º programa comunitário de acção em matéria de ambiente 11 considerou que a questão da
conservação e da protecção do meio marinho é complexa e exige uma abordagem alargada e
pluridimensional, tendo solicitado à Comissão que fosse preparada uma estratégia temática
específica. A Comissão adoptou a estratégia temática para o meio marinho, que inclui uma
proposta de acção legislativa, em 2005 12 .
A estratégia adoptada baseia-se numa ambiciosa nova abordagem para a protecção e gestão
dos ecossistemas marinhos e promove a utilização sustentável dos recursos marinhos,
contemplando as principais ameaças já identificadas numa comunicação anterior 13 : um
enquadramento inadequado da gestão dos mares, devido a certas complexidades institucionais
e legais e às numerosas partes envolvidas; a insuficiência dos conhecimentos de base, devido
à insuficiente ligação entre os diferentes domínios de investigação onde é necessário actuar e
definir prioridades; e a ausência de uma política especificamente dedicada ao tema.

10
11

12

13

Ver http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm.
Decisão n.° 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que
estabelece o sexto programa comunitário de acção em matéria de Ambiente, JO L 242 de 10.9.2002, pp.
1-15.
Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu: Estratégia temática para a protecção
e conservação do meio marinho e Proposta de Directiva "Estratégia para o meio marinho",
COM(2005)504 e COM(2005)505.
Comunicação da Comissão ao Conselho e Ao Parlamento Europeu – "Rumo a uma estratégia de protecção e de conservação do
meio marinho", COM(2002) 539.
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A visão proposta pela estratégia passa pela protecção e recuperação dos oceanos e mares da
Europa e pela garantia de que as actividades humanas sejam conduzidas de forma sustentável,
de modo a que as gerações actuais e futuras possam desfrutar e beneficiar de oceanos e mares
biologicamente diversos e dinâmicos, seguros, limpos, saudáveis e produtivos. Esta nova
abordagem desenvolve uma política integrada com vista à aplicação de um conjunto único,
integrado e coerente de medidas para a conservação e protecção do meio marinho.
A Comissão propõe que seja progressivamente aplicada uma abordagem baseada no
ecossistema para a gestão das actividades humanas que afectam o meio marinho, incluindo
objectivos e metas, de modo a garantir a conservação da biodiversidade e a utilização
sustentável dos recursos marinhos. Essa abordagem toma em consideração os conceitos de
'estado de conservação favorável' e de 'bom estado ecológico', conforme exigido pelas
Directivas Habitats e Aves e pela Directiva-Quadro para a Água.
O Conselho e o Parlamento tinham dado o seu apoio à abordagem proposta pela estratégia e
têm agora a responsabilidade de adoptar o instrumento legal proposto. A partir daí, os
Estados-Membros terão de garantir, o mais tardar até 2021, a obtenção de um bom estado
ambiental no domínio marinho, devendo continuar a proteger e a conservar o meio marinho e
a evitar a sua deterioração.
De acordo com a directiva proposta, as medidas a tomar pelos Estados-Membros para a
obtenção de um bom estado ambiental terão de ser baseadas em avaliações correctas e fiáveis
do impacto das actividades humanas no meio marinho. A proposta envida todos os esforços
para garantir a criação de sistemas apropriados de seguimento e avaliação, que incluirão as
actuais obrigações de seguimento definidas pelas Directivas Habitats e Aves.
ABORDAGEM POR ECOSSISTEMA
A elaboração de orientações para a aplicação da chamada abordagem por ecossistema no domínio
marinho foi uma das actividades lançadas sob a égide da Comissão Europeia no contexto da preparação
da estratégia ambiental para o meio marinho.
Nesse contexto, a abordagem por ecossistema está imbricada no conceito de desenvolvimento
sustentável, que exige que as necessidades das gerações futuras não sejam comprometidas pelas acções
das gerações actuais. A abordagem por ecossistema dá saliência a um regime de gestão que mantenha o
ecossistema num estado saudável, em paralelo com uma utilização humana apropriada do meio marinho,
em benefício das gerações actuais e futuras.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica 14 define a abordagem por ecossistema como uma estratégia
para a gestão integrada dos solos, da água e dos recursos vivos, que promove a conservação e a
utilização sustentável de forma equitativa, podendo o ecossistema ser definido como um complexo
interactivo de comunidades vivas e o ambiente em que vivem, unidade funcional em grande medida
auto-sustentável. A Convenção reconhece o facto de que a espécie humana, com a sua diversidade
cultural, representa uma componente integral do ecossistema.
Especificando melhor, para efeitos da estratégia europeia para o meio marinho a abordagem por
ecossistema é descrita como uma gestão abrangente e integrada das actividades humanas, baseada nos
melhores conhecimentos científicos disponíveis acerca do ecossistema e das suas dinâmicas, de modo a
identificar e a adoptar medidas sobre as influências que sejam críticas para a saúde dos ecossistemas
marinhos, garantindo assim uma utilização sustentável dos bens e serviços ligados aos ecossistemas e a
conservação da sua integridade. Esta descrição considera claramente o ser humano como parte dos
ecossistemas naturais, salientando que as actividades humanas nesses ecossistemas devem ser geridas de
modo a não comprometerem componentes do ecossistema que contribuam para a sua integridade
estrutural e funcional.

14

http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp.
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As Convenções HELCOM e OSPAR adoptaram uma interpretação diferente, mais específica,
da abordagem por ecossistema. O texto completo dessa interpretação pode ser consultado em:
http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf.

2.3.

Política marítima da UE

A supracitada estratégia europeia para a protecção e conservação do meio marinho, referida
no ponto 2.2, deve ser vista no contexto mais alargado do desenvolvimento da nova política
marítima da UE.
Em 7 de Junho de 2006, a Comissão Europeia adoptou um Livro Verde 15 sobre a futura
política marítima da União Europeia. O Livro Verde constitui o resultado de mais de um ano
de consultas das partes interessadas e tenta identificar as lacunas existentes nas diferentes
políticas sectoriais relacionadas com o domínio marítimo, para além de adoptar as melhores
práticas e de retirar ensinamentos dos obstáculos e desafios enfrentados. A necessidade de
uma política deste tipo decorre da importância económica, social e ambiental da dimensão
marítima na Europa. A visão subjacente é a de uma Europa com uma economia marítima
dinâmica em harmonia com o meio marinho, apoiada nos conhecimentos especializados da
ciência marinha.
A estratégia de protecção e conservação do ambiente marinho referida no ponto 2.2
contribuirá de forma directa para a preparação da futura política marítima da UE.

2.4.

Ligações entre o ambiente marinho costeiro e a Directiva-Quadro da UE para a
Água

A Directiva-Quadro da UE para a Água 16 (DQA) estabelece um enquadramento para a
melhoria da protecção e do estado do ambiente aquático nas águas continentais, nas águas de
transição e nas águas costeiras.
As águas costeiras são definidas como uma faixa com a largura de uma milha marítima a
contar da linha de base a partir da qual são delimitadas as águas territoriais. Os objectivos
gerais da DQA passam por evitar a continuação da degradação e alcançar uma situação de
"bom estado" de todas as águas até 2015. O conceito de estado da água inclui tanto o "estado
ecológico" como o "estado químico". No que respeita ao estado químico das águas, o âmbito
da DQA é alargado, de modo a incluir a totalidade das águas territoriais.
Os Estados-Membros devem dar cumprimento às normas e objectivos definidos para essas
massas de água até 2015, excepto nos casos em que a legislação comunitária ao abrigo da
qual tenha sido criada uma determinada zona protegida preveja outras condições. Sempre que
mais que um dos objectivos se refiram a uma mesma massa de água, serão aplicados os
objectivos mais estritos.

15
16

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html.
Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que estabelece
um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, JO L 327 de 23.12.2000, p. 1.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/pt/oj/dat/2000/l_327/l_32720001222pt00010072.pdf.
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Com vista ao cumprimento dos objectivos ambientais, a DQA prevê o desenvolvimento de
um programa de medidas, enquadrado num plano alargado de gestão de bacia hidrográfica. O
primeiro desses planos deve ser apresentado em 2009. O planeamento deverá ser feito ao
nível de cada região hidrográfica, designação que inclui uma ou mais bacias hidrográficas
adjacentes, juntamente com as respectivas águas costeiras. No quadro da elaboração dos
planos de gestão, as autoridades competentes devem encorajar a participação pública activa de
todas as partes interessadas.
O sistema de classificação da qualidade da água utilizado na DQA inclui cinco categorias de
estado da água: excelente, bom, razoável, medíocre e mau. O 'estado excelente' é definido
como uma situação em que não há nenhuma (ou muito pouca) pressão antropogénica. Esse
estado é igualmente designado por 'condições de referência', na medida em que é o melhor
estado possível – a referência absoluta. As condições de referência são específicas para cada
situação, pelo que variam em função dos diferentes tipos de rio, lago ou águas costeiras, de
modo a tomar em consideração a grande diversidade das regiões ecológicas da Europa. A
avaliação da qualidade baseia-se no grau de afastamento das condições de referência, de
acordo com as definições da directiva. Um 'bom estado' significa que há um afastamento
'ligeiro', um 'estado razoável' um afastamento 'moderado' e assim por diante. As definições
relevantes constam do anexo V da DQA.
A avaliação do estado das águas baseia-se em elementos qualitativos de carácter biológico,
químico e hidromorfológico. No caso das águas de transição e das águas costeiras, os
elementos biológicos a tomar em consideração incluem o fitoplâncton, a flora aquática, os
invertebrados bentónicos e a fauna piscícola. Os elementos qualitativos hidromorfológicos
incluem características como a exposição à ondulação, a estrutura da zona intertidal ou as
variações de profundidade. A transparência, as condições de oxigenação ou o teor de
nutrientes constituem alguns exemplos dos elementos químicos que devem ser incluídos na
avaliação.
A Directiva-Quadro exige a integração nos Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica relevantes
dos objectivos ambientais definidos para as zonas protegidas da Rede Natura 2000 e para
todas as outras zonas que exijam uma protecção especial nos termos de outra legislação
comunitária específica. Esses planos devem incluir as zonas de transição e as zonas costeiras
sobre as quais a Autoridade da Bacia Hidrográfica exerça as suas competências.
2.5.

O desafio da construção da Rede Natura 2000 no domínio marinho. Planeamento
de um sistema de zonas marinhas protegidas

A componente marinha da Rede Natura 2000 será uma componente integral da rede ecológica
europeia Natura 2000. No que respeita ao ambiente terrestre, a rede marinha terá por
objectivo a protecção dos sítios de importância comunitária no que respeita: i) aos tipos de
habitat natural que constam da lista do anexo I; ii) dos habitats das espécies que constam da
lista do anexo II da Directiva Habitats, de modo a garantir que as suas características possam
ser mantidas ou, quando necessário, repostas num estado de conservação favorável na sua
área de distribuição natural.
A componente marinha da Rede Natura 2000 terá igualmente de incluir uma rede coerente de
Zonas de Protecção Especial (ZPE) classificadas nos termos da Directiva Aves. Essas zonas
serão os terrenos mais apropriados, em número e em dimensão, para a conservação das
espécies de aves marinhas que constam da lista do anexo I da Directiva Aves, bem como das
espécies de aves marinhas migratórias, tendo em conta as suas necessidades de protecção.
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Embora o conjunto de espécies abrangidas pela Directiva Aves já seja bastante abrangente no
que respeita às aves marinhas, cabe aqui reconhecer que os actuais anexos da Directiva
Habitats não estão muito orientados para as espécies e tipos de habitats marinhos, em especial
no que se refere aos que ocorrem ao largo. No entanto, um primeiro passo importante para a
protecção do ambiente marinho passará pela total aplicação dos compromissos já assumidos
em relação à componente marinha já existente na Rede Natura 2000.
Esse trabalho poderá ter de ser complementado, no futuro próximo, por uma listagem de tipos
de habitat e espécies adicionais que possa ser usada como base jurídica para o alargamento da
componente marinha da rede. No contexto da estratégia marinha, a Comissão propôs um
enquadramento para o desenvolvimento de uma abordagem racional com vista à total
aplicação da Rede Natura 2000 no mar, que visa analisar potenciais propostas de adaptação
dos anexos da Directiva Habitats que permitam o seu reforço no que respeita a protecção das
espécies e habitats marinhos.
Pretende-se com este processo fornecer uma base para a protecção de outras espécies e tipos
de habitat relevantes. Este desafio problemático terá de ser enfrentado e resolvido através de
uma abordagem de cooperação em toda a UE. Diversas espécies e tipos de habitat marinho
que suscitam preocupações de conservação a nível europeu não se encontram actualmente
abrangidos nem pela Directiva Habitats nem pela Directiva Aves, mas precisam de protecção
para garantir um estado de conservação favorável. Muitas dessas espécies e habitats estão
identificados e constam da lista de diversas organizações regionais como a OSPAR, a
Convenção de Helsínquia ou a Convenção de Barcelona. Para completar essas listagens, será
necessário aumentar o grau dos conhecimentos e das avaliações científicas.
2.6.

Zonas marinhas diferentes. Aplicação da legislação da Rede Natura nos mares da
Europa.

Os Estados-Membros têm a obrigação de aplicar a legislação de protecção da natureza nas
águas sob a sua jurisdição e no exterior das mesmas, ou seja, nas águas sobre as quais
exercem direitos de soberania. As Directivas Habitats e Aves são aplicáveis no território
europeu dos Estados-Membros 17 . Logo, as águas adjacentes aos departamentos ultramarinos
franceses (DOM) e aos territórios referidos no anexo II do Tratado que institui a Comunidade
Europeia 18 não são abrangidas.
2.6.1.

Definição das diferentes zonas marinhas

Nos termos do direito internacional, os Estados costeiros definem diversas zonas marinhas de
jurisdição como as suas águas territoriais, a Zona Económica Exclusiva (ZEE) e a plataforma
continental. Alguns Estados costeiros definem ainda outras zonas no interior das quais
reclamam direitos exclusivos de soberania sobre os recursos naturais, como por exemplo
'zonas de protecção da pesca' ou 'zonas de protecção do ambiente'.
A própria Comunidade Europeia aceitou as regras internacionais sobre as zonas marítimas,
adoptadas em 1982 no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(UNCLOS).
O mar territorial é uma faixa de mar adjacente à qual um Estado costeiro pode alargar a sua
soberania, para além do seu território terrestre e águas interiores. Nos termos do artigo 3º da
17
18

Ver a Directiva Aves, artigo 1º.
JO C 325 de 24.12.2002. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pt/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html.
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UNCLOS, todos os Estados dispõem do direito de definir a largura do seu mar territorial até
um máximo de 12 milhas marítimas 19 .
O mar territorial é a faixa de mar (até ao limite de 12 milhas marítimas) adjacente à qual se
pode alargar a soberania do Estado costeiro, também exercida sobre o seu território terrestre e
águas interiores.
As águas marinhas que se estendem entre terra e a linha de base do mar territorial fazem parte
das águas interiores do Estado (a definição pormenorizada de "águas interiores" consta do
artigo 8º da UNCLOS 20 ). Nas águas interiores e no mar territorial, a jurisdição do Estado
costeiro alarga-se ao espaço aéreo, à coluna de água e ao leito e subsolo marinhos.
A Zona Económica Exclusiva (ZEE) é definida pela UNCLOS 21 como uma zona situada
além do mar territorial e a este adjacente (entre as 12 e as 200 milhas marítimas 22 ), sobre a
qual o Estado costeiro exerce direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento,
conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao
leito do mar, do leito do mar e do seu subsolo. O Estado costeiro exerce igualmente a sua
soberania no que respeita à investigação científica marinha e à protecção e preservação do
meio marinho no interior da sua ZEE.
A Plataforma Continental 23
Nos termos do direito internacional, os Estados costeiros exercem também direitos de
soberania sobre os recursos não-vivos e sobre os organismos vivos sedentários da 'plataforma
continental'.
A designação "plataforma continental" é geralmente utilizada pelos geólogos marinhos em
relação à parte da margem continental que se encontra entre a linha de costa e o talude
continental ou, quando não exista um talude evidente, entre a linha de costa e o ponto em que
a profundidade da coluna de água atinge uma profundidade aproximada de 100 a 200 metros.
Por outro lado, essa designação é definida no artigo 76º da UNCLOS de acordo com uma
fórmula complexa. De acordo com essa definição, "a plataforma continental de um Estado
costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu
mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até
ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das
linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o
bordo exterior da margem continental não atinja essa distância".
Logo, a plataforma continental estende-se pelo menos a 200 milhas marítimas em mar aberto.
Não pode ser alargada para além das 350 milhas marítimas. A plataforma continental é
constituída pelo leito do mar e pelo subsolo marinho, não incluindo a coluna de água

19

20
21

22
23

Uma milha marítima corresponde ao comprimento de um arco de 1' no Equador; 40 000 km/360/60 = 1
milha marítima = 1,852 km; 12 mm = 22,2 km.
http://www.un.org/Depts/los/index.htm.

UNCLOS, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Artigo 55º. A Zona Económica
Exclusiva não se pode alargar para lá das 200 milhas marítimas a contar da linha de base a partir da
qual é delimitado o mar territorial (UNCLOS, artigo 56º) http://www.un.org/Depts/los/index.htm.
Entre os 22,2 e os 370,4 km.
Cabe aqui registar que a Plataforma Continental é distinta da ZEE.
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suprajacente. O presente documento utiliza a definição legal de "plataforma continental"
apresentada no parágrafo anterior (definição da UNCLOS).
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O sítio Web da UNCLOS inclui uma base de dados pormenorizada, caso a caso, para os
diferentes Estados costeiros: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm, com todas as
referências jurídicas. Diversos mapas ilustrativos das zonas marinhas podem ser consultados
em: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/.
2.6.2.

Aplicabilidade das directivas no domínio da protecção da natureza no mar. Em que
medida são aplicáveis as Directivas Aves e Habitats?
Historial das discussões relativas ao alcance geográfico das directivas

A posição inicial de alguns Estados-Membros ia no sentido da limitação das suas obrigações às
águas territoriais, ou seja, até às 12 milhas marítimas a contar das linhas de base. A Comissão
sempre contestou essa interpretação, argumentando em favor de uma cobertura mais alargada
na medida em que, como é óbvio, a protecção das espécies e dos habitats marinhos incluídos
nos anexos das directivas não pode ser devidamente garantida actuando apenas numa área tão
limitada. Após alguns anos de debate, e no seguimento de discussões entre os Serviços
Jurídicos da Comissão e do Conselho, o Conselho reconheceu a necessidade de aplicação das
directivas no domínio da natureza em toda a ZEE como um elemento fundamental para a
protecção dos ecossistemas marinhos (ver as Conclusões do Conselho de Ministros das Pescas,
Luxemburgo, 2001) 24 . Este reconhecimento vem dar apoio à possibilidade de aplicação em
toda a Zona Económica Exclusiva, que no caso do Atlântico se estende até às 200 milhas
marítimas (370,4 km) a contar da linha de costa dos diferentes Estados-Membros.
Esse parecer foi confirmado pela posição expressa pelo Tribunal de Justiça Europeu no seu
acórdão relativo ao Processo C-6/04, de 20 de Outubro de 2005, bem como em outros acórdãos
dos tribunais dos Estados-Membros (p.ex.: no Reino Unido, Processo n.º CO/1336/1999,
Rainha contra o Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Greenpeace Limited 25 ).

Princípio jurídico
No que respeita à exploração e à conservação dos recursos naturais, a Comissão é de opinião
que a definição de direitos exclusivos sobre uma zona marinha por um Estado costeiro acarreta
não só direitos como também obrigações. O direito exclusivo de exploração dos recursos
naturais implica um dever equivalente de preservação dos recursos naturais. Assim, o direito
comunitário relacionado com a conservação dos recursos naturais é aplicável em todas as zonas
marítimas sobre as quais os Estados-Membros exercem esse tipo de direitos. Estão incluídas as
seguintes zonas marítimas:
-

24

25

As águas interiores e o mar territorial;

Extracto do anexo às Conclusões do Conselho sobre a estratégia para a integração da dimensão ambiental
e do desenvolvimento sustentável na política comum das pescas – Luxemburgo, 25 de Abril de 2001:
Ponto 15. A directiva "Habitats" e a directiva "Aves",5 e especialmente a rede associada de sítios
protegidos no ambiente marinho "Natura 2000", constituem um elemento-chave para a protecção do
ecossistema marinho que poderá ter consequências para as pescas. Exortam-se os Estados-Membros a
prosseguir, em cooperação com a Comissão, os seus trabalhos no sentido da implementação integral
destas directivas nas suas zonas económicas exclusivas.
REF: http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/01/st08/08077p1.pdf.
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn.
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-

A Zona Económica Exclusiva (ZEE) e/ou outras zonas sobre as quais os Estados-Membros
exerçam direitos de soberania equivalentes (zonas de protecção da pesca, zonas de
protecção ambiental, …);

-

A plataforma continental.

Este princípio é conforme com:
-

O Regulamento (CEE) nº 2913/92 do Conselho, que estabelece o Código Aduaneiro
Comunitário (artigo 23º), onde a definição de 'mercadorias inteiramente obtidas num país'
inclui os produtos extraídos do solo ou do subsolo marinho situado fora do mar territorial,
desde que esse país exerça, para efeitos de exploração, direitos exclusivos sobre esse solo
ou subsolo. Esse regulamento incorpora a mesma definição de 'mercadorias inteiramente
obtidas num país' que constava do anterior Regulamento n.º 802/1968. Mesmo nessa fase
precoce das discussões, a Comunidade já incluía no domínio de aplicação a parte da
plataforma continental que não pertence ao território dos Estados-Membros. A definição
comum da origem das mercadorias determina que as mercadorias produzidas e extraídas do
solo ou do subsolo marinho situado fora do mar territorial são consideradas mercadorias
inteiramente obtidas num país, desde que esse país exerça, para efeitos de exploração,
direitos exclusivos sobre esse solo ou subsolo. Logo, de acordo com essa interpretação, a
legislação comunitária é aplicável à plataforma continental e à ZEE dos Estados-Membros
da UE;

-

As Conclusões do Conselho sobre a estratégia para a integração da dimensão ambiental e
do desenvolvimento sustentável na política comum das pescas – Luxemburgo, 25 de Abril
de 2001, que incluem as seguintes considerações (ponto 15): A directiva "Habitats" e a
directiva "Aves",5 e especialmente a rede associada de sítios protegidos no ambiente
marinho "Natura 2000", constituem um elemento-chave para a protecção do ecossistema
marinho que poderá ter consequências para as pescas. Exortam-se os Estados-Membros a
prosseguir, em cooperação com a Comissão, os seus trabalhos no sentido da
implementação integral destas directivas nas suas zonas económicas exclusivas 26 ;

-

A jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu (principalmente o acórdão relativo ao
Processo C-6/04 27 , bem como outros acórdãos dos tribunais dos Estados-Membros (p.ex.:
no Reino Unido: Rainha contra o Secretary of State for Trade and Industry, ex parte
Greenpeace Limited, Processo n.º CO/1336/1999 28 ).
Deveres dos Estados-Membros

Os Estados-Membros têm o dever de aplicar a legislação comunitária nas zonas acima citadas,
o que inclui a aplicação das Directivas Habitats e Aves. Logo, espera-se que os
Estados-Membros venham a propor, nos próximos anos, os sítios necessários para completar a
componente marinha da Rede Natura 2000, em aplicação das Directivas Aves e Habitats, nas
suas águas interiores, no seu mar territorial, na sua ZEE ou em zonas semelhantes que tenham
declarado e ainda na sua plataforma continental.

26
27

28

Ver: http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/01/st08/08077p1.pdf.

Ver os artigos 115º-120º do acórdão
(http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&doc
jo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100).
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn.
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Para efeitos de gestão, os Estados-Membros adoptarão medidas para a regulamentação das
actividades que sejam da sua responsabilidade. No que respeita a outras actividades, os
Estados-Membros adoptarão as medidas necessárias para solicitar a actuação das autoridades
competentes apropriadas. Certos casos, em que a regulamentação das actividades de pesca é
necessária para protecção de sítios Natura 2000 em zonas marinhas sob soberania ou jurisdição
dos Estados-Membros, são tratados de forma alargada no Capítulo 6 do presente documento de
orientação. O princípio geral é que as medidas devem ser tomadas no contexto e em
conformidade com as regras da Política Comum da Pesca. As regras de base relevantes estão
consignadas no Regulamento n.º 2371/2002.
Nos domínios que se encontram fora da soberania ou da jurisdição dos Estados-Membros, a
Comunidade, quando tal seja apropriado, promoverá a adopção de medidas através das
convenções internacionais apropriadas no domínio das pescas.
Esse será especialmente o caso quando a plataforma continental se alargar para lá da ZEE ou
quando não tenha sido declarada nenhuma ZEE. Nesse caso, o solo e o subsolo, abrangidos
pela legislação comunitária, encontrar-se-ão sob uma coluna de águas internacionais, pelo que
o dever de protecção do ambiente marinho do leito do mar terá de ser conciliado com a
necessidade de respeitar a legislação internacional aplicável à coluna de água
(fundamentalmente regulamentada no quadro da UNCLOS).
É necessário distinguir claramente, nesse caso particular, que recursos naturais estão sujeitos à
legislação comunitária e que recursos estão sujeitos à legislação internacional. Os recursos
naturais da plataforma continental sobre a qual os Estados-Membros dispõem de direitos de
soberania são definidos na parte VI da UNCLOS, relativa à plataforma continental (n.º 4 do
artigo 77º): os recursos naturais a que se referem as disposições da presente parte, são os
recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e subsolo bem como os
organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no período de
captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante
contacto físico com esse leito ou subsolo.
Logo, verifica-se que, nos casos em que a plataforma continental se encontra sob uma coluna
de águas internacionais, só as disposições da Directiva Habitats relacionadas com os habitats e
com as espécies sedentárias serão aplicáveis, na medida em que a legislação comunitária se
aplica somente ao leito marinho e não à coluna de água ou à superfície do mar. Pelo mesmo
motivo, a Directiva Aves e as disposições da Directiva Habitats relacionadas com a
conservação de espécies não-sedentárias 29 não são aplicáveis neste caso.
Este elemento é particularmente relevante no Mediterrâneo, onde os Estados-Membros – com
excepção de Chipre – não declararam ZEE. Poderá também ser relevante em certas partes do
Atlântico, onde o Estado costeiro reclame uma plataforma continental que ultrapasse as 200
milhas marítimas.
No caso do Mediterrâneo, qualquer medida tendente à regulamentação das actividades de pesca
para lá das águas territoriais teria de ser adoptada em conformidade com a declaração política
que consta da 'Declaração da Conferência Ministerial da Comunidade Europeia para o
desenvolvimento sustentável das pescas no Mediterrâneo', adoptada em Veneza em 25-26 de
Novembro de 2003.

29

Incluindo as espécies nadadoras de tartarugas, cetáceos e peixes.
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A declaração reconhece que a criação de zonas de protecção da pesca permite melhorar a
conservação e o controlo das actividades de pesca, contribuindo assim para uma melhor gestão
dos recursos. No entanto, foi considerado que o processo de designação dessas zonas
protegidas deve seguir uma abordagem concertada e regional. Para caminhar nesse sentido, os
Estados do Mediterrâneo devem cooperar ao nível regional apropriado.
Nesse contexto, será útil mencionar também diversas medidas de regulamentação das pescas
adoptadas por organizações internacionais como a ICCAT no que respeita ao Mediterrâneo e
ao Atlântico Este 30 (p.ex.: Recomendação da ICCAT relativa ao estabelecimento de um plano
plurianual de recuperação de certas espécies de peixes, como o atum rabilho…).
Zonas marítimas no Mediterrâneo 31
A situação das diferentes zonas marítimas do Mediterrâneo é particularmente complexa.
A Comunidade Europeia e todos os seus Estados-Membros ratificaram a UNCLOS. A maior
parte dos Estados ribeirinhos do Mediterrâneo (todos, com excepção da Turquia, Marrocos,
Líbia, Israel e Síria) também ratificaram a convenção 32 .
Chipre foi o único Estado-Membro que declarou uma ZEE no Mediterrâneo, mas a França,
Espanha e Malta declararam diferentes tipos de zonas de protecção que se alargam para além
das respectivas águas territoriais (zonas de protecção da pesca, zonas de protecção ambiental,
…).
A Tunísia, por seu lado, também declarou uma ZEE no Mediterrâneo em Junho de 2005. A
Croácia declarou direitos de soberania equivalentes no que respeita à exploração e conservação
dos recursos naturais para lá das suas águas territoriais.

2.7.

Alguns aspectos jurídicos relacionados com a aplicação da legislação ambiental no
domínio marinho. Questões de gestão no contexto das diferentes competências e
responsabilidades

Em termos jurídicos, não existe qualquer diferença entre o domínio terrestre e marinho no que
respeita aos deveres dos Estados-Membros relacionados com a aplicação das Directivas Aves e
Habitats. A obrigação última de garantir um estado de conservação favorável para as espécies e
tipos de habitat de importância comunitária é válida em ambos os casos. As obrigações dos
Estados-Membros também são as mesmas no que respeita à necessidade de garantir que o
processo de designação dos sítios seja exclusivamente baseado em critérios científicos.
No que respeita às zonas a proteger ao abrigo da Directiva Aves, o Tribunal de Justiça
salientou a necessidade de que a selecção e delimitação dos sítios tenha lugar exclusivamente
com base em critérios ornitológicos 33 .
30
31

32
33

Ver http://www.iccat.es/.
Referências: i) “Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives”. IUCN 2005. ii)
“Marine Specially protected areas, the General aspects and the Mediterranean Regional Sysytem” Tullio
Scovazzi 1999.
Uma base de dados completa e actualizada sobre a situação das ratificações pode ser consultada em:
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf.
(Acórdão de 2 de Agosto de 1993, Comissão contra Espanha, Processo C-355/90, Colectânea de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça, p. 4221, em especial os pontos 26 e 27; Acórdão de 11 de Julho de
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No que respeita à Directiva Habitats, a jurisprudência confirma que a selecção dos sítios pelos
Estados-Membros se deve basear exclusivamente nos critérios ecológicos que constam da lista
do anexo III da directiva 34 .
Logo, os desafios que se irão colocar no futuro em termos de gestão não devem ser um
elemento determinante neste processo.
Os potenciais efeitos das actividades humanas regulamentadas a nível comunitário ou
internacional sobre as espécies e habitats são maiores no domínio marinho do que no terrestre.
Sendo esse o caso, assume particular relevância verificar em que zona marinha se situa o sítio
protegido, de modo a poder identificar a abordagem de gestão mais apropriada, já que se
deverão considerar os diferentes regimes jurídicos aplicáveis nas três zonas marinhas acima
citadas (ponto 2.6, mar territorial, Zona Económica Exclusiva, plataforma continental).
Em relação a cada sítio marinho, a autoridade nacional responsável35 deve definir as medidas
de conservação que sejam necessárias para garantir um estado de conservação favorável das
espécies e tipos de habitat que levaram à escolha do sítio. Dependendo da localização do sítio e
do tipo de acção previsto, a responsabilidade pela aplicação dessas medidas pode variar. As
medidas poderão ter de ser tomadas a nível federal, nacional, comunitário ou internacional.
As acções a adoptar a nível nacional e comunitário para a regulamentação das actividades
humanas nos sítios marinhos Natura 2000 serão conformes com a UNCLOS e com a restante
legislação internacional relevante. Esse elemento é particularmente relevante no domínio
marinho do largo.
Logo, as autoridades nacionais terão de identificar as medidas de conservação necessárias e
também os actores que serão responsáveis pela sua aplicação e execução. Cada autoridade
nacional executará todas as medidas que sejam da sua competência e solicitará a outros
eventuais organismos competentes a adopção das medidas que sejam da sua competência
respectiva.
Um exemplo claro é a Política Comum da Pesca, que é da competência exclusiva da
Comunidade. O ponto 6 do presente documento é dedicado a essa questão, dada a sua
particular relevância no que respeita à gestão dos sítios Natura 2000 no domínio marinho. Os
transportes marítimos são outro sector em que as competências também variarão em função da
localização do sítio.
Limites de competência

34

35

1996, Rainha contra o Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection
of Birds, Processo C-44/95, Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça, p. 3805, em especial o
ponto 26).
(Acórdão de 11 de Setembro de 2001, Comissão contra França, Processo C-220/90, Colectânea de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça, p. 5831; Acórdão de 11 de Setembro de 2001, Comissão contra
Irlanda, Processo C-67/99, Colectânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça, p. 5757; Acórdão de 11
de Setembro de 2001, Comissão contra Alemanha, Processo C-71/99, Colectânea de Jurisprudência do
Tribunal de Justiça, p. 5811).
A autoridade nacional responsável pela gestão dos sítios Natura 2000 é o organismo administrativo
designado nos formulários de dados normalizados que os Estados-Membros comunicam à Comissão em
relação a cada sítio Natura 2000, em conformidade com a Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de
Dezembro de 1996 (JO L 107 de 24.4.1997).
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Os Estados costeiros exercem competências diferentes sobre as várias zonas marinhas. Em
termos gerais, quanto mais nos afastamos da costa, menores são as competências exclusivas do
Estado costeiro em relação à adopção e/ou execução de legislação. Algumas dessas
competências são partilhadas a nível comunitário. A pesca comercial é uma política relevante
neste contexto, sobre a qual a Comunidade detém uma jurisdição legislativa exclusiva. Certas
actividades, nomeadamente militares, mineiras ou de prospecção/extracção de petróleo, são
abrangidas pela competência nacional em toda a plataforma continental. Outros sectores ainda,
como os transportes marítimos, estão sujeitos a diferentes regimes regulamentares nas
diferentes zonas marítimas, com autoridades regulamentares que são, também elas, diferentes.
O quadro legal internacional é definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar (UNCLOS). Alguns dos organismos relevantes neste sector são a Autoridade Internacional
dos Fundos Marinhos (ISA) e a Organização Marítima Internacional (OMI).
2.8.

Ligações com organizações e acordos regionais e internacionais

Certas organizações ambientais regionais que se ocupam do domínio marinho e ainda acordos
como a Convenção de Helsínquia, a OSPAR ou as Convenções de Barcelona e de Bucareste
estão a desenvolver diferentes redes de zonas marinhas protegidas. A Comissão acolhe
favoravelmente todas as iniciativas desse tipo que sejam coerentes com a evolução da política
de conservação da natureza da UE. A procura de uma abordagem coerente e complementar
entre o processo de identificação dos sítios Natura 2000 e as restantes redes de zonas marinhas
protegidas seria uma medida favorável, que aumentaria a coerência global da rede.
Tal como se descreve acima (ponto 2.5), os trabalhos em curso nessas Organizações/Acordos
regionais sobre os habitats e espécies marinhas que suscitam preocupações de conservação
serão relevantes como base a analisar nas primeiras fases do processo das eventuais futuras
adaptações dos anexos da Directiva Habitats no que respeita ao domínio marinho.
A Convenção de Helsínquia (HELCOM) e a Convenção para a Protecção do Meio Marinho do
Atlântico Nordeste (OSPAR) adoptaram um programa de trabalho conjunto para a criação de
uma rede de zonas marinhas protegidas, que visa a criação, até 2010, de uma rede
ecologicamente coerente de zonas marinhas protegidas e bem geridas em toda a zona marinha
abrangida pela Convenção de Helsínquia e pela OSPAR. Para tal, chegaram a acordo em
relação a diversas acções que incluem a elaboração de uma proposta comum para um programa
com vista a aumentar a protecção das espécies e habitats das águas marítimas europeias e que
prevê a apresentação de sugestões à Comunidade Europeia no que respeita a eventuais
alterações dos anexos das Directivas Habitats e Aves (a informação completa sobre este
assunto pode ser consultada nos documentos de sessão – anexo 7 – da primeira Conferência
Ministerial Conjunta das Convenções de Helsínquia e OSPAR, Bremen, 25 – 26 de Junho de
2003, http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint HELCOM/OSPAR Work Programme on Marine Protected Areas).
As partes signatárias da Convenção de Barcelona chegaram a acordo, em 1995, em relação a
um protocolo respeitante às áreas especialmente protegidas e à diversidade biológica no
Mediterrâneo, que define critérios comuns para a escolha das zonas marinhas e costeiras que
devem ser consideradas como zonas especialmente protegidas de importância para o
Mediterrâneo (SPAMI, http://www.rac-spa.org/index1.htm ). A conservação do património natural
através da protecção das espécies ameaçadas e dos seus habitats é o principal objectivo que
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deve caracterizar uma SPAMI 36 . As SPAMI a incluir na lista e a sua distribuição geográfica
terão de ser representativas da região mediterrânica e da sua biodiversidade.

2.9.

Questões transfronteiriças no contexto da designação e gestão dos sítios

Na medida em que a conservação dos diferentes tipos de habitats e espécies pode assumir uma
dimensão transfronteiriça, será igualmente necessário garantir a coerência entre as propostas
apresentadas pelos diferentes Estados-Membros para os Sítios de Importância Comunitária
(SIC) e as Zonas de Protecção Especial (ZPE), com vista à sua inclusão na Rede Natura 2000.
Essa tarefa terá de ser desempenhada pela Comissão, em parceria com os Estados-Membros
envolvidos e com o apoio científico da Agência Europeia do Ambiente.
Qualquer protecção futura, nos termos da Directiva Habitats, de um elemento que apresente
uma dimensão internacional exigirá a designação de diferentes ZEC nas diferentes ZEE, já que
cada país é responsável pela sua zona respectiva. Esse elemento terá de ser determinado através
de uma avaliação adequada que cada Estado-Membro terá de conduzir na sua zona. A decisão
de apresentar ou não uma proposta de classificação do sítio em causa como SIC será tomada
com base nos seguintes elementos:
-

Critérios de avaliação que constam do anexo III da Directiva Habitats (incluindo uma
representação suficiente desse tipo de habitat na rede e a garantia da representatividade
do sítio a nível nacional).

-

Existência de interesse em garantir a integridade global do património natural de
interesse comunitário que apresenta uma dimensão transfronteiriça.

O objectivo é garantir uma abordagem comum sempre que um determinado elemento apresente
uma dimensão transfronteiriça, de modo a que os sítios propostos/designados pelos
Estados-Membros envolvidos protejam esse elemento de forma adequada no contexto da Rede
Natura 2000. Uma abordagem desse tipo (envolvendo um património que seja mutuamente
reconhecido e com limites coerentes) favorecerá a qualidade dos regimes de gestão, garantindo
a protecção dos sítios através da aplicação de medidas mais simples e mais eficazes.
O mar de Wadden é um exemplo típico de uma zona natural costeira/marinha de dimensão
internacional que alberga espécies e tipos de habitat de interesse comunitário. Partilhado pela
Dinamarca, pela Alemanha e pelos Países Baixos, é uma das zonas húmidas marinhas mais
extensas da Europa. Apresenta numerosas características que devem ser protegidas ao abrigo
das Directivas Aves e Habitats, incluindo habitats que são necessários para a protecção de
diferentes espécies: aves selvagens que constam da lista do anexo I da Directiva Aves e
espécies de aves migratórias, mamíferos marinhos e peixes que constam da lista do anexo II da
Directiva Habitats. É igualmente necessário proteger certos tipos de habitats que constam do
anexo I da Directiva Habitats: bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar
pouco profunda, estuários, lodaçais, prados salgados e dunas de areia…

36

Protocolo respeitante às áreas especialmente protegidas e à diversidade biológica no Mediterrâneo, artigo
8º.
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O Dogger Bank, no mar do Norte, é uma zona natural com características especiais que se
estende pela ZEE de diversos Estados-Membros. A sua parte mais baixa tem menos de 20
metros de profundidade e encontra-se em águas do Reino Unido, perto da fronteira com a
ZEE dos Países Baixos. O banco estende-se para nordeste, atravessando águas dos Países
Baixos e da Alemanha e aumentando progressivamente de profundidade.
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2.10. Execução da Rede Natura 2000. Etapas administrativas da identificação até à
designação dos sítios marinhos da Rede Natura 2000
Os sítios marinhos da Rede Natura 2000 servirão de protecção para alguns dos seguintes
valores naturais:
1. Aves marinhas, em conformidade com as disposições da Directiva Aves: espécies de
aves que constam da lista do anexo I (n.º 1 do artigo 4º) e outras aves migratórias
(n.º 2 do artigo 4º).
2. Habitats que constam da lista do anexo I da Directiva Habitats, incluindo todos os
tipos de habitat classificados com os códigos 11* (Águas marinhas e zonas sob
influência das marés) e 12* (Falésias marítimas e praias de calhaus rolados), e os
habitats do tipo 8330 (Grutas marinhas submersas ou semi-submersas). Quatro tipos
de habitat relevantes para a designação dos sítios marinhos constam da lista do
anexo I e encontram-se nas águas do largo: 1110 - Bancos de areia permanentemente
cobertos por água do mar pouco profunda, 1170 - Recifes, 1180 - Estruturas
submarinas originadas por emissões gasosas e 8330 - Grutas marinhas submersas.
3. Espécies que constam da lista do anexo II (18 espécies marinhas, nomeadamente de
peixes, répteis, cetáceos e focas).
4. Espécies marinhas que constam do anexo IV da Directiva Habitats. Os sítios não
devem ser designados com base na presença de espécies do anexo IV, mas essas
espécies também terão de ser protegidas, nos termos do artigo 12º da Directiva
Habitats.
5. Espécies marinhas que constam do anexo V da Directiva Habitats. Tal como acima,
os sítios não devem ser designados com base na sua presença, mas essas espécies
também terão de ser protegidas nos termos dos artigos 14º e 15º da Directiva
Habitats.
Sítios designados em conformidade com as disposições da Directiva Aves
Em conformidade com as disposições da Directiva Aves, devem ser identificadas e
designadas Zonas de Protecção Especial (ZPE). O artigo 4º da mesma directiva determina que
os Estados-Membros classificarão, nomeadamente, em zonas de protecção especial os
territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a conservação dessas espécies,
tomando em consideração as suas necessidades de protecção na zona geográfica marítima e
terrestre de aplicação da directiva. Embora seja da responsabilidade dos Estados-Membros, a
identificação e designação de ZPE deve ter lugar com base em critérios ornitológicos e deve
resultar na selecção dos territórios mais apropriados 37 .
A partir do momento em que um sítio é designado como ZPE, fica sujeito ao disposto nos n.os
2, 3 e 4 do artigo 6º da Directiva Habitats.
Os Estados-Membros devem enviar à Comissão toda a informação relevante para que esta
possa adoptar iniciativas apropriadas para garantir que a rede de ZPE forma um todo coerente.

37

Ver as conclusões determinantes do Tribunal de Justiça no quadro do seu histórico acórdão de 19 de
Maio de 199837, num importante processo que serviu de teste para a execução da directiva.
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Sítios designados em conformidade com as disposições da Directiva Habitats
Primeira fase: elaboração de uma lista de Sítios de Importância Comunitária. Os critérios de
selecção dos sítios elegíveis para identificação como sítios de importância comunitária (SIC)
são conformes com o anexo III da Directiva Habitats e com a informação científica relevante.
Os Estados-Membros identificam e procedem a uma avaliação, a nível nacional, da
importância relativa dos sítios para cada tipo de habitat do anexo I e para cada espécie que
consta do anexo II (incluindo os tipos de habitat natural e as espécies prioritários). Com base
nessa avaliação, cada Estado-Membro propõe a sua lista de SIC. Essa lista, que incluirá a
informação apropriada em relação a cada um dos sítios, é enviada à Comissão Europeia 38 .
Segunda fase: adopção da lista de SICp. A lista dos SIC propostos é adoptada pela Comissão
em conformidade com o procedimento previsto pelo artigo 21º da Directiva Habitats. A partir
desta fase, as cláusulas de salvaguarda definidas nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 6º da Directiva
Habitats passam a produzir efeitos jurídicos.
Terceira fase: designação das zonas especiais de conservação (ZEC). A partir do momento
em que um sítio de importância comunitária tenha sido reconhecido, o Estado-Membro em
causa designará esse sítio como zona especial de conservação (ZEC) o mais rapidamente
possível e num prazo máximo de seis anos, estabelecendo prioridades em função da
importância dos sítios para a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação
favorável de um ou mais tipos de habitats naturais que constam do anexo I ou de uma ou mais
espécies que constam do anexo II e para a coerência da rede Natura 2000, por um lado, e em
função das ameaças de degradação e de destruição que pesam sobre esses sítios, por outro.
As obrigações dos Estados-Membros são idênticas no domínio marinho e no domínio
terrestre. Assim, as disposições da Directiva Habitats relacionadas com o processo de
designação dos sítios também são as mesmas: o processo de designação baseia-se
exclusivamente em critérios científicos. Os futuros desafios de gestão (relacionados com
qualquer actividade futura como a pesca ou a produção e distribuição de energia, …) não
devem constituir elementos determinantes do processo.
Para mais informações sobre este assunto, consultar a página Web da Comissão intitulada
'Conservação da Natureza e Biodiversidade', em http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.
2.11. Actualização da aplicação da Rede Natura 2000 nas zonas marinhas. Síntese das
ZPE e dos SIC existentes no domínio marinho
Até Junho de 2006, os Estados-Membros tinham designado 480 sítios que contêm águas
marinhas (64 754 km2) como ZPE ao abrigo da Directiva Aves e 1 249 sítios (77 784 km2)
como SICp ao abrigo da Directiva Habitats.
O barómetro actualizado da Rede Natura 2000 pode ser consultado no seguinte endereço
Web: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm

38

Um mapa, a designação, localização e extensão do sítio e os dados resultantes da aplicação dos critérios
especificados no anexo III, num formato normalizado (c.f.: Decisão da Comissão, de 18 de Dezembro
de 1996, relativa a um formulário para as informações sobre sítios para os sítios da rede Natura 2000
propostos (JO L 107 de 24.4.1997). O mesmo formulário é também aplicável para os sítios designados
ao abrigo da Directiva Aves
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A maior parte dos sítios marinhos propostos/designados localizam-se em águas territoriais.
Assim, os esforços actuais e futuros dos Estados-Membros deverão centrar-se
fundamentalmente na conclusão da Rede Natura 2000 ao largo das costas.
Nesse contexto, a Alemanha já propôs um contributo significativo para a componente marinha
da Rede Natura 2000 ao largo da sua costa (10 novos sítios). Duas dessas zonas foram
designadas como ZPE e encontram-se igualmente sob protecção, desde Setembro de 2005, ao
abrigo da legislação alemã, na qualidade de reservas naturais 39 .
Outros Estados-Membros estão actualmente a identificar sítios para protecção ao abrigo de
ambas as directivas. Assim, por exemplo, no Reino Unido o Joint Nature Conservation
Council (JNCC – Conselho Conjunto para a Conservação da Natureza) apresentou pareceres
científicos às autoridades nacionais (DEFRA) em apoio da "identificação de Zonas Especiais
de Conservação e de Zonas de Protecção Especial marinhas ao largo da costa do Reino
Unido". Esse importante documento inclui uma abordagem útil e racional para a identificação
e futura selecção dos sítios Natura 2000 e pode ser consultado no seguinte endereço Web:
http://www.jncc.gov.uk/page-2412.

39

Uma análise geral e a descrição pormenorizada do processo que levou às actuais designações na
Alemanha é apresentada em inglês num sítio Web (www.habitatmarenatura2000.de) e também no livro
"Progress in marine Conservation in Europe" (von Nordheim et al. (eds.), 2006). Habitat
marenatura2000, http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

29

3.
3.1.

TIPOS DE HABITATS E ESPÉCIES QUE EXIGEM A DESIGNAÇÃO DE SÍTIOS
NATURA 2000 NO DOMÍNIO MARINHO
Definições dos tipos de habitats marinhos. Actualização do "Manual de
interpretação dos habitats da União Europeia"

Actualmente, só nove tipos de habitats marinhos constam da lista do anexo I da Directiva
Habitats como tipos habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação (ZEC).

Directiva 92/43/CEE (Habitats) Anexo I
Tipos de habitats de interesse comunitário nas
águas marinhas e nas zonas sob influência das
marés, cuja conservação exige a designação de
zonas especiais de conservação (ZEC)
1110

Bancos de areia permanentemente cobertos por
água do mar pouco profunda

1120 *

Bancos de posidónias (Posidonion oceanicae)

1130

Estuários

1140

Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa

1150 *

Lagunas costeiras

1160

Enseadas e baías pouco profundas

1170

Recifes

1180

Estruturas submarinas originadas por emissões
gasosas

8330

Grutas marinhas submersas ou
semi-submersas

Um dos objectivos do Grupo de Peritos Marinhos era a revisão da aplicabilidade das
definições existentes de habitats marinhos do largo e a sua adaptação, quando necessária,
como base para o alargamento da rede de zonas protegidas a todas as zonas marinhas
europeias sob jurisdição dos Estados-Membros.
Após uma primeira análise, foi considerado que só três dos tipos de habitats acima citados
precisam de ser melhor definidos no Manual de interpretação dos habitats da União
Europeia 40 . O trabalho dos peritos centrou-se portanto nesses três tipos de habitats:
40

1110 - Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda
O 'Manual de Interpretação dos Habitats da União Europeia – EUR25' é um documento científico de
referência adoptado pelo Comité Habitats.
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-

1170 - Recifes e

-

1180 - Estruturas submarinas originadas por emissões gasosas

Os principais elementos relacionados com as definições de cada um desses tipos de habitats
são seguidamente apresentados. Foram igualmente completadas de forma substancial as
informações de base em que se apoiam essas definições (ver o apêndice 1 do presente
documento).
3.1.1.

Habitat do tipo 1110 - "Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar
pouco profunda"

Com base nos anteriores trabalhos do Grupo de Peritos Marinhos, um painel independente de
peritos especializados no domínio marinho, coordenado pela Agência Europeia do Ambiente
(AEA), procedeu à revisão da definição deste tipo de habitat em Junho de 2006. A AEA
contou com o apoio do Centro Temático Europeu para a Biodiversidade 41 , do ICRAM 42 e de
diversos peritos neste domínio. Como corolário deste processo, a AEA apresentou a seguinte
definição, em conformidade com o parecer do referido painel científico.

1110

- Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda

Definição:
Os bancos de areia são formações topográficas elevadas, alongadas, arredondadas ou
irregulares permanentemente submersas e predominantemente rodeadas por águas mais
profundas. Consistem principalmente em sedimentos arenosos, mas poderão também conter
grãos de maior dimensão, nomeadamente rochas e calhaus, ou de menor dimensão,
nomeadamente lamas. Os bancos que apresentam uma camada de sedimento arenoso sobre um
substrato rochoso podem ser classificados como bancos de areia quando os biótopos que lhes
estiverem associados dependerem do substrato arenoso e não do substrato rochoso subjacente.
Por "cobertos por água do mar pouco profunda" entende-se que acima dos bancos de areia a
profundidade raramente atinge mais de 20 m abaixo do datum das cartas marítimas. Os bancos
de areia podem, contudo, alargar-se a zonas com uma profundidade superior a 20 m abaixo do
datum das cartas marítimas. Assim, poderá afigurar-se apropriado incluir no processo de
designação essas zonas, na medida em que façam parte da formação e sirvam de base à
comunidade biológica.
Esta definição baseia-se nos melhores dados científicos disponíveis e é coerente com a
abordagem já estabelecida no quadro do 'Manual de interpretação dos habitats'. Para efeitos
do seu parecer, o painel de peritos acima referido tomou totalmente em consideração a
necessidade de uma definição que seja válida e aplicável em todas as águas marinhas
abrangidas pelas directivas da UE no domínio da natureza. Para além de rever a definição, o
painel de peritos apresentou diversas recomendações, que incluem:
41

42

Centro Temático Europeu para a Biodiversidade, um centro temático da Agência Europeia do
Ambiente. Ver http://biodiversity.eionet.europa.eu/.
O ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Roma, Itália)
participa no consórcio ETC. Ver http://www.icram.org/.
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•

Aquando da identificação e definição de bancos de areia nas zonas costeiras e do largo, é
provável que os Estados-Membros se vejam obrigados a utilizar diferentes escalas, na
medida em que as variações das condições naturais atingem uma escala muito maior ao
largo do que junto à costa. Os bancos de areia são geralmente formações naturais muito
maiores ao largo do que junto à costa.

•

Cabe aqui salientar que a avaliação deste tipo de habitats a nível nacional exigirá
pareceres de outros peritos.

•

A secção 4 do presente documento de orientação apresenta mais exemplos dos meios e
métodos que poderão ser utilizados para a identificação dos bancos de areia,
nomeadamente no que respeita ao seu topo e aos seus planos inclinados.

•

Tal como acontece para a maior parte dos outros habitats que constam do manual de
interpretação, os exemplos contidos na secção 2 - 'Espécies animais e vegetais
características' não constituem uma lista exaustiva e não se limitam necessariamente a
esses tipos de habitats (para a definição completa deste tipo de habitat, ver o apêndice 1).

No domínio marinho do largo, a maior parte dos bancos de areia são formações que se elevam
a partir do leito do mar. Um banco de areia é fundamentalmente constituído por sedimentos
arenosos com uma determinada gama de dimensões de partícula 43 . Os bancos de areia
poderão também apresentar pequenas quantidades de grãos de maior dimensão,
nomeadamente rochas e calhaus, ou de menor dimensão, nomeadamente lamas.
Para efeitos da consideração de um banco como estando coberto por água do mar 'pouco
profunda', foi decidido definir arbitrariamente a profundidade de 20 m abaixo do datum das
cartas marítimas como a profundidade máxima do topo do banco, embora certas partes da
formação possam atingir profundidades maiores. Com efeito, é conveniente incluir também as
secções do banco com uma profundidade superior a 20 m, sempre que as mesmas constituam
parte integrante da formação arenosa.
Este tipo de formações podem ocupar uma superfície substancial, apresentando por vezes uma
dimensão internacional. O Dogger Bank, no mar do Norte, constitui um exemplo típico de um
banco de areia que se estende pela zona marinha de diversos Estados-Membros.
3.1.2.

Habitat do tipo 1170 - Recifes

Em relação aos recifes, chegou-se a acordo sobre a seguinte definição:
1170 - Recifes
Definição do habitat:
Os recifes podem ser estruturas biogénicas ou ter uma origem geogénica. São substratos duros e
compactos que se desenvolvem sobre fundos sólidos e moles e se elevam a partir do leito do mar nas
zonas sublitorais e litorais. Os recifes podem sustentar alguma estratificação das comunidades
bentónicas de algas e de espécies animais, bem como dos compactados, que podem ser ou não ser de
origem coralogénica.

43

Para efeitos da aplicação desta definição, entende-se por areia um material que contém grãos com
diâmetro entre 1/16 mm (= 0,0625 mm) e 4,76 mm (que passam por uma peneira normalizada U.S. n.º
4). Esta gama de dimensões é conforme com as normas de classificação geotécnica mais habituais neste
domínio.
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Esclarecimentos:

• Os 'substratos compactados duros' são rochedos (incluindo rochedos friáveis, como acontece com o
giz), rochas e calhaus (geralmente com um diâmetro > 64 mm).

• Os 'compactados coralogénicos' são definidos como compactados, incrustações, compactados
coralogénicos e campos de bivalves de animais vivos ou mortos, ou seja, fundos duros biogénicos
que servem de habitat para espécies epibióticas.

• 'Origem geogénica' significa recifes formados por substratos não biogénicos.
• 'Que se elevam a partir do leito do mar' significa que o recife é topograficamente distinto do leito do
mar circundante.

• 'Zonas sublitorais e litorais' significa que os recifes se podem estender a partir de uma zona
sub-litoral, sem interrupções, até uma zona intertidal (litoral) ou podem ocorrer exclusivamente na
zona sublitoral, incluindo zonas de águas profundas como a zona batial.
• Os substratos duros que se encontrem cobertos por uma camada fina e móvel de sedimento são
classificados como recifes quando os biótopos que lhes estiverem associados dependerem do
substrato rochoso e não do substrato arenoso sobrejacente.
• Quando existir uma estratificação ininterrupta de comunidades sublitorais e litorais, a integridade da
unidade ecológica deve ser respeitada no quadro da selecção dos sítios.

• Este habitat complexo pode incluir uma grande variedade de formações topográficas subtidais, como
por exemplo: habitats das chaminés hidrotermais, montes submarinos, paredes rochosas verticais,
socalcos horizontais, falésias submarinas, agulhas, gargantas, cristas, fundos rochosos inclinados ou
planos, rochas esparsas e campos de rochedos e de calhaus.

A interpretação anterior considerava basicamente os 'recifes' como 'substratos rochosos e
compactados biogénicos que se elevam a partir do leito do mar'. Dada a importância deste
tipo de habitat no contexto da designação dos sítios de importância comunitária ao largo das
costas da Comunidade nos termos da Directiva Habitats, é necessário um esclarecimento da
definição, de modo a incluir todos os diferentes tipos de recife que existem nas águas da UE.
Os substratos rochosos incluem habitats complexos, como os montes submarinos ou as
chaminés hidrotermais. Os compactados biogénicos incluem incrustações, compactados
coralogénicos e campos de bivalves de animais vivos ou mortos, ou seja, fundos biogénicos
duros que servem de habitat para espécies epibióticas.
3.1.3.

Tipo de habitat 1180 - Estruturas submarinas originadas por emissões gasosas

Em relação ao tipo de habitat 1180 - Estruturas submarinas originadas por emissões
gasosas, a nova interpretação distingue de forma mais clara dois subtipos dessas estruturas,
designados por 'bubbling reefs' (fumarolas submarinas) e 'estruturas no interior de covas'.
1180 – Estruturas submarinas originadas por emissões gasosas
Definição do habitat
Estas estruturas submarinas são constituídas por placas, campos e pilares de arenito, com uma altura que
pode atingir 4 m, formados pela agregação de carbonatos que actuam como adesivos, resultantes da
oxidação microbiana de emissões gasosas, principalmente de metano. Estas formações estão misturadas com
chaminés hidrotermais activas, que libertam gases de forma intermitente. A origem mais provável do
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metano é a decomposição microbiana de material vegetal fossilizado.
O primeiro tipo dessas estruturas submarinas é conhecido por 'fumarolas submarinas'. Estas formações
podem sustentar diversas comunidades bentónicas estratificadas, compostas por algas e/ou invertebrados
especializados para a vida sobre substratos marinhos duros e que são diferentes das espécies que ocupam o
habitat circundante. Os animais que procuram abrigo nas numerosas cavidades vêm aumentar a
biodiversidade nestas formações. Este habitat complexo pode incluir uma grande variedade de formações
topográficas sublitorais, como por exemplo: falésias submarinas, pilares verticais e estruturas planas
estratificadas com numerosas cavernas.
O segundo tipo são as estruturas de carbonato no interior de 'covas'. As 'covas' são depressões em zonas do
fundo marinho com sedimentos moles, com uma profundidade que pode atingir 45 m e uma extensão que
pode alcançar algumas centenas de metros. Nem todas as 'covas' são formadas por emissões gasosas e, das
que o são, nem todas apresentam estruturas substanciais de carbonato, pelo que não são abrangidas por este
habitat. As comunidades bentónicas consistem em invertebrados especializados para a vida sobre substratos
marinhos duros e que são diferentes das espécies que ocupam o habitat (normalmente) lodoso circundante.
A biodiversidade das comunidades animais autóctones das encostas lodosas que rodeiam estas 'covas' pode
também ser elevada.

A fim de facilitar uma melhor utilização do presente documento, o apêndice I inclui uma
definição completa dos tipos de habitat marinho de 1110 a 1180 e 8830.

3.2.

Identificação dos tipos de habitats marinhos e das espécies de importância
comunitária existentes nos diferentes Estados-Membros

O Grupo de Peritos Marinhos reuniu informação geral sobre a ocorrência dos tipos de habitats
marinhos e das espécies que necessitam de protecção através da elaboração de diferentes
quadros, referentes às três grandes massas de água europeias da UE (Báltico, Atlântico e
Mediterrâneo) e mostrando a presença em cada Estado-Membro de:
1. Tipos de habitats marinhos que constam do anexo I da Directiva 92/43/CE, Directiva
Habitats;
2. Espécies marinhas que constam do anexo II da Directiva 92/43/CE, Directiva
Habitats;
3. Espécies de aves marinhas que constam do anexo I e espécies de aves migratórias.
As listas estabelecem ainda uma distinção entre a presença desses habitats e espécies nas
águas do largo e nas águas costeiras (águas interiores e mar territorial). Neste momento, estão
preparados os projectos de lista, que constam do apêndice 2 do presente documento. A partir
do momento em que sejam completadas, estas listas passarão a ser consideradas como
elementos de referência a apresentar aos Grupos de Trabalho Científicos 'Habitats' e 'Ornis',
para análise. Os Estados-Membros que ainda não forneceram a informação necessária à
Comissão podem fazê-lo com vista à futura revisão do texto.
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* Monachus monachus

44

Fotografia: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225

44

A Monachus monachus é uma espécie prioritária de importância comunitária, que consta das listas dos
anexos II e IV da Directiva Habitats. PT: Foca-monge; ES: Foca monje; EN: Monk seal; FR: Phoque
moine.
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4.

UMA ABORDAGEM PARA A LOCALIZAÇÃO E SELECÇÃO DE SÍTIOS
NATURA 2000 NO DOMÍNIO MARINHO.

O presente capítulo tem dois objectivos principais:
1. Apresentar propostas sobre a melhor forma de localização e de avaliação dos tipos
de habitat que constam do anexo I e das espécies que constam do anexo II da
Directiva Habitats, BEM COMO das espécies que constam do anexo I da Directiva
Aves e das espécies de aves migratórias, relativamente aos quais deverá ser
considerada a possibilidade de designação de sítios marinhos Natura 2000.
2. Apresentar propostas de metodologia(s) para a selecção dos sítios.
A orientação e a informação fornecidas nas secções seguintes em relação ao processo de
designação estão fundamentalmente centradas nos habitats e nas espécies que podem ser
encontrados longe das costas, ao largo, na medida em que diversos Estados-Membros já
identificaram sítios Natura 2000 na costa e nas águas interiores, bem como as orientações e
informações que presidiram à sua designação. O objectivo do presente capítulo é divulgar as
melhores orientações disponíveis no que respeita aos métodos de localização e selecção dos
sítios Natura 2000 no domínio marinho. O presente documento não apresenta pormenores
sobre a quantidade de informação necessária, nem sobre a forma como deverá ser avaliado o
grau de cobertura da Rede de sítios Natura 2000 daí resultante.
4.1.

Localização e avaliação dos habitats do anexo I

Na ausência de dados biológicos mais pormenorizados, a identificação dos sítios Natura 2000
no domínio marinho do largo terá de se basear em dados geológicos, hidrológicos,
geomorfológicos e biológicos mais gerais do que acontece nas zonas terrestres ou costeiras.
Existem metodologias para identificar a localização e realizar uma avaliação física e
ecológica das zonas em causa, em relação a todos os habitats que constam do anexo I da
directiva, embora os dados possam ser escassos ou mesmo inexistentes em certas zonas
marinhas (em particular nas águas mais profundas, a centenas de milhas da costa).
Nos casos em que a localização dos tipos de habitat sub-litorais que constam do anexo I ainda
não seja conhecida, é possível proceder à sua localização em duas fases, utilizando os dados
disponíveis. Aquilo que se verifica frequentemente, em relação às grandes zonas marinhas, é
que se encontra disponível informação geofísica ou oceanográfica em grande escala que
poderá ser utilizada como primeira fase na selecção dos sítios Natura 2000, ajudando a
identificar a potencial localização dos habitats que constam do anexo I. A fase seguinte será a
recolha de informação mais precisa ou a realização de novos levantamentos orientados para as
zonas concretas onde a informação existente aponte a presença ou a forte probabilidade da
presença de um habitat do anexo I. Esta abordagem será particularmente útil para os
Estados-Membros com grandes zonas marinhas e águas profundas, relativamente às quais a
informação biológica tende a ser lacunar. As duas fases envolvem:
1. A utilização de cartografia à escala regional da informação física existente, como por
exemplo dados geológicos de modelação dos fundos marinhos, dados batimétricos
(p.ex.: IOC et al., 2003), dados físicos oceanográficos, cartas de navegação e cartas
marítimas (quando mostrem o tipo de fundo) para a previsão da potencial localização
dos habitats que constam do anexo I. O Quadro 1 mostra, em termos gerais, a
disponibilidade desses dados para cada Estado-Membro, enquanto que o Quadro 2
indica o tipo de dados em grande escala que poderão ser apropriados para a
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localização de cada um dos tipos de habitat do anexo I, sendo as fontes de dados
apresentadas em mais pormenor no ponto 4.2.1.
2. O aperfeiçoamento e alargamento dessa informação, utilizando conjuntos de dados de
detecção remota mais localizados, provenientes por exemplo de levantamentos com
sonar de varrimento lateral, de levantamentos com sistemas acústicos de
caracterização dos fundos (AGDS), de levantamentos batimétricos multifeixe, de
fotografia aérea ou de imagens de satélite (apenas para certos habitats em zonas pouco
profundas, como os campos de algas ou de maërl). Esses dados remotos deverão ser
validados no local (verificação no campo) através de amostragem directa dos
sedimentos e/ou do biótopo (amostragem da superfície/em profundidade (grab/core)
dos sedimentos, levantamento por mergulhadores, arrastos de fundo) ou por
observação remota (vídeo, fotografia, ROV - Veículo de Operação Remota). Para
além da validação no terreno, esses dados de amostragem serão igualmente utilizados
para a avaliação directa dos biótopos presentes no habitat do anexo I. O ponto 4.2.2
apresenta mais pormenores sobre os métodos a aplicar, enquanto que o quadro 3 inclui
um resumo dos métodos adequados para cada tipo de habitat.
4.1.1.

Dados físicos à escala regional

Os possíveis tipos de habitats do anexo I podem ser identificados utilizando informação física
já existente, em grande escala, sobre os fundos marinhos. Essa abordagem permitirá que os
Estados-Membros com grandes zonas marinhas e águas profundas, relativamente às quais a
informação biológica tende a ser lacunar ou mesmo inexistente, possam centrar a sua atenção
num número limitado de zonas, para a recolha/comparação de dados mais pormenorizados.
Existem dados físicos em grande escala relativos a diversos Estados-Membros, mas a
resolução espacial desses dados e o seu grau de cobertura são muito variáveis. O quadro 1
mostra, em termos gerais, a disponibilidade de conjuntos de dados em grande escala em
relação a cada Estado-Membro.
Alguns exemplos de conjuntos de dados desse tipo que poderão ser utilizados incluem mapas
geológicos do leito do mar, dados batimétricos (incluindo dados de cartas de navegação,
embora seja de notar que, no que respeita às zonas com potencial interesse de conservação
fora das rotas de navegação mais importantes, a batimetria poderá ser pouco detalhada), dados
oceanográficos (temperatura, salinidade, estratificação, correntes marítimas, turbidez, etc.)
que permitam a identificação de diferentes massas de água ou, em certos casos, imagens de
satélite. Os conjuntos de dados à escala regional utilizados para este efeito tenderão a utilizar
uma escala entre os 1:250 000 e os 1:1 000 000, de modo a abranger zonas bastante vastas, e
são geralmente produzidos a partir de modelação de conjuntos de dados discretos, de traçados
sísmicos, etc. Os dados à escala regional são geralmente recolhidos para outros efeitos que
não a identificação de biótopos ou de habitats, pelo que poderão utilizar sistemas de
classificação que não se enquadrem exactamente nas definições dos diferentes habitats que
constam do anexo I, razão pela qual poderão existir algumas limitações à sua utilização, em
função do habitat ou sub-habitat que se pretenda analisar. Assim, por exemplo, a utilização de
imagens de satélite e de fotografias aéreas para identificar habitats como os bancos de
possidónia está necessariamente limitada às águas pouco profundas (até uma profundidade de
cerca de 15 m, em boas condições de visibilidade). Os dados em grande escala poderão nem
sempre estar acessíveis ao público a nível nacional (p.ex.: em Espanha), ou poderão existir
apenas em papel, mas existem alguns dados digitalizados para zonas maiores, como por
exemplo a Carta Batimétrica Geral dos Oceanos (General Bathymetric Chart of the Oceans,
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html). O quadro 2 apresenta um resumo dos
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tipos de dados à escala regional que poderão ser utilizados, numa primeira fase, para a
localização dos diferentes tipos de habitats marinhos do anexo I.
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Quadro 1

Disponibilidade de dados em grande escala sobre os habitats do leito do mar para cada Estado-Membro

Quadro 1
Tipo de dados

Disponibilidade ou cobertura dos dados em grande escala nas águas da maior parte dos Estados-Membros (até ao
limite da ZEE/200 mm ou da plataforma continental)
B

CY

D

DK

Cartas geológicas do leito do
mar (escala aproximada:
1:250 000)

Sim4

Batimetria a profundidades
>200 m (GEBCO)
Batimetria a
profundidades < 200 m

F

FIN

UK

Sim5

Sim6

Raras

Sim2

Sim

Sim1

Sim

Sim3

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

N/A

N/A

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

?

Sim

Sim

?

Sim

Não

Sim

Sim

Imagens de satélite
Outros (ver notas)

E

EST

GR

I

IRL

LT

LV

M

NL

PL

P

S

Sim4

Notas:
1

LV: Golfo de Riga: 100%; mar Báltico propriamente dito: 63% do mar territorial (ou 16% da plataforma continental), (escala
1:200 000)

2

UK: Cerca de 95% das águas interiores e das águas até ao limite da zona designada como plataforma continental

3

SE: Inferior a 50%

4

DE: Cartas geológicas do leito marinho: cobertura de 75%. Cartas da Marinha, cartas de pesca históricas e recentes

5

DK: Cartas geológicas do leito marinho: cobertura de 60%

6

FR: Parcialmente
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Quadro 2

Dados em grande escala úteis para a identificação e localização de habitats ou de subtipos de habitat

Tipo de
dados em
grande escala

1110 Bancos de
areia
permanentemente
cobertos por água
do mar pouco
profunda

1170
Recifes
(leito
rochoso)

1170 Recifes
(leito
pedregoso)

1170 Recifes
(biogénicos)

1170
1170 Recifes
(hidrotermais)

1180
Estruturas
submarinas

8330
Grutas
marinhas
submersas

1120
Bancos de
posidónias

Cartas/Dados
geológicos do
leito do mar

Sim

Sim

Parcialmente

Não

Sim

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Batimetria

Sim

Parcialmente (não permitem distinguir entre certos
subtipos de recifes)

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

Parcialmente

Não

Não

Parcialmente

Não

Não

Não

Parcialmente

Não
Dados
oceanográficos
(temperatura,
correntes,
turbidez, etc.)

Imagens de
satélite e
fotografias
aéreas (só em
águas pouco
profundas)

Parcialmente

Não

Parcialmente

Parcialmente (não permitem distinguir
entre subtipos de recifes)

NOTA: Dados de amostragem contínuos ou discretos, como por exemplo amostragens da superfície do fundo, dragagens ou amostragem por vídeo ou fotografia, poderão
também ser utilizados em conjunto com análises geoestatísticas para a identificação dos habitats.
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4.1.2.

Dados de amostragem física e biológica e dados obtidos à distância à escala local
ou regional

A segunda fase da identificação ou localização de um habitat do anexo I passará pela
comparação de toda a informação física ou biológica relacionada tanto com as zonas que se
sabe conterem habitats do anexo I como com as zonas onde tenha sido identificado potencial
para albergar habitats do anexo I, no seguimento da primeira fase da investigação. Quando
não existir informação sobre os habitats, os novos levantamentos poderão ser orientados para
as zonas de habitats do anexo I identificadas durante a primeira fase, evitando assim a
necessidade de fazer levantamentos de grandes zonas do leito marinho. A comparação de
dados deve envolver a análise dos arquivos científicos e de todos os dados disponíveis junto
de todas as partes envolvidas relevantes dos sectores académico, governamental, das ONG e
do sector industrial. Essa informação poderá incluir cartas históricas das formações mais
relevantes do leito marinho e das zonas de pesca.
Para além de informação física sobre a localização e extensão de uma zona de habitat do
anexo I, será essencial poder dispor de dados biológicos que permitam avaliar a fauna e flora
dos sítios potenciais, embora seja difícil determinar a quantidade e a qualidade dos dados
necessários. A título de orientação, a informação necessária para o preenchimento do
formulário de dados da Rede Natura 2000 45 deve ser considerada como a informação mínima
necessária. A Decisão 97/266/CE da Comissão apresenta um resumo da informação que deve
ser recolhida pelos Estados-Membros e define o formato dos dados para a transmissão da
informação relativa aos sítios Natura 2000. Alguns campos do formulário de dados da Rede
Natura 2000 são de preenchimento obrigatório. '4.1 - Carácter geral do sítio' e '4.2 - Qualidade
e importância'. É desejável que sejam incluídas outras informações biológicas relevantes que
caracterizem o sítio na secção '3.3 - Outras espécies importantes da flora e fauna'. A
informação necessária para o preenchimento destes campos deve incluir dados sobre a
presença de espécies do Livro Vermelho e de espécies que constem das listas de outras
convenções internacionais, bem como de espécies fundamentais ou tipicamente presentes no
sítio. A informação relativa a apenas algumas espécies que sejam facilmente observáveis,
frequentes ou comuns não é geralmente suficiente para proceder à avaliação.
Os dados comparados provenientes de arquivos, de mapas existentes e de toda uma série de
fontes, nomeadamente das partes envolvidas, apresentarão provavelmente uma grande
variedade de formatos e diferentes graus de pormenor. Todos os dados biológicos relevantes
para os habitats marinhos do anexo I devem ser comparados e podem ser apresentados
utilizando um sistema de informação geográfica (SIG), com sobreposição sobre mapas que
ilustrem o tipo de leito do mar ou outros mapas físicos ou hidrográficos em grande escala. Os
resultados dos programas de cartografia bentónica utilizando a classificação EUNIS (Sistema
europeu de informação sobre a natureza) devem ser utilizados, na medida do possível, para
ajudar a caracterizar biologicamente os diferentes habitats (Dahl et al., 2004). Os mapas e
cartas históricas (nomeadamente das zonas de pesca) podem também ser utilizados para
completar a informação relativa a certos habitats. O levantamento e cartografia dos habitats
marinhos têm vindo a aumentar em frequência e são já bastante comuns, nos últimos 5-10
anos, impulsionados tanto pelos avanços tecnológicos como pelo aumento da procura desse
45

Formulários de dados normalizados. Definidos pela Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de
Dezembro de 1996, relativa a um formulário para as informações sobre sítios para os sítios da rede
Natura 2000 propostos (JO L 107 de 24.4.1997). Ver
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/pdf/jol_pt.pdf e
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.h
tm.
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tipo de informações. Embora os objectivos da cartografia variem consideravelmente (p.ex.:
avaliações ambientais com fins industriais, de conservação, para a pesca ou para fins de
ordenamento) as técnicas de base e o tipo de dados recolhidos têm muito em comum. O
quadro 3 mostra exemplos do tipo de dados que são normalmente recolhidos e que poderão
ser úteis tanto para a localização e determinação da posição dos tipos de habitat como para a
estimativa da sua extensão e para a avaliação da sua biodiversidade.
O quadro 3 mostra os dados que podem ser obtidos a partir dos diferentes métodos de
levantamento, em função dos diferentes tipos e subtipos de habitats marinhos que poderão ser
encontrados nas águas do largo. Foi incluída nesse quadro uma nota que indica as
possibilidades de utilização dos diferentes dados:
-

para determinar a localização, no leito do mar, dos tipos ou subtipos de habitats do anexo I
('localização');

-

para cartografar a extensão, no leito do mar, dos tipos ou subtipos de habitats do anexo I
('extensão'); ou

-

para obter informação sobre a biodiversidade desse habitat ou subtipo de habitat
('biodiversidade').

Na prática, poderão ser usados diferentes tipos de levantamento para obter informação sobre
os tipos de habitat, dependendo de diversos factores que incluem os recursos financeiros e o
tempo disponíveis e a profundidade e superfície do fundo a analisar. Os métodos de detecção
remota poderão ser utilizados para a cobertura de zonas mais extensas do leito marinho, mas
exigirão uma validação por amostragem directa, por exemplo usando meios fotográficos ou
através de amostragem pontual. Alguns métodos (p.ex.: imagens de satélite ou fotografias
aéreas) só poderão ser utilizados em águas de muito baixa profundidade. Alguns dos métodos
de amostragem directa (os que penetram no leito marinho) podem ser destrutivos para os
habitats mais frágeis, como os recifes biogénicos ou os campos de algas, pelo que a sua
utilização deverá ser limitada aos casos em que seja necessário obter uma amostra (p.ex.: para
análise da infauna que vive enterrada no fundo), não devendo ser utilizados para determinar a
extensão dos habitats sensíveis. Os dados já existentes que tenham sido obtidos com esses
métodos de amostragem destrutivos poderão ser úteis para obter informação em relação a
certas zonas do leito marinho, mas qualquer novo levantamento deve tentar limitar a sua
utilização, antes utilizando métodos menos destrutivos.
Existem diversas publicações e referências que apresentam mais pormenores sobre os
métodos que poderão ser úteis para a cartografia e caracterização dos habitats marinhos. Bäck
et al., 1996 e 1998, descreve métodos utilizados para a cartografia e seguimento dos habitats
marinhos no mar Báltico. Davies et al., 2001, apresenta informações sobre as técnicas de
seguimento das ZEC marinhas no Reino Unido, incluindo a análise dos custos aproximados
das diferentes técnicas, sendo que muitos desses métodos poderão também ser utilizados para
a localização de habitats subtidais do anexo I e para a avaliação da sua biodiversidade, com
vista à sua eventual transformação em ZEC.
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Quadro 3

Dados úteis para localizar, determinar a extensão e avaliar a biodiversidade dos habitats ou subtipos de habitat

Tipo de dados

1110 - Bancos de
areia
permanentemente
cobertos por água
do mar pouco
profunda

1170 Recifes
(leito
rochoso)

1170 Recifes
(leito
pedregoso)

1170 Recifes
(biogénicos)

1170
1180
1170 - Recifes - Estruturas
(hidrotermais) submarinas

8330
- Grutas
marinhas
submersas

1120
- Bancos de
posidónias

Métodos de detecção remota:
Sonar de varrimento
lateral1

Localização,
extensão?

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

?

Localização,
extensão

Não
aplicável

Aplicável

Batimetria multifeixe1

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Não
aplicável

Aplicável em
certas condições

Sistemas acústicos de
caracterização dos fundos
(AGDS)1

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

Localização,
extensão

?

Localização,
extensão?

Não
aplicável

Localização,
extensão

Imagens de satélite1, 2

Localização,
extensão

? Localização,
extensão

Não aplicável.

Não
aplicável

Localização,
extensão

Fotografia aérea1, 2

Localização,
extensão

Não aplicável

Não aplicável.

Não
aplicável

Localização,
extensão

Não aplicável

Biodiversidade
(aplicação
limitada)

Não
aplicável

Biodiversidade
(não
recomendado)

Localização, extensão
(não permitem distinguir entre subtipos de recifes)

Métodos de amostragem ou de observação directa:
Amostragem da
superfície/em
profundidade (grab/core)
dos sedimentos3
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Amostragem por
mergulhadores

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversida
de

Biodiversidade

Vídeo rebocado3

Extensão

Extensão

Extensão

Extensão

Não
recomendado

Não
aplicável

Extensão

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade
(não
recomendado)

Biodiversidade

Biodiversidade
(aplicação
limitada)

Vídeo/Fotografia
rebocados/ROV

Extensão

Extensão

Extensão

Extensão

Extensão

Extensão

Biodiversida
de

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Biodiversidade

Arrastos/Dragagens
epibênticos3

Biodiversidade
(aplicação limitada)

Não aplicável.

Não
recomendado3

Não
recomendado3

Não aplicável

Não
recomendado3

Biodiversidade

Extensão
Biodiversidade

Não
aplicável

Não
recomendado

Notas:
1

Em todas as situações de detecção remota, a distinção dos diferentes habitats entre si e em relação ao leito marinho circundante depende da resolução do método de
amostragem – uma resolução mais elevada permite obter melhores dados para distinguir os habitats, mas cobre uma área mais pequena e representa custos mais
elevados de colheita e de processamento do que uma amostragem com resolução mais baixa.

2

A utilização da fotografia aérea e das imagens de satélite está limitada às zonas de baixa profundidade (até 6-7 m), dependendo da transparência da água e de outros
factores.

3

A amostragem superficial ou em profundidade dos sedimentos e os arrastos/dragagens bentónicos são métodos de amostragem relativamente destrutivos. Esses
métodos podem permitir a obtenção de dados úteis, mas a sua utilização extensiva não é recomendada para a avaliação dos habitats sensíveis aos danos físicos (p.ex.:
recifes biogénicos, pradarias marinhas e campos de maërl), não devendo ser utilizados para determinar a extensão do habitat. O vídeo rebocado poderá também ser
destrutivo dos habitats mais frágeis, se tocar o leito marinho, não sendo recomendado nesses casos.
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4.2.

Abordagem para a selecção dos sítios das ZEC/SIC para habitats do anexo I

O n.º 1 do artigo 3º da Directiva Habitats (92/43/CE) obriga a que seja "criada uma rede
ecológica europeia coerente de zonas especiais de preservação" e determina que essa rede,
"formada por sítios que alojam tipos de habitats naturais constantes do anexo I e habitats das
espécies constantes do anexo II, deve assegurar a manutenção ou, se necessário, o
restabelecimento dos tipos de habitats naturais e dos das espécies em causa num estado de
conservação favorável, na sua área de repartição natural". A rede deve ainda incluir Zonas de
Protecção Especial classificadas pelos Estados-Membros nos termos da Directiva Aves
(79/409/CEE).
Nos termos do n.º 1 do artigo 4º da Directiva Habitats, os critérios a utilizar para a selecção de
sítios para os habitats do anexo I são os estabelecidos no anexo III da directiva. Os critérios de
avaliação da Fase 1 (que constam da lista abaixo, para os habitats) serão aplicados a nível
nacional para verificar a importância relativa dos sítios em relação a cada um dos habitats que
constam da lista do anexo I da directiva, conforme alterada em 1997 e em 2004.
Fase 1A :
a) Grau de representatividade do tipo de habitat natural no local;
b) Superfície do local coberta pelo tipo de habitat natural, relativamente à superfície total
coberta por esse tipo de habitat natural no território nacional;
c) Grau de conservação da estrutura e das funções do tipo de habitat natural em questão e
possibilidades de restauro;
d) Avaliação global do valor do sítio para a conservação do tipo de habitat natural em
questão.
Cada um desses critérios é discutido em seguida.
A partir do momento em que um sítio seja identificado pelos Estados-Membros na Fase 1, a
sua importância comunitária será avaliada pela Comissão, com o apoio da Agência Europeia
do Ambiente e de outros organismos e em concertação com cada Estado-Membro, nos termos
do n.º 2 do artigo 4º e utilizando os critérios para a Fase 2 que constam do anexo III da
directiva. Essa avaliação é aplicada à totalidade das listas de sítios, independentemente de
terem sido identificados em função da existência de habitats do anexo I, de espécies do
anexo II ou de uma combinação de ambos. A avaliação da importância comunitária dos sítios
incluídos nas listas nacionais, utilizando os critérios da Fase 2 para os habitats do anexo II,
tomará em consideração:
a) O valor relativo do sítio a nível nacional;
b) A localização geográfica do sítio relativamente às vias migratórias de espécies do
anexo II, bem como a sua eventual pertença a um ecossistema coerente situado de
ambos os lados de uma ou várias fronteiras internas da Comunidade;
c) A superfície total do sítio;
d) O número de tipos de habitats naturais do anexo I [e de espécies do anexo II] presentes
no sítio; bem como
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e) O valor ecológico global do sítio para as regiões biogeográficas consideradas e/ou
para o conjunto do território referido no artigo 2º, tanto pelo aspecto característico ou
único dos elementos que o compõem como pela sua combinação".
Até ao momento, a avaliação de Fase 2 tem vindo a ser efectuada, no que respeita aos sítios
terrestres e costeiros, em referência às regiões biogeográficas que constam da lista da alínea
c), subalínea iii), do artigo 1º da directiva. As fronteiras terrestres dessas regiões foram
deduzidas com base na ecologia terrestre. No que respeita ao domínio marinho, contudo,
afigura-se razoável considerar uma abordagem baseada em grandes zonas marinhas. Assim,
para a Fase 2 da avaliação do valor ecológico global dos sítios marinhos propostos, as
diferentes zonas marinhas (águas interiores, mar territorial, ZEE e plataforma continental) a
considerar para cada região biogeográfica poderiam ser as seguintes:
•

Zonas marinhas circundantes dos três arquipélagos macaronésios para a região
biogeográfica macaronésia;

•

Oceano Atlântico Nordeste e mar do Norte para a região biogeográfica atlântica;

•

Mar Báltico e regiões biogeográficas continental e boreal;

•

Mediterrâneo, para a região biogeográfica mediterrânica.

A adesão da Bulgária e da Roménia e a potencial futura adesão da Turquia exigem que o mar
Negro seja considerado separadamente. Para efeitos de gestão, as fronteiras entre mares e
oceanos devem ser estabelecidas em conformidade com as actuais fronteiras das
organizações marítimas regionais. A divisão entre o Báltico e o Atlântico será definida pela
HELCOM 46 .
4.2.1.

Representatividade do tipo de habitat natural para o local

Este critério mede até que ponto o sítio é típico de um determinado habitat. As notas
explicativas do formulário de dados normalizado Natura 2000 (CE 1995) indicam
especificamente que este critério está associado ao 'Manual de interpretação dos habitats' do
anexo I (CE 1999), que fornece a definição, a lista das espécies características e outros
elementos relevantes para cada habitat. A informação adicional sobre a interpretação de um
determinado habitat marinho, fornecida na secção 3 das presentes orientações, também é
aplicável. Para efeitos da análise da representatividade dos tipos de habitat do anexo I num
determinado local, os Estados-Membros devem tomar em consideração os melhores
exemplos, em termos de extensão e de qualidade do tipo de habitat principal e das suas
variantes mais importantes (Hopkins e Buck, 1995).
Nos termos do n.º 2 do artigo 3º da directiva, a selecção dos sítios deve permitir a
representação dos diferentes tipos de habitats existentes no território de cada Estado-membro.
O significado do termo "território", quando aplicado ao domínio marinho, é explicado no
ponto 2.6 do presente documento. Abrange todas as zonas marinhas sobre as quais o
Estado-Membro exerce soberania ou direitos de jurisdição (águas interiores, mar territorial,
Zona Económica Exclusiva (ZEE) e/ou outras zonas sobre as quais os Estados-Membros
exerçam direitos de soberania equivalentes e plataforma continental).

46

(Este comentário mereceu o apoio dos representantes da Suécia e da Dinamarca no Grupo de Trabalho
científico do Comité Habitats, em Fevereiro de 2006).
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Na medida em que os tipos de habitat marinho que constam da lista do anexo I são definidos
de forma alargada, a jurisdição de um determinado Estado-Membro poderá abranger
diferentes 'subtipos' de habitat O conjunto dos sítios seleccionados para um determinado
habitat pode ser definido de modo a que sejam representativos de toda a gama de sub-habitats
presentes, bem como da repartição geográfica natural do próprio habitat. Assim, por exemplo
no que respeita ao tipo de habitat '1170 – Recifes', é natural que ocorram diferentes subtipos
de habitat, nomeadamente recifes de leito rochoso, de leito pedregoso e biogénicos
(construídos por diferentes espécies).
A fim de garantir que o conjunto dos sítios identificados pelo Estado-Membro em relação a
cada tipo de habitat do anexo I seja representativo, tanto em termos ecológicos como em
termos geográficos, da variabilidade presente na parte marinha do território de um
Estado-Membro, os sítios possíveis podem ser identificados primeiramente em termos da
localização geográfica das zonas cobertas pelos diferentes tipos de habitat nas águas nacionais
e, adicionalmente, da sua caracterização física e ecológica. Em relação aos possíveis sítios
identificados nas águas do largo, será igualmente conveniente analisar a situação de eventuais
sítios que possam alargar-se às águas de um Estado-Membro vizinho e em que um
determinado tipo de habitat ocupe os dois lados da fronteira.
As grandes regiões biogeográficas marinhas podem ser subdivididas em mares regionais ou
mares sub-regionais, para facilitar a representatividade em termos de localização geográfica.
A definição das zonas marinhas deve basear-se nas características físicas e ecológicas do leito
marinho e das massas de água, utilizando os contornos topográficos, a estrutura e tipo de
substrato e ainda características oceanográficas como a profundidade, temperatura da água,
estratificação, salinidade, etc. Apresenta-se um exemplo (Figura 1) que foi elaborado para a
definição dos mares regionais dentro da região biogeográfica atlântica em torno das águas da
Irlanda e do Reino Unido (Vincent et al. 2004), tendo sido também desenvolvidas sub-regiões
na região do Báltico. Qualquer região marinha específica que venha a ser desenvolvida deverá
sê-lo com base em critérios ecológicos e não em fronteiras administrativas ou nacionais.
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4.2.2.

Área dos tipos de habitat

As notas explicativas do formulário de dados normalizado Natura 2000 (CE 1995) indicam a
necessidade de medir a área coberta pelo tipo de habitat no sítio em causa e a área total do
território nacional coberta pelo mesmo tipo de habitat, de modo a conseguir seleccionar uma
proporção adequada dos tipos de habitat como ZEC/SIC. Embora pareçam evidentes, estas
medições podem apresentar grandes dificuldades, em especial no que respeita à área de
referência nacional. A Decisão 97/266/CE reconhece as dificuldades associadas à utilização
de todos os critérios, em especial no que respeita aos critérios que fazem referência ao
território nacional. Por esse motivo, os dados podem ser apresentados por classes alargadas,
ou seja, por exemplo, para a estimativa da área relativa dos habitats numa ZEC/SIC será
suficiente utilizar três classes (A: 100>p>15%, B: 15>p>2% e C: 2>p%). Nos casos em que se
possam utilizar cartas geológicas do leito marinho, complementadas por outras fontes de
dados, é possível obter uma estimativa grosseira da área total dos habitats naturais nas águas
do largo.
Quando essa classificação por grandes classes for aplicada a certos tipos de habitat, por
exemplo '1170 – Recifes', ou '1110 – Bancos de areia permanentemente cobertos por água do
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mar pouco profunda', que poderão apresentar uma vasta distribuição em Estados-Membros
com grandes zonas marinhas (como é o caso do Reino Unido), a maior parte dos sítios em
águas do largo serão provavelmente incluídos na classe C, sendo que mesmo os sítios de
grande extensão (da ordem dos 50 000 ha) poderão atingir, no máximo, a classe B.
O critério da área de habitat está relacionado, no contexto da selecção dos sítios, com outros
princípios que também são utilizados para o mesmo fim; assim, a título de exemplo, as
estruturas e funções (ver abaixo) estão frequentemente melhor conservadas nos sítios de
maior extensão (McLeod et al. 2002).
No que respeita à selecção dos sítios a nível comunitário, a Comissão apresentou um
documento de referência (Hab 97/2 rev. 4) que visa prestar assistência nesse processo. Esse
documento indica certos limiares percentuais para a análise das propostas dos
Estados-Membros no quadro de seminários biogeográficos. Quando uma proposta abranger
menos de 20% de um determinado recurso, será normalmente considerada inadequada. Nos
casos em que abranja mais de 60%, será normalmente considerada suficiente. Em relação às
propostas que abranjam 20 - 60% de um recurso, as conclusões terão de ser baseadas numa
avaliação por peritos do tipo de habitat ou espécie em questão. Normalmente, será de esperar
que os habitats e espécies prioritários apresentem o nível de representação mais elevado na
rede. O documento Hab 97/2 rev. 4 não é, contudo, um documento de referência
especificamente para o domínio marinho e os valores referidos não constituem metas
específicas para a contribuição nacional para a Rede Natura 2000, contribuição essa que terá
de ser avaliada caso a caso.
Os diferentes métodos utilizados para a identificação dos sítios marinhos da Rede Natura
2000 são descritos em pormenor no livro 'Progress in marine Conservation in Europe' (von
Nordheim et al. (eds.) 2006) 47 .
A prática da Suécia no que respeita à selecção de zonas marinhas protegidas, incluindo os sítios
marinhos da Rede Natura 2000
A prática seguida pela Suécia para a selecção de zonas marinhas protegidas e de sítios marinhos da
Rede Natura 2000 constitui uma modificação do sistema sugerido pela IUCN (Kelleher e
Kenchington, 1992). Algumas conclusões:
Os sistemas biológicos marinhos são diferentes, em certos aspectos, dos sistemas terrestres, pelo que os
critérios de selecção das zonas marinhas protegidas/sítios Natura 2000 poderão ser diferentes dos
utilizados para seleccionar as zonas protegidas em terra. Por outro lado, os sistemas marinhos tendem a
ser mais abertos do que os terrestres, razão pela qual as zonas marinhas protegidas tendem a ser mais
dirigidas em função da protecção de um determinado habitat, biótopo ou função do ecossistema e não em
função de uma determinada espécie.
As zonas marinhas protegidas e os sítios marinhos da Rede Natura 2000 não são geralmente muito
conhecidos pelo público ou apresentam um reduzido valor estético. Logo, a informação pública sobre
essas zonas assume uma importância capital.
No quadro da gestão de uma zona marinha protegida/sítio marinho da Rede Natura 2000, a definição de
zonas diferenciadas é um mecanismo que permite definir práticas de gestão e regulamentações para as
diferentes actividades e partes de uma determinada zona marinha protegida (para mais pormenores, ver o
apêndice 4.1).

47

http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php.
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4.2.3.

Conservação da estrutura e das funções

A alínea e) do artigo 1º da Directiva Habitats faz referência ao estado de conservação de um
habitat natural, incluindo as respectivas estrutura e funções. As notas explicativas do
formulário de dados normalizado Natura 2000 (CE 1995) indicam que este critério inclui os
três subcritérios seguintes:
1.

Grau de conservação da estrutura

2.

Grau de conservação das funções

3.

Possibilidade de recuperação

Embora estes subcritérios possam ser avaliados separadamente, devem ser combinados para
efeitos de selecção dos sítios propostos na lista nacional, dada a sua influência complexa e
interdependente no processo de avaliação (CE 1995). Os sítios seleccionados (e os respectivos
limites) devem tomar em consideração as necessidades estruturais e funcionais do habitat em
causa.
Em termos gerais, os conhecimentos existentes sobre a estrutura e as funções dos habitats
marinhos são escassos e incompletos. Em relação aos habitats marinhos em que a manutenção
da estrutura está dependente de certos aspectos mais vastos do ambiente marinho (p.ex.: os
recifes biogénicos formados por Sabellaria spp. dependem não só da presença da espécie
como também das condições de maré e do abastecimento de sedimentos), a selecção dos sítios
(e, em especial, a sua delimitação) deve tomar em consideração esse elemento.
Um método indirecto que permite estimar o estado de conservação da estrutura e das funções
passa pela avaliação do carácter natural do habitat utilizando informações sobre a localização
e intensidade das actividades desfavoráveis ou, no caso de certos habitats, pela comparação
com dados históricos. Os modelos poderão ser instrumentos eficazes, se se estabelecerem
correlações entre os factores de pressão e os elementos estruturais e funcionais mais
importantes (Dahl et al., 2004). Todos os dados existentes sobre a variabilidade natural ou que
indiciem a probabilidade de que o habitat tenha sofrido danos ou se encontre numa situação
de vulnerabilidade devem ser tomados em consideração para a avaliação do seu estado de
conservação
4.2.4.

Avaliação global

Este critério deve ser utilizado para avaliar os três critérios anteriores de forma integrada e
tendo em consideração a sua importância relativa para o habitat em causa (CE 1995).
4.2.5.

Princípios adicionais de selecção

Certos princípios adicionais de selecção, como os que são a seguir delineados, poderão ser
utilizados para facilitar o processo de selecção.
•

Estatuto prioritário/não-prioritário (ver a Directiva Habitats, alínea d) do artigo 1º);

•

Distribuição geográfica (ver a alínea e) do artigo 1º e o n.º 1 do artigo 3º);

•

Responsabilidades especiais (ver o n.º 2 do artigo 3º);

•

Interesse múltiplo (anexo III, Fase 2, alínea d) do n.º 2);

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

50

•

Raridade;

•

Coerência ecológica da Rede Natura 2000 (anexo III, Fase 2, n.º 2).

EXEMPLO DA SELECÇÃO DOS SÍTIOS PARA O TIPO DE HABITAT DO ANEXO I 'RECIFES' (CÓDIGO 1170) NA ZEE
DA ALEMANHA

“(BOEDEKER ET AL. 2006)”
PRINCÍPIOS DE SELECÇÃO
(1)

O primeiro passo para a obtenção de um conjunto completo das potenciais localizações de
recifes na ZEE da Alemanha foi a elaboração das seguintes orientações cartográficas e notas
explicativas nacionais em relação a esse tipo de habitat:
Elevações permanentemente submersas ou emersas apenas na maré baixa, constituídas por
substratos duros, como rochas, leitos rochosos litorais, till (material glaciar), substratos duros
biogénicos (p.ex.: campos de mexilhão ou recifes de Sabllaria), incluindo os campos ou
blocos de rocha em faces glaciares submersas. Dados os desenvolvimentos glaciares e
pós-glaciares específicos do mar do Norte e do mar Báltico, existem muitas zonas de
interposição com o habitat do tipo '1110 – Bancos de areia'. As elevações de substrato misto
(p.ex.: areias, lamas, maërl, till) também podem ser classificadas no tipo de habitat 1170, se o
substrato rochoso for dominante.

(2)

O segundo passo foi a identificação dos locais onde existem habitats de recife do anexo I no
mar do Norte (região biogeográfica atlântica) e no Báltico (região biogeográfica continental). A
fim de produzir um mapa SIG dos potenciais habitats de recife, procedeu-se aos seguintes
passos:

• Identificação dos potenciais recifes através da análise de mapas existentes com a
distribuição dos sedimentos, de cartas de pesca e da avaliação dos arquivos científicos.

• Verificação dos locais dos potenciais recifes por sonar de varrimento lateral e/ou
levantamento vídeo.

• Avaliação da dimensão das partículas nos campos de calhaus, através de gravação vídeo
submarina (medição a laser) e, em certas zonas, de mergulhos científicos.

(3)

•

Averiguação das características biológicas através de dragagens do fundo (amostragem
bentónica) e/ou levantamentos vídeo e, em certas zonas, mergulhos científicos.

•

Documentação fotográfica e em vídeo dos tipos de habitat, através de levantamentos vídeo
e de mergulhos científicos.

O terceiro passo foi a apresentação de um conjunto coerente de recifes com valor ecológico no
quadro das propostas para os SIC, reflectindo também as diferentes formas e características
ecológicas desse tipo de habitats de forma representativa. Na ZEE da Alemanha foram
registadas as seguintes formas de habitat de recife:
a. Mar do Norte (região biogeográfica atlântica):
• Recifes sob a forma de campos de rochedos ou de calhaus, que se elevam a partir do leito
do mar na parte central do Banco de Amrum. Bandas de recifes rochosos ao longo do
declive do vale glaciar de Elbe e recifes rochosos dispersos (Borkum-Riffgrund).
b. Mar Báltico (região biogeográfica continental):
• Recifes rochosos e campos de mexilhão no declive do Fehmarn Belt, com salinidade
elevada (até 25 psu) e vegetação macrófita.
• Recifes rochosos e campos de mexilhão sobre e ao longo dos declives do Darss Sill, que
representam 'recifes de profundidade' com uma salinidade média de 10-18 psu e com
vegetação macrófita. Recifes rochosos e campos de mexilhão em zonas mais profundas,
com baixa salinidade e sem vegetação macrófita (Banco de Rönne).
• Recifes sob a forma de campos de rochedos ou de calhau, que se elevam sobre um banco
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pouco profundo com baixa salinidade e com uma vegetação macrófita rica (Adler Grund).

4.3.

Localização e avaliação das espécies do anexo II

O n.º 1 do artigo 3º da Directiva Habitats determina a criação de uma rede ecológica europeia
coerente de sítios onde se encontram os habitats as espécies que constam da lista do anexo II.
O n.º 1 do artigo 4º da Directiva Habitats também determina, porém, que no caso das espécies
aquáticas que ocupam vastas zonas, essas zonas apenas serão propostas quando for "possível
identificar com clareza uma zona que apresente os elementos físicos e biológicos essenciais à
sua vida ou reprodução".
Em relação às espécies do anexo II que passam algum tempo em zonas conhecidas, em terra,
para a reprodução ou para a muda, como é o caso das focas ou das tartarugas, essas zonas são,
claramente, essenciais para a vida e para a reprodução das espécies em causa, pelo que devem
ser consideradas para efeitos da selecção dos ZEC. A presente secção está centrada na
identificação dos sítios marinhos do largo para as espécies do anexo II e, em especial, para as
espécies cuja distribuição abrange grandes zonas durante parte ou a totalidade do seu ciclo de
vida ou zona de distribuição.
Para as espécies como os cetáceos ou os peixes, que não se deslocam para terra, bem como
para certas fases do ciclo de vida de outras espécies que o fazem, poderá ser difícil identificar
zonas do mar que sejam "essenciais para a sua vida e reprodução", em parte pelo facto de se
tratar de espécies que se movem por toda a coluna de água e que são difíceis de observar e em
parte também pelo facto de os dados relativos à sua distribuição quando se encontram no mar
serem escassos e ainda por essa investigação ser cara e necessariamente longa. Contudo,
existem dados relativos a algumas espécies do anexo II em certas zonas marinhas e também
novas linhas de investigação, utilizando métodos relativamente novos como os POD
(detectores de tartarugas), e o seguimento por satélite de alguns indivíduos de diferentes
espécies (focas, cetáceos e tartarugas) que poderão vir a fornecer dados sobre os padrões de
concentração posteriormente utilizáveis para identificar as zonas que deverão eventualmente
ser consideradas para designação como ZEC. Técnicas geoestatísticas semelhantes às
propostas para a identificação e delimitação das zonas de concentração de aves marinhas no
mar (ver o ponto 4.6) poderão também vir a ser utilizadas para identificar as densidades e os
centros de distribuição espacial e temporal de espécies altamente móveis, nomeadamente de
cetáceos (Schieeidat et al., 2002). Estes métodos já têm sido usados para a identificação e
delimitação das concentrações de botos e de certos peixes nas águas territoriais e nas águas do
largo.
-

A fim de assistir a identificação de sítios como ZEC para espécies migratórias como o
boto (Phocoena phocoena), a Comissão Europeia convocou uma reunião ad hoc em 14 de
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Dezembro de 2000 (Comité Habitats CE (2001), Hab. 01/05). Essa reunião concluiu que
seria possível identificar as zonas cruciais para o ciclo de vida desta espécie (ver abaixo).
A identificação dessas zonas poderia ser feita com base:
-

Na presença contínua ou regular da espécie (mesmo que sujeita a variações sazonais);

-

Numa boa densidade populacional (em relação às zonas circundantes);

-

Num elevado rácio de jovens em relação aos adultos durante certos períodos do ano.

Por outro lado, existem outros elementos biológicos que são característicos dessas zonas,
como uma actividade social ou sexual muito desenvolvida.
Para além de qualquer protecção concedida pelas ZEC, bem como nos casos em que não seja
possível identificar ZEC para essas espécies, os artigos 12º e 14º da Directiva Habitats
prevêem mecanismos de protecção das espécies marinhas altamente móveis, que constam dos
anexos IV e V (incluindo as que constam também do anexo II), na zona marinha mais
alargada.
4.3.1.

Disponibilidade de dados em relação às espécies do anexo II

A disponibilidade de dados à escala regional sobre a distribuição das espécies do anexo II é
muito escassa e não existem dados para todas as zonas marinhas. Os tipos de dados que
poderão ser utilizados na identificação dos sítios para as espécies do anexo II podem incluir:
-

Registos de avistamento de cetáceos nos cruzeiros de recenseamento de aves marinhas no
mar (Mar do Norte, Skagerrak e Kattegat, p.ex.: Reid et al. 2003);

-

Levantamento SCANS em partes do mar do Norte, no Skagerrak e no mar de Belt
(Hammond et al. 2002) e nas zonas do SCANS II (ver caixa);

-

Levantamentos específicos com meios aéreos (p.ex.: Scheidat et al. 2004);

-

Levantamentos de cetáceos utilizando dispositivos acústicos estacionários (POD - Verfuß
et al. 2004);

-

Seguimento por satélite de indivíduos de diferentes espécies (focas, p.ex.: McConnel et al.
1999, tartarugas, Matthiopoulos et al. 2004 e cetáceos, p.ex.: Dietz et al. 2003, Teilmann
et al. 2004);

-

Estatísticas dos cruzeiros nacionais para avaliação das populações de peixes (muitas vezes
existe informação não comercial, mas que não foi comparada nem analisada);

-

Dados relativos a avistamentos incidentais e a animais que deram à costa;

-

Imagens de satélite e cartas do coberto gelado (especificamente para espécies como a
foca-marmoreada do Báltico, que utiliza as placas de gelo para reprodução e para a muda);

-

Dados obtidos por aparelhos de registo que permitem reconstruir os movimentos espaciais
por estimativa (cálculo em contínuo da posição estimada a partir de medições da
velocidade e do rumo da deslocação); Ref. Adelung e Wilson, Univ. de Kiel, e

-

Registadores acústicos passivos, tanto ligados em série e rebocados por navios de
investigação como os sistemas montados no casco dos ferries, etc.; sistemas rebocados,
p.ex.: Gillespie e Chappell (2002); sistemas para montagem no casco ainda não
desenvolvidos.
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Pequenos cetáceos nas águas europeias do Atlântico e no mar do Norte (SCANS I e II)
O SCANS I permitiu obter as primeiras estimativas de abundância em grande escala para o boto e para outros
pequenos cetáceos no mar do Norte, Kattegat, Skagerrak e no mar Céltico, em 1994. Essas estimativas eram
razoavelmente precisas e representativas, dada a extensão da zona analisada e a metodologia utilizada.
Utilizando como base as estimativas de abundância do boto, foram calculados os níveis de capturas acidentais no
mar do Norte e no mar Céltico, tendo ficado demonstrado que eram insustentáveis, de acordo com os critérios da
CBI. O sucesso deste projecto deveu-se, em grande medida, à coordenação de esforços entre o Reino Unido, a
Dinamarca, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Suécia, a Noruega e os Países Baixos.
Encontra-se actualmente em curso uma segunda fase do projecto,
SCANS II, que conta com a participação de 12 países, cujos
objectivos principais são:
- Determinar a abundância absoluta das populações de
pequenos cetáceos, nomeadamente o boto (Phocoena phocoena),
o roaz-corvineiro (Tursiops truncatus) e o golfinho-comum
(Delphinus delphis). Para além das zonas abrangidas pelo estudo
anterior, o SCANS II irá abranger também as águas da
plataforma continental ocidental do Reino Unido, da Irlanda,
França, Espanha e Portugal.
- Desenvolver e ensaiar métodos de seguimento das populações
de cetáceos. O SCANS II irá desenvolver e ensaiar os métodos
potenciais e apresentará uma série de recomendações para
protocolos de seguimento aplicáveis às diferentes espécies e zonas.
- Desenvolver um enquadramento para a gestão das capturas
acidentais. O SCANS II irá desenvolver um enquadramento de
gestão, com base nas estimativas de abundância e noutras
informações disponíveis, que permita cumprir os objectivos de
conservação a curto e a longo prazo.
Os primeiros resultados foram apresentados em Junho de 2006 e o
relatório final, que inclui recomendações de gestão, em Dezembro
de 2006. Em 2007, proceder-se-á à realização de cruzeiros a oeste
da zona já estudada. Os resultados finais deste projecto são
esperados em 2008.
Ver http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/
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Quadro 4
Tipo de dados

Disponibilidade de dados em grande escala sobre a distribuição no mar das espécies marinhas, para cada Estado-Membro
Disponibilidade ou cobertura dos dados em grande escala nas águas da maior parte dos Estados-Membros (até ao limite da ZEE/200 mm ou
da plataforma continental)
B

Levantamentos
específicos
(avistamento)
de animais no
mar, utilizando
aeronaves ou
navios
Estudo
SCANS, em
parte do mar
do Norte
(Hammond et
al. 2002)
Avistamento
de cetáceos
nos cruzeiros
de
recenseamento
europeu de
aves marinhas
no mar (ESAS
- Reid et al.
2003)
Levantamentos
de cetáceos
utilizando
dispositivos
acústicos
estacionários
(POD -
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D
Sim

DK
Sim10

E
Sim

Sim

Sim

Sim5

Sim

EST
Sim2

F
Sim4

Sim4

FIN
Sim2

UK
Sim4

GR

I

IRL

LT

LV

M

NL
Sim

Sim4

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim10

?

Sim8

PL

P

S
Sim2
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Scheidat et al.
2004)
Telemetria
(seguimento)
por satélite
Avistamentos
incidentais e
animais que
deram à costa
Imagens de
satélite
Cartas do
coberto gelado

Sim

Sim11

Sim6

Sim

Sim

Sim3

Sim4

n.a.

n.a.

?

n.a.

Sim7

n.a.

n.a.

n.a.

?

n.a.

n.a.

n.a.

Sim3

Sim1

Sim4

Sim9

Sim4

Sim

Sim2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Sim

n.a.

Notas: n.a. = não aplicável
1
FIN: Nas águas finlandesas, as focas-marmoreadas preferem reproduzir-se nas placas de gelo, em mar aberto, do que em terra. A localização e extensão dos
mares gelados varia.
2
FIN: Para a foca cinzenta e para a foca-marmoreada
3
FIN e EST: Para a foca-marmoreada, esporadicamente na Finlândia
4
UK e FR: Dados limitados em relação a certas zonas e disponíveis apenas para um número limitado de animais
5
E: Dados relativos ao SCANS II nas zonas marítimas atlânticas do golfo de Cádis (sudoeste da Espanha) e do mar Cantábrico (norte de Espanha).
6
E: Para a baleia-piloto na Atlântico Centro Este (ilhas Canárias) e para as tartarugas marinhas no Mediterrâneo (sudeste de Espanha)
7
E: Dados especificamente relacionados com a selecção de habitats para os cetáceos e tartarugas marinhas no Mediterrâneo (sudeste de Espanha)
8
NL: Limitado às zonas de potencial instalação de parques eólicos
9
NL: Foca-comum e foca-cinzenta
10
DK: Levantamentos sistemáticos para o boto no Báltico Ocidental. Levantamentos sistemáticos em pequena escala para seguimento dos parques eólicos e de
outras instalações ao largo
11
DK: Para os botos, focas-comuns e focas-cinzentas nas águas interiores da Dinamarca, no Skagerrak, na parte dinamarquesa do Waddensee e noutras zonas.

Os Estados-Membros que ainda não forneceram a informação necessária à Comissão podem fazê-lo com vista à futura revisão do texto
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Quadro 5

Tipo de dados

Dados úteis para assistir a identificação dos sítios marinhos para as espécies do
anexo II
Focas

Cetáceos

Tartarugas

Peixes

Levantamentos específicos
(avistamento) de animais
no mar, utilizando
aeronaves

Não1

Sim

Sim

Não

Levantamentos específicos
(avistamento) de animais
no mar, utilizando navios

Não1?

Sim

Sim

Não

Estudos SCANS em parte
do mar do Norte
(Hammond et al.2002) e no
Atlântico;

Não

Sim

Sim

Não

Avistamento de cetáceos
nos cruzeiros do
recenseamento europeu de
aves marinhas no mar
(ESAS - Reid et al. 2003)

Parcialmente útil
(não permite a
diferenciação ao
nível da espécie)

Sim

Não

Não

Levantamentos de cetáceos
utilizando dispositivos
acústicos estacionários
(POD - Scheidat et al.
2004)

Não

Sim

Não

Não

Telemetria (seguimento)
por satélite2

Sim

Sim

Sim

?

Avistamentos incidentais e
animais que deram à costa3

Apenas para
informação
complementar

Apenas para
informação
complementar

Apenas para
informação
complementar

Apenas para
informação
complementar

Imagens de satélite/Cartas
do coberto gelado3

Sim (apenas nas
zonas de reprodução
da
foca-marmoreada)

Sim, apenas para
informação
complementar

Não

Não

Registos de
capturas/capturas acidentais
da pesca

Apenas para
informação
complementar

Apenas para
informação
complementar

Apenas para
informação
complementar

Sim ?

Cruzeiros nacionais para
avaliação das populações
de peixes

Complementar, em
certos países

Complementar,
em certos países

Complementar,
em certos países

Parcialmente

Notas:
1

Os levantamentos aéreos só permitem obter a localização exacta das focas-marmoreadas no gelo, durante a sua
estação de muda (na Finlândia). Os levantamentos aéreos são muito fiáveis, mas onerosos e necessariamente
limitados em número Os levantamentos marítimos são mais baratos, permitem maiores períodos de
levantamento e mais levantamentos replicados, mas os seus resultados são menos precisos.
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2

Método muito exacto mas oneroso e só aplicado a um número limitado de animais, mas que pode permitir
obter estimativas da utilização dos habitats através da utilização de modelos espaciais preditivos.

3

Esta informação pode ser utilizada para complementar os dados utilizados para a identificação de um sítio
(p.ex.: identificação de zonas marinhas altamente produtivas), mas não pode ser usada para determinar o grau
de concentração de uma espécie nem para identificar um sítio para essa mesma espécie.

4.4.

Abordagem para a selecção dos sítios das ZEC/SIC para espécies do anexo II

Tal como foi indicado no ponto 4.3 das presentes orientações, o n.º 1 do artigo 3º da Directiva
(92/43/CEE) obriga a que seja "criada uma rede ecológica europeia coerente de zonas
especiais de preservação" e determina que essa rede, "formada por sítios que alojam tipos de
habitats naturais constantes do anexo I e habitats das espécies constantes do anexo II, deve
assegurar a manutenção ou, se necessário, o restabelecimento dos tipos de habitats naturais e
dos das espécies em causa num estado de conservação favorável, na sua área de repartição
natural". A rede deve ainda incluir Zonas de Protecção Especial classificadas pelos
Estados-Membros nos termos da Directiva Aves (79/409/CEE).
Nos termos do n.º 1 do artigo 4º da Directiva Habitats, os critérios a utilizar para a selecção de
sítios para as espécies do anexo II são os estabelecidos no anexo III da directiva. Os critérios
de avaliação da Fase 1 (que constam da lista abaixo, para as espécies) serão aplicados a nível
nacional para avaliar da importância relativa dos sítios para cada uma das espécies que
constam da lista do anexo II da directiva, conforme alterada em 1997 e em 2004.
Fase 1B :
a) Extensão e densidade da população da espécie presente no local relativamente às
populações presentes no território nacional;
b) Grau de conservação dos elementos do habitat importantes para a espécie considerada
e possibilidades de restauro;
c) Grau de isolamento da população presente no local relativamente à área de repartição
natural da espécie;
d) Avaliação global do valor do local para a conservação da espécie considerada.
Cada um desses critérios é discutido em seguida. A partir do momento em que um sítio seja
identificado pelos Estados-Membros na Fase 1, a sua importância comunitária será avaliada
pela Comissão, com o apoio da Agência Europeia do Ambiente e de outros organismos e em
concertação com cada Estado-Membro, nos termos do n.º 2 do artigo 4º e utilizando os
critérios para a Fase 2 que constam do anexo III da directiva. Essa avaliação é aplicada à
totalidade das listas de sítios, independentemente de terem sido identificados em função da
existência de habitats do anexo I, de espécies do anexo II ou de uma combinação de ambos. A
avaliação da importância comunitária dos sítios incluídos nas listas nacionais, utilizando os
critérios da Fase 2 para as espécies do anexo II, tomará em consideração:
a) O valor relativo do sítio a nível nacional;
b) A localização geográfica do sítio relativamente às vias migratórias de espécies do
anexo II, bem como a sua eventual pertença a um ecossistema coerente situado de
ambos os lados de uma ou várias fronteiras internas da Comunidade;
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c) A superfície total do sítio;
d) O número de [tipos de habitats naturais do anexo I e de] espécies do anexo II presentes
no sítio; bem como
e) O valor ecológico global do sítio para as regiões biogeográficas consideradas e/ou
para o conjunto do território referido no artigo 2º, tanto pelo aspecto característico e
único dos elementos que o compõem como pela sua combinação
As reuniões por região biogeográfica realizadas entre 1994 e 2004 48 desenvolveram
orientações adicionais para a interpretação dos critérios acima referidos, algumas das quais
são relevantes para as espécies marinhas. A selecção de sítios para as espécies deve incluir os
sítios ou zonas importantes para diferentes aspectos do ciclo de vida das espécies (CE 1995).
As categorias referidas respeitam fundamentalmente às aves, mas também podem ser
aplicáveis a outras espécies marinhas:
•

Residente (presente no local todo o ano);

•

Criação/Reprodução (utiliza o local para nidificar e para criar as crias);

•

Passagem (local utilizado durante a migração ou para a muda, fora das zonas de
reprodução); e

•

Invernada (utiliza o local durante o Inverno).

Essa informação deve ser incluída no formulário de dados normalizado (Decisão 97/266/CE
da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um formulário para as informações sobre
sítios para os sítios Natura 2000 propostos (Jornal Oficial L 107 de 24.4.1997). O ponto 4.1.2
do presente documento apresenta algumas notas explicativas relativas a esse formulário.
4.4.1.

Proporção da população no Estado-Membro

Quando existirem estimativas da população de uma determinada espécie, a proporção da
população nacional presente no sítio (ou na mesma zona) pode ser estimada. A delimitação
dos 'sítios' ao largo que suportam uma determinada percentagem da população nacional de
algumas espécies móveis poderá ser difícil, dada a ausência de fronteiras naturais óbvias
(como a linha de costa, limites topográficos, etc.) em mar aberto. Este critério constitui um
desafio quando se pretende aplicá-lo ao ambiente marinho, já que muitas vezes as populações
estão distribuídas de ambos os lados de diversas fronteiras nacionais. No entanto, os
progressos recentes no domínio da utilização de técnicas geoestatísticas para identificar a
densidade e os centros de distribuição no espaço e no tempo de certas espécies móveis,
nomeadamente de cetáceos (Scheidat et al., 2002) ou de aves (Garthe & Skov 2004, Skov et
al., 1995 e 2000) poderão ser úteis no contexto da delimitação dos sítios para espécies
móveis. A aplicação dessas técnicas permitirá normalmente obter dados com uma resolução
suficiente para permitir estimar qual das três dimensões de população é aplicável: A:
100%>p>15%; B: 15%>p>2%; C: 2%>p>0% (CE 1995).

48

No seguimento da reunião de 1994 relativa à região biogeográfica atlântica, o Reino Unido apresentou
'princípios de orientação' adicionais para ajudar à interpretação dos critérios para a Fase I, reproduzidos
por Hopkins & Buck.
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Quando as populações de espécies do anexo II forem demasiado pequenas para garantir a sua
viabilidade natural, ou quando uma determinada espécie apenas ocorrer de forma esporádica,
os Estados-Membros poderão excluí-las da análise para efeitos da selecção do sítio.
4.4.2.

Conservação e restabelecimento das características dos habitats importantes para
as espécies

Este critério inclui dois subcritérios:
•

Grau de conservação das características do habitat importantes para a espécie; e

•

Possibilidades de restauro.

Para definir um sítio utilizando este critério, é necessário saber que características do habitat
são importantes para a espécie em análise. Caso se trate de uma espécie marinha com uma
grande distribuição, os sítios que possam ser identificados como sendo utilizados para a
reprodução e para a alimentação são obviamente importantes para o ciclo de vida e para a
reprodução da espécie. Poderá igualmente ser possível identificar sítios que a espécie utiliza
para outros fins (p.ex.: para a muda sazonal) e que sejam importantes para a sua
sobrevivência. No entanto, para se poder determinar que um determinado local é claramente,
para a espécie em análise, "uma zona que apresente os elementos físicos e biológicos
essenciais à sua vida ou reprodução" (n.º 1 do artigo 4º da Directiva Habitats), terá de se
recorrer, por exemplo, a pareceres de peritos.
Se se considerar que as características do sítio se encontram geral ou parcialmente
degradadas, terá ainda de se proceder a uma avaliação das possibilidades de restauro dessas
características de modo a garantir uma situação de conservação favorável.
Foca-Monge, Monachus monachus – Exemplo de um método para a selecção dos sítios
Um projecto Life-Nature procedeu a trabalhos de campo em quatro zonas reconhecidas como
importantes pontos de fixação da população de focas-monge na Grécia. Foram aplicadas medidas de
seguimento e trabalhos de campo que permitiram estimar a dimensão da população e proceder a um
inventário dos factores bióticos e abióticos, à identificação das ameaças e a uma avaliação da
importância de cada sítio.
De entre os quatro sítios estudados, foram seleccionados dois sítios fundamentais para a espécie, nas
ilhas de Kimolos-Polyaigos e Karpahos-Saria. Em conjunto, esses dois sítios abrigam mais de 10%
da população mundial da espécie, pelo que são zonas de conservação de importância não só nacional
como internacional.
Com base nesses resultados, a ilha de Kimolos foi incluída no sítio Natura 2000 contíguo de
Polyaigos, dada a sua importância como habitat de reprodução da foca-monge. O conjunto de ilhas
designado por Karpathos-Saria também foi, por seu lado, designado como sítio Natura 2000.

Para mais pormenores, ver o anexo 4.
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Fonte: www.alonissos.com/ monk_en.htm
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Exemplo da selecção dos sítios para o boto (Phocoena phocoena) nas águas da ZEE da
Alemanha no mar do Norte
(Krause et al., 2006)
Em aplicação dos critérios definidos no n.º 1 do artigo 4º da Directiva Habitats, acabou por ser identificado um
único SICp na ZEE da Alemanha no mar do Norte, em grande medida delimitado em função das necessidades
dos botos. Essa identificação e delimitação foi possível utilizando os três critérios definidos pela reunião ad hoc
convocada pela CE (CE 2001) (ver texto) e um critério adicional: elevada proporção de comportamento sensível,
ou seja, zona de repouso.
Princípios de selecção:

(1) Recolha de dados: A ocorrência, distribuição e comportamento dos botos foram estudados através de
levantamento aéreos praticamente completos, ao longo de cortes, de toda a zona. Nas zonas em que se
verificou maior ocorrência de botos, foram efectuados voos adicionais, com maior resolução da
observação ao longo dos cortes.
Esses dados foram completados e verificados através da análise de conjuntos de dados a longo prazo
provenientes das observações registadas na base de dados dos cruzeiros de recenseamento de aves
marinhas no mar (SAS), de observações recolhidas em acções de reconhecimento aéreo com vista à
realização de avaliações de impacto ambiental, dos dados do SCANS I e de dados obtidos por
detectores de tartarugas (POD). Este último método foi utilizado com sucesso apenas no mar Báltico.

(2) Cartas de distribuição da espécie. As concentrações de botos entre Maio e Agosto (época de
reprodução) foram modeladas utilizando métodos geoestatísticos, com base em análises de variância e
em métodos de regressão por kriging simples, sendo posteriormente visualizadas como cartas de
distribuição num SIG.

(3) Zonas de concentração: A delimitação das concentrações foi identificada utilizando um limiar de
densidade sugerido por um perito em mamíferos marinhos (log 0,04 por transepto de 1 km²).

(4) Estimativa da densidade da população: A dimensão da população foi calculada para o SICp e para a
totalidade do mar do Norte, tendo-se procedido à estimativa das proporções de botos no interior de
determinadas sub-divisões.

(5) Selecção e delimitação: Foi seleccionado como SIC um único local, onde se verificam concentrações
de botos que chegam a atingir 10 vezes a concentração média durante uma parte importante da época de
reprodução mais importante. A delimitação do SICp foi decidida fundamentalmente com base nos
gradientes de concentração de botos. No entanto, a distribuição dos habitats 'bancos de areia' e 'recifes'
constituiu igualmente um critério importante de delimitação.
Finalmente, as linhas de delimitação foram simplificadas e tornadas direitas, de modo a garantir uma
marcação simples e segura dos sítios no mar. Os botos aparecem regularmente na maior parte dos outros
SICp alemães, mas foram registados nos formulários de dados da UE apenas como uma espécie
'presente', já que a densidade das populações nesses locais não atinge níveis que permitam dar como
cumpridos os critérios definidos no n.º 1 do artigo 4º.

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

62

4.4.3.

Isolamento das populações da espécie

Este critério pode ser interpretado como uma medida aproximada, por um lado, da
contribuição de uma determinada população para a diversidade genética da espécie e, por
outro, da fragilidade dessa população específica no sítio em causa (CE 1995). Numa
abordagem simplista, pode-se dizer que quanto mais isolada estiver a população, maior é a
sua contribuição para a diversidade genética da espécie. Consequentemente, o termo
'isolamento' deve ser analisado num contexto mais vasto, ou seja, deve aplicar-se tanto aos
endemismos estritos como às subespécies/variedades/raças e às subpopulações de uma
mega-população (97/266/CE). Neste contexto, deve ser aplicada a seguinte classificação:
A: População (quase) isolada;
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B: População não isolada, mas na margem da área de distribuição;
C: População não isolada, em plena área de distribuição (CE 1995).
Quando as populações de espécies do anexo II forem demasiado pequenas para garantir a sua
viabilidade natural, ou quando uma determinada espécie apenas ocorrer de forma esporádica,
os Estados-Membros poderão excluí-las da análise para efeitos da selecção do sítio.
4.4.4.

Avaliação global

Este critério pode ser interpretado como um resumo dos critérios previamente apresentados e
poderá igualmente ser utilizado para incluir outras características do sítio consideradas
relevantes para a espécie, de acordo com o 'melhor julgamento dos peritos' (CE 1995). Essas
outras características podem variar de uma espécie para a outra, podendo incluir as
actividades humanas no sítio ou nas imediações que possam influenciar o estado de
conservação da espécie, o ordenamento do território, a protecção estatutária do sítio, as
relações ecológicas entre os diferentes tipos de habitats e espécies, etc. (97/266/CE).
4.4.5.

Princípios adicionais de selecção

Certos princípios adicionais de selecção, como os que são a seguir delineados e que foram
desenvolvidos no contexto das reuniões por região biogeográfica 49 , poderão ser utilizados
para facilitar no processo de selecção dos sítios.
− Estatuto prioritário/não-prioritário (ver a Directiva Habitats, alínea d) do artigo 1º e
anexo II);
− Distribuição geográfica (ver a alínea e) do artigo 1º e o n.º 1 do artigo 3º);
− Responsabilidades especiais (ver o n.º 2 do artigo 3º);
− Interesse múltiplo (anexo III, fase 2, alínea d) do n.º 2);
− Raridade;
− Coerência ecológica da Rede Natura 2000 (anexo III, fase 2, n.º 2).
Em princípio, estes critérios são muito úteis, mas na prática é muitas vezes difícil comparar
quantitativamente as diferentes zonas, já que em algumas dessas zonas os dados poderão estar
incompletos e, mais importante ainda, pelo facto de os dados poderem ter sido recolhidos por
métodos diferentes (levantamentos por navios ou por aeronaves, avistamentos incidentais,
registadores acústicos passivos, etc.) e em condições diferentes (período do ano, estado do
mar, observadores treinados/não treinados, etc.). É absolutamente necessário desenvolver
esforços coordenados no sentido da recolha de dados comparáveis quantitativamente, como
acontece no SCANS I e no SCANS II. Essa coordenação terá de ter lugar tanto a nível
nacional como internacional.
4.5.

Identificação de Zonas de Protecção Especial para aves marinhas ou para outras
aves aquáticas

Os n.os 1 e 2 do artigo 4º da Directiva Aves determinam que os Estados-Membros devem
classificar "nomeadamente, em zonas de protecção especial os territórios mais apropriados,
em número e em extensão" para a conservação das espécies de aves que constam do anexo I
da directiva, bem como das espécies migratórias cuja ocorrência seja regular, tendo em conta
as suas necessidades de protecção tanto no mar como em terra.
49

P.ex.: Hopkins JJ & Buck AL, 1995, The Habitats Directive Atlantic Biogeographical Region. Report
of Atlantic Biogeographical Region Workshop, Edimburgo, Escócia, 13-14 de Outubro de 1994. Joint
Nature Conservation Committee Report 247, Peterborough, 31 pp.
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As áreas de reprodução de aves marinhas e as zonas costeiras de invernada e de repouso para
as aves aquáticas em migração estão claramente incluídas entre os "territórios mais
apropriados" e são relativamente fáceis de identificar. No entanto, diversas do anexo I e aves
migratórias utilizam habitats bentónicos e pelágicos, que podem ir desde o leito do mar a
qualquer parte da coluna de água, incluindo a superfície, em zonas próximas ou distantes da
costa, para fins muito diversos, nomeadamente a alimentação, o repouso ou a muda. Essa
utilização pode ter lugar ao longo de todo o ano e as áreas que forem particularmente
importantes nesse sentido devem ser consideradas para inclusão na Rede Natura 2000 como
Zonas de Protecção Especial (ZPE).

Caixa A. Uma abordagem complementar para a
identificação das ZPE.

Em 2004, a BirdLife International preparou um
documento em que propõe uma abordagem geral
para a identificação das zonas marinhas que são
importantes para a conservação das aves na Europa,
que consta do apêndice 4.1 do presente documento
de orientação.
O documento contempla de forma adequada as
questões relevantes para a identificação das IBA
(zonas de interesse ornitológico), como a definição
de delimitação e a utilização dos critérios de
classificação para as zonas marinhas.

As aves podem ser observadas sobre a superfície do mar durante períodos muito mais longos
do que acontece com outras espécies marinhas às quais foi concedida protecção especial no
contexto da Directiva Habitats. No entanto, alguns dos problemas científicos que surgem
quando se tentam identificar sítios importantes para as populações de mamíferos marinhos
com uma grande distribuição são muito semelhantes aos problemas encontrados quando se
tentam identificar sítios marinhos não costeiros para as aves marinhas e para outras aves
aquáticas. Esses problemas estão relacionados, em grande medida, com a escassez de dados
para muitas zonas e com o grau de certeza com que se podem identificar determinadas zonas
específicas ("mais apropriadas" para as aves, ou "essenciais para a vida e para a reprodução"
das espécies do anexo II da Directiva Habitats) para espécies altamente móveis e que poderão
apresentar uma distribuição extremamente vasta. Na prática, algumas das zonas identificadas
para espécies marinhas ao abrigo da Directiva Habitats e para aves marinhas ao abrigo da
Directiva Aves apresentarão provavelmente sobreposições, por exemplo quando essas
espécies exploram os mesmos recursos alimentares ou utilizam os mesmos habitats.
Por essa razão, entre outras, as abordagens adoptadas para a identificação de ZPE em terra
não são facilmente transponíveis para o meio marinho. Assim, por exemplo, os habitats
marinhos tendem a apresentar uma qualidade tridimensional muito mais marcada. A
delimitação dos habitats é muitas vezes imperceptível, podendo ser muito mais dinâmica tanto
em termos espaciais como temporais e podendo ainda variar de uma dimensão muito pequena
até uma dimensão enorme. Logo, poderá revelar-se extremamente difícil definir sítios bem
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delimitados, estimar o número de aves que aí se encontram e, a partir daí, avaliar da sua
importância absoluta ou relativa para as aves.
Por outro lado, as aves marinhas, tal como outras aves que utilizam o mar, distribuem-se de
forma não aleatória quando se encontram no mar, mostrando frequentemente uma associação
estreita a determinadas características dos habitats, como a distribuição de outras aves,
mamíferos marinhos e outras espécies de animais, bem como a processos e características
físicos e/ou biológicos. A distribuição das espécies que lhe servem de presa será claramente
um dos factores determinantes para a distribuição das aves durante os períodos de
alimentação. Os factores que determinam a distribuição das aves quando se encontram no
mar, juntamente com as características biológicas e ecológicas das próprias aves,
determinarão também a natureza espacial das concentrações de aves, podendo levar a que as
aves se juntem em grandes bandos, com uma elevada densidade, ou que, pelo contrário,
tenham tendência a andar mais isoladas. A natureza das concentrações mais importantes
determinará, por sua vez, os atributos das ZPE, como a respectiva dimensão e delimitação.
Assim, a escala de dispersão das aves marinhas e das outras aves aquáticas no ambiente
marinho irá variar desde escalas muito baixas, da ordem das dezenas de metros que se
verificam em certas concentrações de patos marinhos quando não se estão a alimentar, até
bandos com uma extensão de dezenas ou mesmo centenas de quilómetros, como acontece
com certos bandos de Procellariidae. Independentemente da sua escala, contudo, a
distribuição das aves estará associada à distribuição de certas características do habitat físico,
como a profundidade das águas ou o substrato marinho, e a outras características dinâmicas,
como as superfícies frontais, bem como a características biológicas, como a localização dos
recursos alimentares. Logo, é extremamente importante, quando possível, que os processos e
o funcionamento dos ecossistemas sejam tomados em consideração para a identificação
dessas zonas, já que, mesmo que as aves só as utilizem de forma esporádica (embora possam
passar períodos bastante significativos em deslocação, em colónias, para a reprodução, ou em
zonas de nidificação em terra), poderão ser essenciais para a sobrevivência e para a
reprodução das suas populações. O facto de essas zonas só serem utilizadas de forma sazonal
ou durante períodos muito reduzidos não diminui em nada a sua importância. Se algumas das
espécies do anexo I ou espécies migratórias ocorrerem em números que permitam satisfazer
os critérios de selecção dos sítios (ver abaixo), isso deverá ser suficiente para determinar a
classificação do sítio com o estatuto de ZPE, independentemente de a espécie beneficiar ou
não de protecção especial ao abrigo de qualquer outro instrumento internacional.
O processo de identificação das ZPE no domínio marinho irá variar de Estado-Membro para
Estado-Membro, embora os princípios gerais a aplicar sejam muito semelhantes. A aplicação
das presentes orientações será nomeadamente determinada pela natureza física e biológica do
território marítimo de cada Estado-Membro e pelas populações de aves que abrigar.

4.5.1.

Designação de ZPE: o Tribunal de Justiça esclarece algumas das obrigações dos
Estados-Membros

Os Estados-Membros são obrigados a classificar como Zonas de Protecção Especial (ZPE)
todos os sítios que, pela aplicação de critérios ornitológicos, se revelem como os mais
apropriados para a conservação das espécies de aves que constam da lista do anexo I da
Directiva Aves. Esta foi a conclusão determinante do Tribunal de Justiça no quadro do seu

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

66

histórico acórdão de 19 de Maio de 1998 50 , num importante processo que serviu de teste para
a execução da directiva. O Tribunal deu razão à Comissão, que sustentava que um
Estado-Membro não tinha claramente classificado zonas de protecção especial suficientes,
nem em número nem em área.
O processo centrou-se na obrigação fundamental de protecção das espécies de aves
ameaçadas ou vulneráveis, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4º da directiva. De acordo com essa
disposição, os Estados-Membros "classificarão, nomeadamente, em zonas de protecção
especial os territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a conservação
destas espécies, tendo em conta as suas necessidades de protecção na zona geográfica
marítima e terrestre de aplicação da directiva". Foi a primeira vez que o Tribunal foi
confrontado com um processo relacionado com a natureza geral da obrigação de classificação
de ZPE.
Este e outros acórdãos confirmaram a importância dos critérios ornitológicos. Os critérios
científicos para a identificação dos locais importantes para as aves haviam sido elaborados já
em 1981, aquando da preparação do primeiro inventário das zonas importantes para as aves na
Comunidade Europeia. Durante os anos 80, a Comissão Europeia tinha igualmente criado um
grupo de trabalho que conduziu à identificação de critérios a nível comunitário para a
selecção das ZPE.
A Comissão, embora reconhecendo plenamente a necessidade de outras medidas de
conservação para muitas das aves do anexo I, nomeadamente medidas a aplicar em zonas
mais alargadas no mar e em terra para as espécies de maior dispersão, argumentou que essas
medidas não podem substituir a classificação dos territórios mais apropriados como ZPE. A
não classificação efectiva significa que essas zonas não beneficiarão do regime de protecção
agora definido no artigo 6º da Directiva Habitats e que é aplicável a todas as ZPE.

50

Processo C-3/96, Comissão contra o Reino dos Países Baixos, apoiado pela Alemanha,
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&do
cjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.
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Principais conclusões do Tribunal de Justiça
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em relação ao Processo C-3/96 inclui os seguintes
elementos fundamentais:
- O n.° 1 do artigo 4° da directiva impõe aos Estados-Membros uma obrigação de classificação
como ZPE dos territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a conservação das
espécies mencionadas no Anexo I, à qual não é possível subtrair-se com a adopção de outras
medidas de conservação.
- As exigências económicas referidas no artigo 2° da directiva não podem ser tomadas em
consideração quando da escolha e da delimitação de uma ZPE.
- A margem de apreciação de que gozam os Estados-Membros no momento da escolha dos
territórios mais apropriados para a classificação como ZPE não abrange a oportunidade de
classificação como ZPE de territórios que surgem como sendo os mais apropriados segundo
critérios ornitológicos, mas apenas a aplicação destes critérios com vista à identificação dos
territórios mais apropriados à conservação das espécies enumeradas no Anexo I da directiva.
- Por conseguinte, os Estados-Membros estão obrigados a classificar como ZPE todos os sítios que,
em aplicação de critérios ornitológicos, se revelem como os mais apropriados com vista à
conservação das espécies em causa.
- O inventário IBA, apesar de não ser juridicamente vinculativo para os Estados-Membros em
causa, representa uma lista de sítios de grande importância para a conservação das aves selvagens
na Comunidade.
- No caso em apreço, verifica-se que o único documento contendo elementos de prova científicos
que permitem apreciar o respeito pelo Estado-Membro demandado da sua obrigação de
classificação como ZPE dos territórios mais apropriados, em número e em extensão, para a
conservação das espécies protegidas é o IBA 89.
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Sterna dougallii 51
Fotografia: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250

51

A Sterna dougallii é uma das espécies de aves que consta da lista do anexo I da Directiva Aves. PT:
Gaivina-rosada; ES: Charrán rosado; EN: Roseate tern; FR: Sterne de Dougal; DE:
Rosenseeschwalbe; DK: Dougalisterne.
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CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DAS ZONAS DE
INTERESSE ORNITOLÓGICO (IBA), DE 1989
Locais de reprodução
1. Locais que sustentam 1% ou mais dos casais reprodutores da população biogeográfica.
2. Se o critério 1 não for aplicável (p.ex.: por a população biogeográfica total não ser conhecida ou
pelo facto de o critério de 1% ser demasiado elevado para a selecção dos sítios importantes), os
critérios a utilizar devem basear-se nas características específicas de dispersão e nas preferências
da espécie, em termos do seu habitat.
3. Se o critério 2 também for impossível de aplicar, todos os sítios em que ocorra
comprovadamente reprodução (apenas aplicável a seis espécies de aves marinhas muito pouco
conhecidas: Bulweria bulwerii, Puffinus puffinus mauretanicus, Puffinus assimilis, Pelagodroma
marina, Oceodroma leucorhoa e Oceodroma castro)
4. Os sítios particularmente importantes para certas populações marginais ou isoladas de
reprodutores, com base nas características específicas de dispersão e nas preferências da espécie,
em termos do seu habitat.
5. Todos os sítios onde ocorrem regularmente espécies ou subespécies raras ou ameaçadas; ou
populações distintas biogeograficamente que sejam pequenas ou se encontrem ameaçadas: cerca
de 2 500 casais (para certas espécies coloniais, o nível mínimo de cinco casais é utilizado para
excluir os locais esporádicos de reprodução).
6. Em relação às espécies de grande distribuição, os sítios serão seleccionados com base numa
densidade elevada ou na presença de um número apreciável de casais.
7. Sítios de ocorrência regular de números significativos de indivíduos de três ou mais espécies do
anexo I.
Sítios que não os sítios de reprodução
8. Sítios onde ocorra 1% (pelo menos 100 indivíduos) da população em idade de voar ou da
população da zona biogeográfica de uma determinada espécie.
9. Sítios onde existam (pelo menos) 20 000 aves aquáticas ou 5 000 aves de rapina de passagem
durante a época migratória.
10. Sítios particularmente importantes para certas populações marginais, com base nas
características específicas de dispersão e nas preferências da espécie, em termos do seu habitat.
11. Sítios onde existam 5 (25, para as espécies sedentárias) indivíduos de uma espécie ou subespécie
rara ou ameaçada ou de populações biogeográficas pequenas e ameaçadas (número total inferior
a 10 000 indivíduos).
12. Sítios de ocorrência regular de números significativos de indivíduos de três ou mais espécies do
anexo I.
Os sítios devem igualmente ser incluídos se estiverem entre os 100 mais importantes da
Comunidade, ou entre os cinco mais importantes de uma determinada região da Comunidade, para
uma determinada espécie ou subespécie do anexo I

4.5.2.

Espécies para as quais deve ser considerada a criação de uma ZPE

Em termos gerais, há duas categorias de espécies do anexo I e de espécies migratórias para as
quais deve ser considerada a criação de ZPE – as aves marinhas e as outras aves aquáticas. As
aves marinhas da Europa incluem espécies das seguintes famílias:
Procellariidae (fulmares, petréis, pardelas)
Hydrobatidae (paínhos)
Sulidae (gansos-patola)
Phalacrocoracidae (corvos marinhos)
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Stercorariidae (moleiros)
Lariidae (gaivotas)
Sternidae (andorinhas-do-mar)
Alcidae (airos)
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As aves aquáticas incluem espécies das seguintes famílias:
Gaviidae (mobelhas)
Podicipedidae (mergulhões)

Anatidae (patos)

Poderá também ser necessário tomar em consideração os Phalaropodinae (falaropos), que
utilizam de forma significativa o ambiente marinho.
Uma lista das espécies com ocorrência nas águas marinhas europeias e em relação às quais é
necessário considerar a designação de ZPE é apresentada no apêndice 2 do presente
documento de orientação (Quadro 3). Quase todas estas espécies, senão todas, podem ser
consideradas como aves migratórias, pelo que se justifica que sejam tomadas em
consideração para a criação de ZPE no mar. As escalas de dispersão a que estas espécies
migram sazonalmente variam tanto de espécie para espécie como no seio de cada espécie. O
Quadro 3 do apêndice 2 indica as espécies que constam da lista do anexo I da Directiva Aves,
tentando também indicar as escalas de concentração típicas dessas espécies fora das épocas
de migração. Qualquer das espécies poderá potencialmente apresentar-se com uma
concentração que vai da pequena à muito grande escala, dependendo de diversas condições
ambientais ou outras. Ao salientar as escalas de dispersão mais prováveis, o quadro pretende
apenas tentar facilitar a avaliação preliminar dos tipos de ZPE que poderão ser apropriados
para cada espécie; uma avaliação abrangente das exigências ecológicas das espécies e dos
seus padrões conhecidos de dispersão será necessária para uma identificação completa das
potenciais ZPE.
Como é óbvio, a lista que consta do Quadro 3 do apêndice 2 poderá não ser exaustiva e não
exclui da consideração outras espécies de aves marinhas ou de aves aquáticas que possam
potencialmente vir a ser seleccionadas e que utilizam o ambiente marinho.
4.5.3.

Tipos de ZPE

Os sítios seleccionados como ZPE devem ser claramente identificáveis, pelo que será
necessário identificar as concentrações concretas de aves marinhas ou de outras aves
aquáticas ou mesmo as partes concretas de um determinado habitat que sejam essenciais para
a sobrevivência e para a reprodução das espécies. Na medida em que a questão das
concentrações depende da escala (espacial e/ou temporal), que será regida pela ecologia e
pela biologia da espécie, poderão ser identificáveis diferentes tipos de concentrações de aves.
Na verdade, o Quadro 3 do apêndice 2 sugere que serão necessários diferentes tipos de ZPE,
conforme a espécie de ave marinha ou aquática em causa. As semelhanças que se constatam
(mas não necessariamente) a nível das exigências ecológicas para determinadas espécies ou
eventualmente para determinadas famílias ou outras classes taxonómicas permitem identificar
quatro grandes tipos de possíveis ZPE:
i) Extensão das ZPE terrestres já existentes ao domínio marinho. Muitas vezes, será
apropriado alargar as ZPE costeiras ou insulares que abrigam colónias de aves marinhas ao
domínio marinho, na medida em que as aves que já são objecto de protecção nessas zonas
utilizam frequentemente as águas adjacentes às colónias (até uma distância variável da
colónia) para uma grande diversidade de fins; este tipo de procedimento inclui zonas
costeiras importantes para a alimentação durante a época de reprodução, em espécies como as
mobelhas, ou concentrações sazonais de determinadas espécies, como as "jangadas" de
pardelas das espécies Puffinus puffinus e Calonectris diomedea, durante a época de
reprodução;
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ii) Zonas que albergam grandes concentrações de certas espécies de aves, normalmente, mas
não necessariamente, fora da época de reprodução, tipicamente em águas de pouca
profundidade, costeiras ou interiores. Muitas espécies de patos, de mobelhas e de mergulhões,
por exemplo, formam grandes concentrações fora da época de reprodução, em lugares que
são bastante previsíveis, para repouso, muda e alimentação. Em certos casos, as
concentrações dessas espécies poderão passar a ser contempladas através da extensão das
ZPE terrestres já existentes que albergam populações variadas de diversas espécies de aves
aquáticas fora da época de reprodução;
iii) Zonas ao largo que albergam grandes concentrações de aves marinhas. As aves marinhas
utilizam, durante todo o ano, os mares que rodeiam a Europa para muitos fins, nomeadamente
para alimentação. Se for possível definir claramente zonas importantes para a alimentação
das espécies pelágicas, que poderão incluir superfícies frontais, correntes, zonas de
rebentação, remoinhos e turbilhões e zonas de afloramento altamente produtivos, essas zonas
deverão ser consideradas para eventual designação como ZPE: Tais zonas podem estar
localizadas bastante longe das colónias reprodutoras e com uma escala de concentração de tal
forma grande que não permita a identificação de sítios concretos. No entanto, a regularidade
dessas (grandes) concentrações de aves e o facto de incluírem um número suficiente de
animais e de espécies para merecerem a classificação como ZPE devem merecer a máxima
atenção; as análises relevantes que já foram conduzidas em relação aos dados existentes são
muito limitadas;
iv) Locais-chave para as migrações. Em relação a certas espécies, poderá ser necessário
analisar as zonas em que as aves se reúnem ou através das quais viajam em concentrações
elevadas, de forma regular, durante as migrações. Essas zonas poderão ser pontos de reunião,
de estrangulamento ou secções de percurso que sejam cruciais para a sobrevivência dessas
espécies.
4.5.4.

Fontes de dados para identificação das ZPE

Tal como acontece para a designação de ZEC ao abrigo da Directiva Habitats, os aspectos
analíticos do processo de identificação de ZPE e, nomeadamente, as questões relacionadas
com a qualidade dos dados, devem ser tomadas em consideração à luz do resultado final
desse processo. As conclusões terão de ser sólidas e, tanto quanto possível, determinadas de
forma objectiva, já que terão de resistir a qualquer crítica e deverão ser replicáveis.
A identificação de ZPE marinhas deverá sempre basear-se, pelo menos parcialmente, nos
dados existentes e frequentemente será inteiramente determinada pela análise desses dados
(de levantamentos). Em relação a certas espécies de aves marinhas pelágicas, não existe
muita informação sobre as exigências em termos de habitat nem sobre outros factores que
influenciam a sua distribuição a uma escala mais local, o que dificulta a previsão do seu
aparecimento num determinado local. No entanto, já foram recolhidos nos mares do noroeste
da Europa muitos dados de levantamento perfeitamente adequados e será relativamente
simples recolher o tipo de dados que se tornam necessários para permitir a aplicação de toda
uma série de abordagens. Esses dados terão provavelmente de ser deduzidos a partir das
amostras existentes e será também provavelmente necessário submeter essas amostras a
novas manipulações e análises, para que possam ser utilizadas na identificação das ZPE (ver
abaixo).
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Tal como acontece no ambiente terrestre, para o processo de identificação de ZPE devem ser
sempre utilizados os melhores dados disponíveis e o seu tratamento deve, na medida do
possível, ter lugar de acordo com protocolos estritamente científicos. A determinação dos
sítios poderá ser feita de muitas maneiras, desde a análise ad hoc dos dados já existentes até a
análises especificamente concebidas, para aplicação a dados recolhidos expressamente para
esse fim. A qualidade dos dados terá de ser avaliada. Os factores pertinentes para essa
avaliação da qualidade dos dados são muito diversos, nomeadamente:
i)
ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Experiência dos observadores, que se reflecte na redução ao mínimo dos erros de
estimação do número de aves e na identificação das espécies;
Concepção dos levantamentos/estudos; os dados obtidos a partir de levantamentos
e observações sistemáticos, por oposição a casuais ou oportunistas, apresentarão
provavelmente uma maior qualidade, não contendo, por exemplo, casos de
sobrestimação ou de subestimação do número de aves por estas se encontrarem
em movimento;
Extensão e duração dos levantamentos; deve proceder-se a uma avaliação para
determinar se todas as partes de uma zona que possa servir de habitat as aves
foram incluídas no levantamento, de modo a identificar possíveis erros
sistemáticos ou o carácter incompleto dos dados e a permitir uma delimitação
correcta dos sítios. Essa avaliação deve nomeadamente indicar se a contagem foi
feita a partir de terra, de uma aeronave ou de um navio;
Erros sistemáticos de amostragem; poderá ser necessária uma avaliação da
representatividade das amostras; a amostragem numa determinada zona poderá ser
afectada por erros sistemáticos, por exemplo, se o levantamento for conduzido em
cortes paralelos a habitats importantes com uma forma linear, como bancos de
areia de forma alongada, secções de um rio ou certas frentes oceanográficas;
Condições em que se realizou o levantamento ou em que foram obtidos os
registos; os resultados de alguns estudos poderão ser afectados por acontecimentos
imprevistos, como o mau tempo ou um incidente poluente;
Comportamento atípico das aves; é importante que o comportamento e dispersão
das aves não sejam afectados pelas plataformas de amostragem, como pode
acontecer por exemplo com aeronaves que voem a baixa altitude, ou por técnicas
invasivas como a colocação nos animais de transmissores ou registadores;

e os resultados das manipulações iniciais dos dados também deverão ser tratados de forma
igualmente cautelosa, como acontece por exemplo com:
vii)

viii)

O cálculo das estimativas da dimensão das populações; o facto de a estimativa de
uma população ser calculada a partir de uma contagem completa ou de um
programa de amostragem poderá afectar a precisão provável da amostragem;
A solidez das estimativas da dimensão das populações; poderá ser possível obter
mais do que uma estimativa da dimensão de uma determinada população, a partir
de um único levantamento. Se for esse o caso, deve utilizar-se a estimativa da
dimensão da população que seja mais robusta.

Qualquer conjunto de dados que seja considerado inadequado para a estimativa da dimensão
da população ou para a determinação dos padrões de dispersão deverá ser tratado como tal,
embora possa continuar a ser útil para determinar a necessidade de trabalhos de levantamento
mais pormenorizados ou estruturados numa determinada zona. Mais uma vez, este é um caso
em que é difícil apresentar soluções únicas; com efeito, a maior parte dos estudos apresentará
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provavelmente alguma limitação. Assim, por exemplo, um levantamento por amostragem
aérea bem planeado e bem executado, efectuado por observadores experientes e por
estimativa à distância, deveria resultar numa boa estimativa da dimensão da população, mas
poderá ser necessário obter informações adicionais, através de levantamentos a partir de terra
ou de um navio, para permitir uma determinação mais precisa das espécies de aves presentes
ou a contagem das espécies cuja ocorrência seja menos evidente ou que se encontrem sempre
perto da costa. Em certas situações (p.ex.: locais pequenos ou fechados), um levantamento a
partir de um barco ou um levantamento sistemático a partir de terra poderá permitir a
obtenção das melhores estimativas da dimensão das populações.
Na medida do possível, os resultados deverão ser calculados a partir de dados recolhidos de
forma sistemática, à escala e durante os períodos mais apropriados e utilizando métodos
robustos. Nos casos em que só existam dados de menor qualidade, estes deverão ser
utilizados com a cautela apropriada. Cabe aqui relembrar que a qualidade dos dados terá de
ser avaliada e que se deverá sempre avaliar formalmente até que ponto é que esses dados
podem ser utilizados para a determinação de uma ZPE; deverá considerar-se a possibilidade
de proceder à recolha de novos dados com maior qualidade. No entanto, é necessário alcançar
um delicado equilíbrio entre a busca dos dados 'perfeitos' e a garantia de que uma
determinada zona cuja importância é óbvia possa receber a protecção conferida pela
designação como ZPE tão cedo quanto possível. A ausência de dados 'perfeitos' não deve
servir de desculpa para qualquer atraso. Devem ser identificadas todas as oportunidades de
utilização dos levantamentos existentes para colmatar qualquer lacuna dos dados.
O quadro a seguir apresentado indica algumas fontes de dados que poderão revelar-se
adequadas para a identificação dos diferentes tipos de ZPE acima identificados. O quadro
apresentado na página seguinte resume a disponibilidade de dados sobre a dispersão das aves
marinhas e das restantes aves aquáticas nos Estados-Membros.
Tipo de dados que poderá tipicamente ser utilizado para a identificação dos diferentes
tipos de ZPE no domínio marinho
Tipo de ZPE Extensão para
o mar das ZPE
existentes para
protecção das
colónias
Tipo de dados
reprodutoras
Transeptos aéreos Sim
especificamente
conduzidos para
este fim
Transeptos navais Sim
especificamente
conduzidos para
este fim
Dados existentes
Não
de levantamentos
no mar (p.ex.:
cruzeiros de
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Concentrações
Concentrações
de aves em
de aves no mar
terra,
normalmente
fora da época de
reprodução
Eventualmente
Sim

Locais-chave
para as
migrações

Não

(concentrações
mais densas)

Sim

Sim

Eventualmente

Sim (ao largo)

Sim

Não
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recenseamento
europeu de aves
marinhas no mar)
Telemetria
(rádio/satélite)1

Sim

Sim

Sim

Sim

Seguimento de
organismos
biológicos

Não

Eventualmente

Sim

Sim5

Radar

Não

Eventualmente
(junto à costa ou
no interior)

Não

Sim2

Avistamentos a
partir de terra

Sim

Apenas para
informação
complementar3

Apenas para
informação
complementar

Sim
(parcialmente)
4

1

O custo relativo dos diferentes métodos varia, mas o seguimento por satélite ou por outros métodos
de seguimento de indivíduos de uma determinada espécie resulta em dados de boa qualidade para
(tipicamente) poucas aves e com custos elevados, pelo que não deverá ser considerado, a não ser que
não existam outros métodos apropriados. Para certas espécies e questões científicas, contudo, essas
técnicas poderão revelar-se como as mais adequadas.
2
Os levantamentos por radar podem permitir a obtenção de informação específica sobre as rotas de
migração, mas trata-se de um método que exige muita mão-de-obra e que é oneroso, só sendo
aplicável em determinadas zonas.
3
Esta poderá ser a principal fonte de dados em certos locais costeiros fechados ou nos casos em que
os levantamentos navais ou aéreos confirmem que a área de distribuição da espécie em estudo
corresponde a locais acessíveis aos observadores baseados em terra.
4
Como para as concentrações em terra.
5
Os registadores GPS permitem determinar os corredores ou pontos de estrangulamento das
migrações.
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Disponibilidade de dados sobre a dispersão das aves marinhas e das restantes aves aquáticas nos Estados-Membros.

Disponibilidade dos dados em grande escala ou cobertura dos levantamentos nas águas da maior parte dos Estados-Membros (até ao
limite da ZEE/200 mm ou da plataforma continental)
Tipo de dados

B

CY

D

DK

Transeptos aéreos
especificamente conduzidos
para este fim

Sim

Sim

Sim

Transeptos navais
especificamente conduzidos
para este fim

Sim

Sim

Sim

Dados existentes de
levantamentos no mar (p.ex.:
cruzeiros de recenseamento
europeu de aves marinhas no
mar)

Sim

Sim

Sim

Telemetria (rádio/satélite)

Não

Não

Não

Radar

Sim

Sim

Sim6

Avistamento a partir de terra

Sim

Sim

Sim

1
2
3
4
5
6

E

EST

F

FIN
8

Sim7

Sim7

Sim7

UK

GR I IRL LT LV M

NL

PL

P

Sim

1

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim1

Sim

Sim

Sim9

Sim2

Sim

Sim

Sim10

Sim3

Não

Sim

Não

Sim5

Sim

Sim4

Sim

Sim

Sim

S SL

UK: Apenas para as zonas onde são conhecidas concentrações de aves durante a invernada; levantamento em curso
UK: Base de dados recolhidos para o mar do Norte e partes do Atlântico, contém dados relativos a um período de 25 anos
UK: Apenas para um número reduzido de espécies (Pardela-sombria, Puffinus puffinus, Mobelha-pequena, Gavia stellata)
UK: A partir das zonas costeiras mais populares
NL: Perto dos locais de potencial instalação de parques eólicos
DK: Perto dos locais de potencial instalação de parques eólicos
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7
8
9
10

ES: Dados ocasionais provenientes de levantamentos anteriores. Levantamento mais recente em curso
FR: Técnica mais eficaz para grandes extensões
FR: Dados disponíveis para o sudoeste de França
FR: Só para poucos indivíduos de um pequeno número de espécies (pardela-de-bico-amarelo)
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4.5.5.

Tratamento dos dados para identificação das ZPE

A identificação das ZPE será provavelmente baseada nos dados relativos à distribuição e à
abundância das aves nas zonas em estudo. Muitas vezes, esses dados já existem,
nomeadamente nos Estados-Membros com maior tradição de recolha de dados. No entanto, o
mais comum é que os dados tenham sido recolhidos para outros fins que não a identificação
de ZPE, pelo que terão de ser analisados para esse efeito, de forma diferente da inicialmente
prevista (e muitas vezes de forma inovadora). Da mesma forma, os dados existentes serão
muitas vezes dados de amostragem, que não podem ser directamente utilizados como
indicadores da dimensão das populações. Por outro lado, o nível de resolução da recolha
desses dados será normalmente insuficiente para permitir uma determinação directa da
delimitação dos sítios. Como é óbvio, sempre que existam dados apropriados, deverão ser
utilizados. É necessário ter o cuidado de garantir que a escala a que são definidos os limites
dos sítios seja coerente com a escala espacial da utilização dos habitats marinhos pela espécie
em análise ao longo do tempo – a distribuição espacial poderá apresentar grandes variações
diárias, sazonais ou de estação para estação.
Desde que existam dados em quantidade e com uma qualidade suficientes, contudo, será
conveniente utilizá-los como base para avaliações e modelação adicionais, de modo a
verificar as possibilidades de classificação do sítio (em termos do número de aves presente) e
também a sua delimitação. As técnicas de modelação estatística e espacial poderão ser
complementadas de forma útil pela inclusão de dados relativos ao habitat e de outros dados
ambientais, como coeficientes de co-variação nos modelos de dispersão das aves. No entanto,
se a simples utilização dos dados brutos e localizados se revelar adequada para determinar a
delimitação de um sítio, poderá nem ser necessário aplicar nenhuma técnica de modelação.
Existem diversas técnicas de modelação que poderão ser aplicadas tal e qual ou facilmente
adaptadas para permitir uma melhor interpretação dos dados relativos à dispersão das aves,
que vão dos modelos geográficos simples até à modelação estatística e espacial, passando por
combinações de diferentes técnicas. Para além da avaliação da qualidade dos dados (ver
acima), é imperativo que sejam cumpridas todas as exigências relativas à qualidade dos dados
para efeitos da aplicação dos instrumentos estatísticos e de modelação, nomeadamente no que
respeita às premissas relacionadas com a distribuição subjacente dos dados. Tanto para a
estimação da dimensão das populações como para a determinação da extensão espacial da
distribuição das aves (ver abaixo) devem evitar-se todas as situações de incumprimento das
exigências das metodologias aplicadas. No entanto, se a falta de dados (por exemplo) obrigar
a uma certa tolerância no que respeita às exigências dos ensaios, essa tolerância deverá ser
claramente indicada e as possíveis consequências no que respeita aos resultados da análise
deverão ser identificadas.
Qualquer análise de dados relativos à dispersão espacial de aves marinhas deve visar a
identificação de potenciais zonas de elevada densidade de aves (ou 'locais-chave'). Na
ausência de dados sobre a co-variação, poderão ser aplicados diferentes tipos de métodos de
interpolação, como por exemplo o método de regressão por kriging (ver as caixas E e F), que
permitem aplicar a estrutura espacial intrínseca da dispersão observada nas aves, com uma
escala mais pormenorizada, em toda a zona que foi objecto de levantamento. Quando
estiverem disponíveis dados sobre a co-variação, como por exemplo informações sobre o tipo
de habitat, poderá revelar-se apropriado utilizar outras técnicas de modelação, que permitem a
extrapolação dos dados de dispersão das aves para outras zonas que não tenham sido incluídas
no levantamento.
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Enquanto que a maior parte dos dados relativos à distribuição das aves no mar são
provenientes de levantamentos com utilização de navios ou de aeronaves, são cada vez mais
os casos em que os dados são obtidos por extrapolação a partir de dados de seguimento e
registo da posição de determinados indivíduos à distância (rádio e satélite). É necessário
desenvolver protocolos para a aplicação desse tipo de dados (ver a caixa B). Embora o
documento da BirdLife (2004) esquematize alguns métodos que podem ser utilizados para a
identificação das zonas mais cruciais, alguns desses métodos, como a análise kernel, devem
ser aplicados com cautela (Hemson et al,. 2005) e, de qualquer das formas, de modo
consistente em todas as acções de investigação levadas a cabo em apoio da identificação de
ZPE. Ao longo de todas as fases da determinação das possibilidades de classificação de um
sítio como ZPE e da sua delimitação, devem ser aplicadas técnicas analíticas.
Caixa B. Zonas de interesse ornitológico para aves marinhas (IBA) em Espanha e em Portugal – uma
abordagem multifacetada utilizando métodos inovadores

Os parceiros espanhóis (SEO) e portugueses (SPEA) da BirdLife
International estão a conduzir, entre 2004 e 2008, dois projectos
estratégicos Life-Nature que visam contribuir para a aplicação da
Directiva Aves no domínio marinho. Os projectos irão
desenvolver uma metodologia para a análise da distribuição
espacial das espécies pelágicas e do largo, com base nos métodos
de ornitologia marinha mais recentes (BirdLife International
2004), que utilizam dados da telemetria, mapas de distribuição das
densidades e análises estatísticas kernel para identificação das
zonas mais intensamente utilizadas pelas aves.
© Filipe Viveiros
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Os projectos estão a proceder a inventários pormenorizados, utilizando critérios metodológicos objectivos para
determinar quais são as zonas de interesse ornitológico (IBA) no mar para as espécies de aves marinhas que
constam da lista do anexo I da Directiva Aves que ocorrem nas águas marinha de Espanha e de Portugal e que
incluem algumas das espécies de aves mais raras da Europa e mesmo ameaçadas a nível mundial, como o
Puffinus mauretanicus, Pterodroma madeira e Pterodroma feae, bem como diversas espécies de aves marinhas
que actualmente suscitam preocupações do ponto de vista da conservação, como por exemplo a Calonectris
diomedea, Puffinus assimilis, Larus audouinii ou Sterna sandvicensis.
O inventário incluirá uma caracterização das ZEE espanhola e portuguesa, bem como uma caracterização
pormenorizada de todas as IBA, com cartografia geo-referenciada num SIG, e uma descrição das principais
ameaças que pesam sobre esses locais. Para conseguir alcançar esses resultados, terá de se estudar o
relacionamento entre os dados oceanográficos e a presença/ausência das aves marinhas. O seguimento de certas
espécies (Calonectris diomedea e Larus audouinii) será efectuado por satélite, por rádio (Bulweria bulwerii,
Puffinus assimilis, Oceanodroma castro), por levantamentos nas águas costeiras, pela análise e cartografia das
aves anilhadas mais recentemente recuperadas em Espanha e em Portugal e ainda pela criação de uma base de
dados das aves que dão à costa. A identificação e amostragem genérica das zonas mais favoráveis está em
curso, com base nas características oceanográficas das zonas em causa.
A combinação desses métodos permitirá obter provas científicas sobre as zonas-chave para a conservação das
aves (como por exemplo zonas de alimentação). Em contraste com as espécies costeiras sedentárias, as aves
marinhas pelágicas poderão estar dependentes, para a sua sobrevivência, de zonas cuja delimitação será menos
óbvia. Essas zonas terão de ser identificadas fundamentalmente através de métodos indirectos, como a
telemetria, já que os métodos tradicionais de contagem das concentrações de aves (p.ex.: Skov et al., 1995) não
podem ser aplicados para estas espécies.
Todas as espécies europeias de aves marinhas ameaçadas a nível mundial vivem nas águas portuguesas e
espanholas. O seu comportamento no mar é mal conhecido e as metodologias que serão necessárias para o seu
seguimento ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Tanto o projecto da SPEA como o da SEO irão
cruzar a informação recolhida por observações directas no mar (navios, aeronaves de observação) com os dados
de seguimento remoto das aves marinhas. No entanto, a densidade das aves marinhas no mar poderá ser muito
inferior às densidades registadas nos mares mais a norte. Será desenvolvida uma metodologia-padrão para a
identificação e delimitação das IBA no mar, com base em critérios quantitativos normalizados, que poderá ser
utilizada para a identificação de IBA ao largo de outros países, contribuindo assim para melhorar a protecção
das espécies de aves marinhas verdadeiramente pelágicas quando se encontram no mar.

4.6.

Abordagem para a selecção dos sítios das ZPE

Embora o artigo 4º da Directiva Aves não apresente critérios precisos para a selecção das
ZPE, alguns Estados-Membros já produziram orientações específicas para esse efeito. As
orientações para a selecção devem ser claramente definidas, baseadas em princípios
científicos e em opiniões consensuais e fáceis de aplicar. O objectivo do presente documento
é fornecer orientações para a identificação das ZPE no domínio marinho e não definir, numa
perspectiva prescritiva, regras que tenham de ser aplicadas por todos os Estados-Membros.
No entanto, a aplicação das orientações de selecção pelos Estados-Membros deverá seguir um
procedimento tão prescritivo quanto possível, adaptado às necessidades do Estado-Membro
em questão.
As presentes orientações para a criação de ZPE no domínio marinho pretendem ser coerentes
com as orientações já estabelecidas para o ambiente terrestre e foram formuladas em função
do objectivo global da coerência ecológica das ZPE e do conjunto da Rede Natura 2000.
A realização desse objectivo de coerência ecológica irá provavelmente ser um processo
iterativo, tanto no interior de cada Estado-Membro como em relação ao conjunto dos
Estados-Membros. Os princípios de coerência devem basear-se no conhecimento ecológico de
todas as espécies que constam da lista do anexo I e também das espécies migratórias que
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ocorram regularmente em cada país, devendo também ter em consideração as relações
funcionais entre as diferentes espécies.
A compreensão das exigências de protecção das espécies (conforme exigido pelo artigo 4º)
representa uma fase essencial para a decisão de qual será o nível de contribuição que a rede de
ZPE irá dar para a conservação de cada uma das espécies abrangidas pela directiva que exijam
a designação de ZPE.
Stroud et. al., (2001) sugerem que as espécies cuja proporção mais elevada das populações
deverá estar localizada no interior da rede de zonas de protecção são as que:
• Ocorrem localmente em densidades elevadas (espécies gregárias);
• Ocorrem, em grande medida, em habitats naturais ou seminaturais;
• Mostram uma ocorrência previsível em certas zonas específicas, aparecendo regularmente
todos os anos (ou seja, espécies que não apresentam um comportamento irregular ou
disperso);
• Apresentam uma distribuição restrita a nível nacional ou internacional; ou
• Apresentam populações de pequena dimensão a nível nacional ou internacional.
Antes de se tomar qualquer decisão em relação à melhor abordagem para cada fase do seu
ciclo de vida, será essencial compreender as exigências ecológicas de cada espécie. Isso é
particularmente verdade no que respeita a certas espécies de aves marinhas que não se
concentram da mesma forma que a maior parte das aves aquáticas, mas que surgem
frequentemente com maior densidade no mar, em certas zonas e/ou em certas alturas do ano.
No que respeita às aves que se deslocam a partir das colónias reprodutoras para obterem
alimentos, deve ter-se o cuidado de garantir que não se exija duplamente que cumpram os
critérios para a designação das ZPE, ou seja, uma vez para o local da colónia e outra para as
zonas onde se alimentam durante a época de reprodução.
As aves que se deslocam a partir das colónias reprodutoras para obterem alimentos constituem
um bom exemplo dos casos em que os tradicionais limiares percentuais, como por exemplo o
já referido limiar de 1%, devem ser aplicados com todo o cuidado, na medida em que nem
sempre constituirão a melhor indicação da adequação de uma abordagem baseada na
localização em certas fases do ciclo de vida de algumas espécies de aves marinhas. Assim, a
título de exemplo, só um terço das aves de uma colónia reprodutora de airos procura
tipicamente alimentos num determinado momento, pelo que poderão nunca ser formadas
concentrações que representem 1% ou mais da sua população nacional ou biogeográfica. No
entanto, essas mesmas aves, quando procuram alimento, podem formar concentrações
espacialmente estáveis, que ocorrem todos os anos e merecem a protecção necessária, de
modo a que fiquem garantidas as exigências ecológicas das ZPE criadas para defesa das
colónias reprodutoras.
Assim, a avaliação das exigências de protecção de cada espécie de ave marinha exigirá uma
análise cuidadosa das suas exigências ecológicas e das suas características comportamentais
durante as diferentes fases do seu ciclo de vida.
No Reino Unido, por exemplo, a selecção dos sítios é feita em duas fases (Stroud et al. 2001).
A fase inicial, Fase 1, visa a identificação dos territórios mais apropriados através da
aplicação de princípios de selecção baseados numa avaliação objectiva da importância
numérica relativa das populações de aves em estudo. Caso a aplicação das orientações para a
Fase 1 não permita identificar locais adequados para a conservação da espécie, devem ser
aplicados os critérios da Fase 2.
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Orientações para a Fase 1
A aplicação das orientações para a Fase 1 depende da disponibilidade de dados adequados
para que a população ou espécie em causa seja considerada para protecção através da criação
de uma ZPE. Se existirem dados suficientes, as populações mais importantes deverão ser
identificadas, bem como o contexto em que se inserem.
Exemplos de orientações utilizadas no Reino Unido para a primeira fase da qualificação de uma
determinada zona como ZPE
Uma determinada zona poderá ser classificada como ZPE se:
(1) For utilizada regularmente, em qualquer estação do ano, por 1% ou mais da população total da
Grã-Bretanha (ou da Irlanda) de uma espécie que conste da lista do anexo I da Directiva Aves;
(2) For utilizada regularmente, em qualquer estação do ano, por 1% ou mais da população biogeográfica de
uma espécie migratória de ocorrência regular (diferente das que constam da lista do anexo I);
(3) For utilizada regularmente por mais de 20 000 aves aquáticas (conforme definidas pela Convenção
RAMSAR) ou por mais de 20 000 aves marinhas em qualquer estação do ano.
A Dinamarca, por seu lado, também aplica orientações muito semelhantes às da Fase 1, sugerindo que uma zona
fica habilitada ao estatuto de ZPE quando:
(1) For utilizada regularmente por 1% ou mais da população nacional de uma espécie do anexo I;
(2) Albergar uma densidade de uma determinada espécie do anexo I que seja mais de três vezes superior à
média nacional para essa espécie,
(3) For utilizada regularmente por 1% ou mais da população em idade de voar de uma espécie migratória;
(4) Albergar uma densidade de uma determinada espécie migratória que seja mais de três vezes superior à
média nacional para essa espécie,
(5) For regularmente utilizada, em qualquer estação do ano, por mais de 20 000 aves aquáticas.
Nesses contextos, é necessário definir, em termos operacionais, o termo 'regularmente'. Na maior parte dos
casos, utiliza-se a definição RAMSAR:
(1) A presença do número mínimo de aves é conhecida em dois terços das estações do ano relativamente às
quais existam dados fiáveis, num período total não inferior a 3 estações; ou
(2) A média dos valores máximos alcançados durante as estações em que o sítio em causa é importante a
nível internacional, calculada ao longo dos cinco últimos anos, atinge o nível mínimo exigido (uma
média baseada em apenas três ou quatro anos poderá ser citada, mas apenas para fins de avaliação
provisória).

Em certos casos, por exemplo para espécies que são particularmente raras ou que vivem em
zonas muito remotas (como poderá acontecer em particular no domínio marinho), as
zonas-chave poderão ser identificadas com base numa quantidade menor de dados (ver Stroud
et al., 2001).
As estimativas da dimensão das populações utilizadas para a avaliação da importância das
potenciais ZPE deverão idealmente ser calculadas a partir de censos populacionais e/ou
análises robustas (ver acima). A base para a designação serão, como é óbvio, os melhores
dados disponíveis. Será preferível que esses dados sejam os que abrangem os últimos cinco
anos para cada estação do ano relevante, mas poderá ser necessário analisar séries de dados
mais longas (p.ex.: 25 anos no que respeita aos dados sobre a dispersão das aves marinhas na
zona
do
mar
do
Norte
partilhada
pelo
Reino
Unido/Países
Baixos/Dinamarca/Alemanha/Bélgica, ou 10 anos para os dados relacionados com as aves
aquáticas costeiras que ocorrem na Bélgica). A utilização de séries de dados mais longas
poderá ajudar a resolver o potencial problema das variações a longo prazo (eventualmente
cíclicas) da distribuição. É necessário voltar a salientar a necessidade de criação de sistemas
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adequados para o seguimento das aves marinhas, de modo a que se possam aperfeiçoar os
conhecimentos existentes sobre as variações da sua distribuição espacial e temporal.
Em termos gerais, esta abordagem da Fase 1 permite que se chegue a protocolos replicáveis e,
tanto quanto possível, objectivos, que por sua vez irão resultar em soluções consistentes, o
que poderá ser importante para evitar ou contrariar futuras contestações.
Orientações para a Fase 2
Caso a aplicação das orientações para a Fase 1 não permita a identificação de um conjunto
adequado de ZPE para uma determinada espécie, independentemente do motivo desse
insucesso, será necessário passar à Fase 2. Uma zona que cumpra as exigências de uma ou
mais das orientações para a Fase 2 deverá ser considerada para classificação como ZPE. Essas
orientações permitem (e garantem efectivamente, em diversos Estados-Membros) que um
determinado sítio seja tomado em consideração com base em:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Dimensão e densidade relativas da população. As zonas que albergam espécies
relevantes de aves em maior número ou com uma maior densidade do que acontece
noutras zonas devem ser favoravelmente consideradas para selecção;
Distribuição da espécie: As zonas seleccionadas devem permitir a maior cobertura
geográfica possível em relação à distribuição natural de uma espécie;
Sucesso da reprodução. As zonas onde o sucesso da reprodução seja maior devem ser
favorecidas para efeitos de selecção;
Historial de ocupação. As zonas com um historial de ocupação mais longo devem ser
favorecidas para efeitos de selecção;
Zonas multi-específicas. Zonas que albergam o maior número de espécies elegíveis nos
termos do artigo 4º da Directiva Aves;
Carácter natural. Zonas que incluem habitats naturais ou seminaturais devem ser
favorecidas para efeitos de selecção em relação às zonas onde esses habitats não
existam;
Condições ambientais adversas. As zonas que sejam utilizadas pelo menos uma vez em
cada 10 anos por uma proporção significativa da população biogeográfica de uma
determinada espécie, durante períodos de mau tempo ou noutras condições
desfavoráveis, independentemente da estação do ano, e que sejam vitais para a
sobrevivência de uma população viável devem ser favorecidas em termos de selecção.

4.6.1.

Abordagens alternativas para a selecção dos sítios

A BirdLife International (BirdLife 2005) propõe uma abordagem alternativa que combina as
conclusões das Fases 1 e 2 e que visa identificar as zonas de importância ornitológica no
domínio marinho. Os critérios relevantes são apresentados na Caixa D.
Caixa D. Critérios aplicados pela BirdLife International e que são pertinentes para a identificação das
zonas de importância ornitológica no domínio marinho (ver também a Caixa A)

1) O sítio alberga regularmente um número significativo de espécies ameaçadas ou que suscitem
preocupações de conservação a nível mundial;
2) Sabe-se, ou pensa-se, que o sítio albergará regularmente mais de 20 000 aves aquáticas ou mais de 10 000
casais de aves marinhas de uma ou de várias espécies;
3) Sabe-se, ou pensa-se, que o sítio albergará 1% ou mais da população em idade de voar ou de uma
população distinta de uma espécie de ave aquática;
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4) Sabe-se, ou pensa-se, que o sítio albergará 1% ou mais de uma população distinta de uma espécie de ave
marinha;
5) O sítio é um dos ‘n’ sítios mais importantes num determinado país para uma espécie que se encontra num
estado desfavorável de conservação na Europa e em relação à qual se pensa que deverá ser aplicada uma
abordagem de protecção dos sítios relevantes; (o valor de 'n' terá de ser definido. para cada país, para
uma determinada espécie)
6) O sítio é um dos ‘n’ sítios mais importantes num determinado país para uma espécie que se encontra num
estado favorável de conservação na Europa, mas cuja distribuição mundial está concentrada na Europa, e
em relação à qual se pensa que deverá ser aplicada uma abordagem de protecção dos sítios relevantes;
7) Sabe-se que o sítio albergará regularmente 1% ou mais da população em idade de voar ou da população
total na UE de uma espécie considerada como estando ameaçada na UE;
8) Sabe-se que o sítio albergará regularmente 1% ou mais da população em idade de voar de uma espécie
migratória que não é considerada como estando ameaçada na UE;
9) O sítio é um dos cinco sítios mais importantes na região da Europa em causa para uma espécie ou
subespécie considerada como ameaçada na União Europeia.

4.7.

Delimitação dos sítios

Embora o modelo terrestre constitua uma boa base para a identificação e classificação dos
sítios Natura 2000, deve reconhecer-se que no domínio marinho existem diferenças que são
importantes entre as duas abordagens. Essas diferenças estão relacionadas com:
Dimensão do sítio. A delimitação de um potencial sítio Natura 2000 deve ser definida de
modo a garantir a protecção adequada das características do sítio que lhe conferem interesse
em termos de conservação. Os locais onde a espécie protegida ocorre principalmente devem
ser considerados como os locais fundamentais do sítio, pelo que deverão estar incluídos no
mesmo. Em particular no caso da designação de ZPE onde a natureza ou a escala da dispersão
das espécies resulta em concentrações com menor densidade, o que implicará a ocorrência de
concentrações mais pequenas e mais afastadas da concentração principal, a decisão de incluir
ou não essas concentrações secundárias na delimitação deve ser tomada em referência à
dimensão global do ponto de interesse que levou à classificação. Essa decisão poderá ainda
ser determinada por regras formais relacionadas com a regularidade com que essas
concentrações secundárias sejam classificadas como importantes durante os diferentes
levantamentos. Todos os conceitos aqui apresentados devem, como é óbvio, ser definidos em
termos operacionais. No que respeita às definições operacionais de 'secundária', da
'regularidade' da importância e de 'importância' que são aplicadas no Reino Unido, ver Webb
et al., 2004a, b, c; McSorley et al., 2004).
Os Estados-Membros poderão querer tomar em consideração a validade da eventual
identificação de zonas-tampão em torno dos sítios Natura 2000. Essas zonas-tampão não são
exigidas legalmente nos termos da Directiva Aves nem da Directiva Habitats, embora
qualquer actividade ou desenvolvimento que possa ser prejudicial para a característica que
levou à classificação esteja sujeita a exigências de protecção e a salvaguardas processuais nos
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termos do artigo 6º da Directiva Habitats 52 , mesmo quando tenha lugar fora dos limites do
sítio.
Forma do sítio. No domínio marinho, em que os sítios se poderão localizar longe da costa, é
preferível que os seus limites sejam simples, baseados em linhas 'rectas' e em polígonos
convexos que enquadrem os pontos de interesse. Esta abordagem permitirá simplificar a
futura gestão dos levantamentos e do seguimento do sítio, bem como a notificação dos
deveres a cumprir pelas restantes autoridades responsáveis.
4.7.1.

Definição dos limites das ZPE

A extensão espacial das zonas-chave ou das zonas que apresentem características de interesse
ornitológico em relação às quais se estabelece a protecção deve ser definida, na medida do
possível, através da aplicação de critérios definidos objectivamente. As fronteiras marítimas
dos sítios podem ser definidas de diferentes formas, mas deverão idealmente ser baseadas na
aplicação de técnicas analíticas 'objectivas' e bem estabelecidas para a determinação dos
dados referentes à dispersão, para além do que deverão ser cartografadas num Sistema de
Informação Geográfica. Poderão ser delimitadas, por exemplo, por linhas isóbaras que
separem as regiões, onde o gradiente de densidade das aves atinja um determinado limiar,
objecto de acordo ou definido em termos operacionais (ver, por exemplo, Garthe e Skov,
2004; ver a Caixa E).

Exemplo da selecção dos sítios para as aves marinhas na ZEE da Alemanha no mar Báltico (Krause et al.,
2006)
O processo de identificação e selecção das Zonas de Protecção Especial na ZEE da Alemanha no mar Báltico
resultou na designação de uma única ZPE, com cerca de 2 000 km2, comunicada à Comissão em Maio de 2004.
A zona é definida por uma sobreposição de concentrações com mais de meio milhão de aves marinhas,
fundamentalmente com base na distribuição e abundância das mobelhas, mergulhões-de-pescoço-castanho,
mergulhões-de-pescoço-ruivo, mergulhões-de-crista, airos-d'asa-branca, mergansos-de-poupa, patos-pretos,
patos-de-cauda-afilada, patos-fuscos e eideres-edredão.
Princípios de selecção:

(1) Selecção das espécies de aves para a delimitação da ZPE: A distribuição das aves marinhas no mar
Báltico foi estudada através de levantamentos ao longo de cortes, utilizando meios aéreos e navais. A partir
de um total de 33 espécies a tomar em consideração para efeitos da selecção das ZPE marinhas, verificou-se
que ocorriam regularmente nas zonas ao largo da costa da Alemanha no mar Báltico 11 espécies do anexo I
e espécies de aves migratórias, que utilizam diferentes zonas de concentração.

(2) Cartas de distribuição das espécies: As concentrações destas espécies de aves foram modeladas por
métodos geoestatísticos, com base em análises de variância e em métodos de regressão por kriging simples,
sendo posteriormente visualizadas como cartas de distribuição num SIG.

(3) Definição das concentrações importantes de aves marinhas: Para cada uma das espécies, a delimitação
das concentrações foi identificada por análise de gradientes (limiares de densidade específicos para cada
espécie (densidade logarítmica por km²) - mobelha 0,1, mergulhão-de-pescoço-castanho 0,1,
mergulhão-de-pescoço-ruivo 0,1, mergulhão-de-crista 0,1, airo-d'asa-branca 0,3, merganso-de-poupa 0,8,
pato-fusco 1.2, pato-preto 1,2, pato-de-cauda-afilada 1,3 e eider-edredão 1,3). Os valores de densidade das
linhas de delimitação foram utilizados como valores mínimos para cada espécie e para cada estação do ano,
em relação a cada uma das concentrações relevantes de aves marinhas.

52

Relatório CIEM - Distribution of cold-water corals in the North Atlantic and the relation to fisheries in
the North East Atlantic. Cooperative research report Nº262. Dezembro de 2003.
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(4) Conversão dos dados mono-específicos em dados pluri-específicos: As zonas mais importantes foram
identificadas através da sobreposição das zonas de concentração de cada uma das espécies. As zonas e
delimitações relativas a cada espécie foram então combinadas, de modo a identificar um conjunto de sítios
que poderiam ser designados como potenciais zonas de conservação.

(5) Estimativa da dimensão das populações: Dentro de cada zona de concentração, foram calculadas para
cada espécie a densidade média e a dimensão da população.

(6) Selecção e avaliação das ZPE na zona alemã do mar Báltico: Finalmente, foram seleccionadas as zonas
mais apropriadas, em número e em extensão, para a protecção e conservação das espécies de aves selvagens
que constam da lista do anexo I da directiva e das aves migratórias de ocorrência regular. No caso da ZEE
da Alemanha no mar Báltico, um único sítio de grande extensão revelou-se suficiente para designar um
número adequado de indivíduos das espécies relevantes do anexo I e de aves migratórias.
ver também: www.habitatmarenatura2000.de

Em alternativa, a delimitação das ZPE marinhas também pode ser identificada pela parte da
distribuição que alberga um determinada proporção mínima, objecto de acordo ou a definir
em termos operacionais, do número total ou do número estimado/modelado de aves (p.ex.:
Webb et al, 2004a, ver a Caixa F).

Caixa F. Delimitação da ZPE da baía de Carmarthen
A baía de Carmarthen, no sul do País de Gales, alberga concentrações de importância internacional de Melanitta
nigra (pato-preto), fora da época de reprodução.
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Durante o Inverno de 2001/2002, foram efectuados levantamentos aéreos, utilizando uma metodologia
normalizada (Kahlert et al., 2000) , em toda a zona. As densidades de patos observadas foram convertidas, para
obtenção da dimensão total da população, através do método das distâncias (Buckland et al., 2001).

A densidade de patos foi modelada em toda a zona do levantamento através de kriging, um método de
interpolação baseado na variância dos dados (Cressie, 1991).
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Foram feitas recomendações quanto ao limite da ZPE do lado do mar, de modo a que 95% da população obtida
pelo modelo ficasse contida dentro da delimitação. Para todos os pormenores sobre este estudo, ver Webb et al.,
2004a. Ver também McSorley et al., 2004, e Webb et al., 2004b,c para mais pormenores sobre os métodos
aplicados para a identificação e delimitação dos sítios das concentrações costeiras de aves marinhas fora da
época de reprodução, nomeadamente as regras aplicadas no que respeita à inclusão ou não das concentrações
secundárias, separadas da zona de concentração principal.

Mais uma vez, a delimitação poderia ter sido identificada através da análise das zonas que as
aves marinhas utilizam de forma 'significativa' (novamente, um conceito a definir em termos
operacionais; ver a Caixa G).
Caixa G. Determinação das possíveis ZPE para a espécie Puffinus puffinus (pardela-sombria) utilizando a
telemetria via rádio.
Emissores de rádio foram colocados em pardelas-sombrias (Puffinus puffinus) nas três ZPE existentes no Reino
Unido para protecção das colónias reprodutoras terrestres - Bardsey, no oeste de Gales, Skomer, no sudoeste de
Gales, e Rum, no oeste da Escócia. Estas aves formam bandos densos ('jangadas') no mar ao cair do sol, antes de
regressarem à colónia.

A fim de identificar os limites mais apropriados para a extensão das ZPE existentes ao domínio marinho, os
resultados do seguimento via rádio das aves das 'jangadas' foram analisados utilizando o método de kernel, com
vista à definição da distribuição natural ou da zona mais útil para os animais (Powell, 2000).
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Foram feitas recomendações para a extensão ao domínio marinho das ZPE existentes para as três colónias, com
base nas zonas em que as aves parecem passar 95% do seu tempo (McSorley et al., 2005). Embora tenha sido
arbitrariamente definida, a proporção de 95% parece razoável por três motivos:
a) Os resultados não variaram muito, em nenhuma das três colónias, pela aplicação de um kernel de 90% ou de
95%;
b) 95% é uma proporção que apresenta uma analogia útil com a significância estatística (embora os dois
conceitos não devam ser confundidos);
c) A proporção é conforme com a que foi utilizada noutros estudos.

Como é óbvio, os limites das zonas poderão ser identificados por referência à delimitação
conhecida dos habitats mais importantes para as espécies em estudo, dependendo da
disponibilidade desse tipo de dados. As investigações que incorporem duas ou mais destas
abordagens poderão revelar-se particularmente úteis e permitir chegar a resultados mais
robustos.
Nos casos em que as ZPE sejam contíguas a terra, a definição dos limites em terra poderá ser
determinada por outras considerações de carácter prático, específicas do local em causa.
É evidente que o número de aves necessário para que uma determinada zona seja elegível para
classificação (ver acima) poderá estar presente em qualquer zona marinha, desde que a mesma
seja suficientemente grande, pelo que, para identificar zonas mais limitadas ou as zonas-chave
mais importantes para cada espécie, se poderão aplicar outras técnicas de optimização aos
dados de dispersão obtidos pelos levantamentos, como por exemplo uma formulação
adequada dos Critérios de Classificação Marinhos (Skov et al., 1995). Os CCM garantem que
o número de aves necessário para a classificação possa ser encontrado numa potencial ZPE de
dimensão apropriada (em função da dispersão típica de cada espécie).
4.7.2.

Delimitação das ZPE transfronteiriças

Os limites de qualquer ZPE que se estenda pelas zonas marítimas de dois ou mais
Estados-Membros terão de ser definidos em cooperação entre os Estados-Membros vizinhos,
de modo a garantir a integridade dos sítios e a evitar as descontinuidades dentro do limite de
uma determinado elemento de interesse. Será necessário chegar a acordo em relação à
extensão do elemento em causa na fronteira entre a jurisdição dos dois Estados-Membros,
bem como cooperar a nível dos responsáveis políticos de cada Estado-Membro para obter
uma abordagem coerente na determinação dos limites da zona. Da mesma forma, poderá ser
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necessário cooperar com outros Estados exteriores à União, como por exemplo a Rússia, no
mar Báltico, a Islândia e a Noruega, no Atlântico, ou diversos outros países terceiros no
Mediterrâneo.
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5.

MEDIDAS DE GESTÃO PARA A PROTECÇÃO DOS SÍTIOS MARINHOS DA
REDE NATURA 2000

A gestão dos sítios marinhos da Rede Natura 2000 poderá apresentar desafios particulares,
dada a complexidade de certos sítios e o custo dos trabalhos neste domínio. O processo de
decisão em relação a algumas das medidas a aplicar para além do mar territorial poderá
também ser complexo, na medida em que envolva um maior número de instituições
comunitárias ou internacionais. Por outro lado, o número total de partes envolvidas nestas
zonas será geralmente menor do que acontece junto à costa ou em terra. Para que possa ser
bem sucedido, qualquer regime de gestão adequado para enfrentar as ameaças e para garantir
que os objectivos de conservação possam ser alcançados terá de ser apoiado por sistemas de
seguimento apropriados.
O presente capítulo analisa as questões de gestão genéricas que terão frequentemente de ser
resolvidas nos sítios marinhos da Rede Natura 2000. Apresenta resumidamente o contexto
jurídico da gestão e protecção dos sítios, conforme definido pelo artigo 6º da Directiva
Habitats, em relação ao qual a Comissão já apresentou notas de interpretação e orientações
metodológicas. A possível estrutura e o formato do conteúdo dos planos de gestão são
apresentados como um instrumento que poderá ajudar à gestão dos sítios e ao ciclo de
planeamento de gestão em consideração. Os diferentes tipos de pressões exercidos sobre os
sítios Natura 2000 e que são relevantes para a respectiva gestão e protecção são identificados,
sendo igualmente consideradas as principais actividades humanas que poderão afectar a Rede
Natura 2000. O presente capítulo não pretende ser exaustivo. As questões de gestão
relacionadas com as actividades de pesca e a Rede Natura 2000 são analisadas no próximo
capítulo. O presente capítulo apresenta ainda diversos casos de estudo no domínio da gestão
do espaço marítimo. Para mais exemplos e pormenores, ver o apêndice 4.
5.1.

Base jurídica para a protecção. Disposições da legislação comunitária relacionadas
com a gestão das actividades em curso, com os planos de governação e com os
projectos para desenvolvimentos futuros

A secção 'Preservação dos habitats naturais e dos habitats das espécies' da Directiva Habitats
(92/43/CEE) analisa as questões relacionadas com a criação e conservação da Rede Natura
2000. Nesse capítulo, o artigo 6º estabelece disposições que regem a conservação e a gestão
dos sítios Natura 2000. O artigo 6º tem três conjuntos de disposições principais:
− O nº 1 do artigo 6º prevê a fixação das medidas de conservação necessárias e concentra-se
em acções positivas e dinâmicas. O objectivo principal é manter ou repor os habitats e as
espécies num 'estado de conservação favorável'. O n.º 1 do artigo 6º é complementar do
n.º 4 do artigo 4º da directiva, que exige que, num prazo máximo de seis anos a contar da
adopção das listas de sítios de importância comunitária (SIC), os Estados-Membros
designem alguns desses SIC como ZEC e definam as prioridades de conservação. Dentro
do mesmo prazo, os Estados-Membros deverão estabelecer as medidas de conservação
necessárias que incluirão, quando necessário, planos de gestão apropriados,
especificamente concebidos para um determinado sítio ou integrados noutros planos de
desenvolvimento, bem como as medidas regulamentares, administrativas e contratuais
apropriadas, correspondentes às exigências ecológicas dos valores naturais presentes nos
sítios. Em relação às ZEC e ZPE baseadas em terra, os planos de gestão são um
instrumento útil para a gestão dos sítios marinhos e facilitarão a realização dos objectivos
da Rede Natura 2000.
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− O nº 2 do artigo 6º prevê a adopção das medidas adequadas para evitar a deterioração dos
habitats e perturbações que atinjam as espécies de forma significativa. Tem, por
conseguinte, uma natureza essencialmente preventiva.
− Os nºs 3 e 4 do artigo 6º estabelecem uma série de salvaguardas processuais e substantivas
que regem os planos e projectos susceptíveis de afectar um sítio Natura 2000 de forma
significativa.
No interior desta estrutura, pode verificar-se que existe uma distinção entre os n.os 1 e 2 do
artigo 6º, que definem um regime geral de protecção e de gestão, e os n.os 3 e 4 do mesmo
artigo, que definem um procedimento aplicável em determinadas circunstâncias.
As exigências de protecção relacionadas com as Zonas de Protecção Especial (ZPE) são as
que constam do n.º 4 do artigo 4º da Directiva 79/409/CEE, que determina, para essas zonas,
que "Os Estados-membros tomarão as medidas adequadas para evitar (…) a poluição ou a
deterioração dos habitats bem como as perturbações que afectam as aves, desde que tenham
um efeito significativo a propósito dos objectivos do presente artigo".
Após a entrada em vigor da Directiva 92/43/CEE, as obrigações supramencionadas foram
substituídas por força do artigo 7º da mesma, que determina o seguinte: "As obrigações
decorrentes dos n.os 2, 3 e 4 do artigo 6º substituem as decorrentes do n.º 4, primeira frase,
do artigo 4º da Directiva 79/409/ /CEE, no respeitante às zonas de protecção especial
classificadas nos termos do n.º 1 do artigo 4º ou analogamente reconhecidas nos termos do
n.º 2 do artigo 4º da presente directiva …". Assim, as disposições do n.º 1 do artigo 6º não são
aplicáveis às Zonas de Protecção Especial (ZPE). Contudo, são aplicáveis disposições
análogas às ZPE, por força dos n.os 1 e 2 do artigo 4º da Directiva 79/409/CEE. No que diz
respeito às disposições dos n.os 2, 3 e 4 do artigo 6º, os termos do artigo 7º deixam bem claro
que essas disposições passam a ser aplicáveis às ZPE já classificadas.
A Comissão Europeia produziu dois documentos de referência sobre a gestão das actividades
humanas em relação com os sítios Natura 2000 53 . O primeiro intitula-se “Gestão dos sítios
Natura 2000: As disposições do artigo 6º da Directiva Habitats (92/43/CEE)”. O documento
pretende fornecer orientações aos Estados-Membros no que toca à interpretação de
determinados conceitos essenciais utilizados no artigo 6º da Directiva Habitats 54 . O segundo
documento, "Avaliação de planos e projectos susceptíveis de afectar de forma significativa
sítios Natura 2000", apresenta orientações metodológicas sobre as disposições dos n.os 3 e 4
do artigo 6º da Directiva Habitats (92/43/CEE) no que respeita à avaliação dos planos e
projectos susceptíveis de afectar de forma significativa sítios Natura 2000 (as regras
aplicáveis no domínio terrestre e marinho são as mesmas).
Avaliação do impacto: Outras normas legislativas relevantes que regem o processo de
futuros planos e projectos de desenvolvimento susceptíveis de afectar sítios Natura 2000 são
as que dizem respeito à avaliação dos efeitos ambientais dessas actividades. Essas normas
são:

53http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articl
es/art6/index_en.htm
54

Os apêndices mais relevantes incluem: i) Considerações sobre os planos de gestão; ii) Análise dos
planos e projectos que afectam os sítios Natura 2000; iii) Formulário normalizado para a transmissão de
informações à Comissão Europeia nos termos do n.º 4 do artigo 6º; iv) Referências de processos do
Tribunal de Justiça; e v) Exemplos de projectos LIFE-Nature envolvendo planos de gestão.
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-

Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos
efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente 55 (Directiva AIA). O
procedimento de AIA garante a identificação e avaliação das consequências ambientais
dos projectos, antes da respectiva autorização. O público e as autoridades ambientais
devem ser consultados no quadro do pedido de autorização dos projectos e toda a
informação ambiental, bem como os resultados dessas consultas, devem ser tomados em
consideração no quadro desse procedimento de autorização. Posteriormente, o público
deve ser informado da decisão tomada. A directiva define as categorias de projectos que
ficam sujeitos a uma AIA, os procedimentos a aplicar e o conteúdo das avaliações a
realizar. Foi alterada em 1995 e em 2003 (referências em pé de página) 56 .

-

Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001,
relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente 57
(Directiva AAE). Esta directiva exige a identificação e avaliação dos efeitos ambientais de
certos planos e programas durante a sua fase de preparação e antes da respectiva adopção.
Tal como acontece com a Directiva AIA, o público e as autoridades ambientais devem ser
consultados e os seus comentários, bem como o relatório ambiental, devem ser tomados
em consideração na preparação do plano ou programa. Algumas informações terão de ser
prestadas aquando da adopção do programa, incluindo os pormenores relativos às medidas
tomadas para garantir o seguimento da execução do plano ou programa. Um plano em
relação ao qual tenha sido determinada a necessidade de avaliação nos termos dos artigos
6º ou 7º da Directiva 92/43/CE ficará automaticamente sujeito também à exigência de
uma avaliação nos termos da Directiva 2001/42/CE, embora em certos casos se possa
adoptar a decisão de combinar essas avaliações num único procedimento que garanta o
cumprimento de ambas as directivas.

-

Tanto a Directiva 85/337/CEE, conforme alterada, como a Directiva 2001/42/CE exigem
que seja consultado qualquer outro Estado-Membro que possa vir a ser afectado pelo
projecto, plano ou programa, conforme o caso.

O sítio Web da Comissão 58 apresenta mais informações sobre a legislação em vigor na
Comunidade Europeia em relação à avaliação do impacto ambiental dos projectos e à
avaliação ambiental de certos planos e programas, bem como outras informações
relacionadas, incluindo documentos de orientação tanto sobre a Directiva AIA como sobre a
Directiva AAE. No que respeita à Directiva 85/337/CEE, conforme alterada, estão
disponíveis documentos de orientação relacionados com o rastreio, com a delimitação do
âmbito e com a análise da informação ambiental e a avaliação dos impactos indirectos e
cumulativos, bem como sobre a interacção entre os impactos. As orientações da Comissão
sobre a aplicação da Directiva 2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente podem igualmente ser descarregadas a partir da mesma
página Web.

55
56

57
58

JO L 175 de 5.7.1985, pp. 40 – 48.
a)
Directiva 97/11/CE do Conselho, de 3 de Março de 1997, que altera a Directiva 85/337/CEE
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente. JO L 73 de
14.3.1997, pp. 5 – 15.
b)
Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que
estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e
que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, as Directivas 85/337/CEE
e 96/61/CE do Conselho.
JO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm.

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

93

Tursiops truncatus 59
Fotografia: GECEM. LIFE03 NAT F/000104

59

Tursiops truncatus: espécie de importância comunitária que consta das listas dos anexos II e IV da
Directiva Habitats. PT: Roaz-corvineiro; ES: Delfin mular; EN: Bottlenose dolphin; FR: Grand
dauphin; DE: Großer Tümmler
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5.2.

Objectivos de conservação

As medidas de conservação a aplicar visarão manter ou repor as espécies ou habitats que
deram origem à designação do sítio num estado de conservação favorável. A caixa a seguir
apresentada inclui a definição do conceito de 'estado de conservação favorável', conforme
estabelecida pelas disposições da Directiva Habitats.

Estado de conservação favorável (disposições da Directiva Habitats, artigo 1º)
O estado de conservação de um habitat natural, em conformidade com a Directiva Habitats, é
considerado como o efeito de conjunto das influências que actuam sobre o habitat natural em causa, bem
como sobre as espécies típicas que nele vivem, susceptíveis de afectar a longo prazo a sua repartição
natural, a sua estrutura e as suas funções, bem como a sobrevivência a longo prazo das suas espécies
típicas no território. Será considerado 'favorável' sempre que:
•

a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem estáveis ou
estiverem em expansão, e

•

a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo existirem e forem
susceptíveis de continuar a existir num futuro previsível, e

•

o estado de conservação das espécies típicas for favorável.

O estado de conservação de uma espécie significa o efeito do conjunto das influências que, actuando
sobre a espécie em causa, podem afectar, a longo prazo, a repartição e a importância das suas
populações. O estado de conservação será considerado 'favorável' sempre que:
•

Os dados relativos à dinâmica das populações da espécie em causa indicarem que essa espécie
continua e é susceptível de continuar a longo prazo a constituir um elemento vital dos habitats
naturais a que pertence;

•

A área de repartição natural dessa espécie não diminuir nem correr o perigo de diminuir num
futuro previsível,

•

Exista, e continue provavelmente a existir, um habitat suficientemente amplo para que as suas
populações se mantenham a longo prazo.

As características naturais eventualmente presentes num sítio marinho Natura 2000 e que
poderão exigir a definição de objectivos de conservação são, nomeadamente:
1. Aves marinhas incluídas na lista elaborada em conformidade com os n.os 1 e 2 do
artigo 4º da Directiva Aves;
2. Tipos de habitats que constam da lista do anexo I da Directiva Habitats (códigos 11*,
12* e 8330);
3. Espécies que constam da lista do anexo II (18 espécies marinhas, nomeadamente de
peixes, répteis, cetáceos e focas).
4. Espécies marinhas que constam da lista do anexo IV da Directiva Habitats. A presença
de espécies do anexo IV não deve servir de base para a designação dos sítios, mas, se
se constatar essa presença no sítio, essas espécies também terão de ser protegidas, nos
termos do artigo 12º da Directiva Habitats.
5. Espécies marinhas que constam da lista do anexo V da Directiva Habitats. Tal como
acima, os sítios não devem ser designados com base na sua presença, mas estas
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espécies terão de ser protegidas, nos termos dos artigos 14º e 15º da Directiva
Habitats.
Estes elementos são identificados nos formulários de dados normalizados que os
Estados-Membros comunicam à Comissão por via da autoridade nacional competente e
através da respectiva Representação Permanente, em relação às Zonas de Protecção Especial
(ZPE), aos sítios elegíveis para identificação como Sítios de Importância Comunitária (SIC) e
às Zonas Especiais de Conservação (ZEC), em conformidade com a Decisão 97/266/CE da
Comissão, de 18 de Dezembro de 1996 60 .
A partir desse momento, as autoridades competentes de cada Estado-Membro terão a
responsabilidade de definir os objectivos a alcançar em termos do estado de conservação
desses elementos 61 . Uma definição clara dos objectivos de conservação, com indicadores
mensuráveis e um programa de seguimento adequado, são elementos que assumem grande
importância para uma boa gestão dos sítios Natura 2000.
As questões a que terá de ser dada resposta incluem: Qual é o objectivo global? Quais são os
objectivos específicos? O que deverá ser protegido e/ou restabelecido? Qual é o objectivo
final acordado em termos de nível de protecção? O que deverá ser feito? Quem o irá fazer?
Qual é o calendário previsto? Algumas dessas perguntas poderão parecer óbvias, mas nem
sempre será fácil dar-lhes uma resposta cabal e que seja aplicável em termos operacionais.
Em relação às ZEC e ZPE baseadas em terra, os planos de gestão são um instrumento útil para
a gestão dos sítios marinhos e facilitarão a realização dos objectivos da Rede Natura 2000,
sendo instrumentos importantes para o apoio a decisões de gestão efectivas, incluindo as que
se destinem a evitar perturbações significativas do sítio.

5.3.

Definição das medidas de conservação

Os dados provenientes dos programas de vigilância 62 e de seguimento deverão permitir que os
Estados-Membros possam identificar o estado de conservação dos habitats e das espécies
presentes nos sítios. Os Estados-Membros terão ainda de identificar os potenciais factores de
pressão. Posteriormente, terão de definir medidas apropriadas de manutenção e/ou
conservação que permitam chegar a um estado de conservação favorável. Em cumprimento do
n.º 1 do artigo 6º da Directiva Habitats, terão de definir as medidas de conservação
necessárias passando, se necessário, pela elaboração de planos de gestão apropriados e
especificamente concebidos para cada um dos sítios.
Em relação às diferentes características sujeitas a protecção num determinado sítio, o seu
estado de conservação actual, o objectivo definido em termos do seu estado futuro e os
calendários para a sua realização serão os elementos motores da definição das medidas de
conservação a aplicar.

60
61

62

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=PT&numdoc=31997D0266&model=guichett

Autoridade nacional competente designada como responsável pela gestão do sítio Natura 2000, tal
como comunicada pelos Estados-Membros em conformidade com a Decisão 97/266/CE da Comissão,
de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um formulário para as informações sobre sítios para os sítios da
rede Natura 2000 propostos, JO L 107 de 24.4.1997. Formulário de dados normalizado, secção 1.6. –
"Responsável:"
Nos termos do artigo 11º da Directiva Habitats, "Os Estados-membros assegurarão a vigilância do
estado de conservação das espécies e habitats referidos no artigo 2º, tendo especialmente em conta os
tipos de habitat natural e as espécies prioritárias".
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Parâmetros a tomar em consideração para a definição das medidas de
conservação

5.4.

>

Características naturais cuja protecção
resultou na designação do sítio

>

Estado de conservação actual

>

Condições naturais estimadas dos habitats
e distribuição natural da espécie: procurar
alcançar um estado de conservação
favorável

>

Calendário para a obtenção de um estado
de conservação favorável

Definição das
medidas de
conservação

Aplicação das medidas

As medidas terão de ser aplicadas pelas autoridades competentes relevantes. A identificação
da autoridade competente depende do tipo de medida (p.ex.: relacionada com os transportes,
prospecção geológica, pescas, turismo, …) e com o local onde irá ser aplicada – águas
territoriais ou ao largo.
As formações naturais protegidas que estejam sujeitas a pressões semelhantes devem merecer
uma protecção semelhante. Contudo, dependendo da localização do sítio e do tipo de acção
previsto, a responsabilidade pela aplicação dessas medidas pode variar. Os actores envolvidos
poderão ser federais, nacionais, a Comunidade Europeia ou instituições internacionais.
Logo, a autoridade competente 63 responsável pelo sítio deve identificar as medidas de
conservação necessárias e os actores que serão responsáveis pela sua aplicação e controlo. A
autoridade terá de aplicar todas as medidas que sejam da sua competência e solicitar aos
eventuais outros organismos responsáveis que actuem nas áreas em relação às quais sejam
eles próprios competentes. (ver o ponto 2.7).
5.5.

Planos de gestão – Conteúdo

Embora a Directiva Habitats não especifique o conteúdo dos planos de gestão, já existe uma
grande experiência acumulada no assunto, que os Estados-Membros estão a aplicar nos sítios
Natura 2000, e que será potencialmente um instrumento eficaz na realização dos objectivos de
conservação dos sítios. Diversas organizações e ONG regionais desenvolveram instrumentos
de orientação muito úteis neste contexto, delineando a estrutura dos planos de gestão a aplicar
63

Autoridade nacional competente responsável pela gestão do sítio Natura 2000, em conformidade com a
definição que consta da Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um
formulário para as informações sobre sítios para os sítios da rede Natura 2000 propostos, JO L 107 de
24.4.1997. Formulário de dados normalizado, ponto 1.6 – "Responsável:"

Last printed 02/10/2007 1:28 PM

97

nas Zonas Marinhas Protegidas. Um exemplo útil de modelo para a estrutura de um plano de
gestão é o proposto pela OSPAR para a sua rede de zonas marinhas protegidas, apresentado
de forma resumida na caixa abaixo. Baseia-se no modelo desenvolvido pela IUCN para este
efeito 64 .

Exemplo de um plano de gestão:
Estrutura de um plano de gestão de uma zona marinha protegida das redes OSPAR e
HELCOM
1. Síntese
2. Introdução
2.1 Objectivos e âmbito do plano
2.2 Autoridade legislativa responsável pelo plano (nacional e internacional)
3. Descrição do sítio e das suas características
3.1 Contexto regional: localização e acessos
3.2 Recursos (factos pertinentes em termos de gestão; outros dados em apêndice ou num
documento separado)
3.2.1 Físicos: p.ex.: formações marinhas, correntes, batimetria, hidrologia
3.2.2 Biológicos: ecossistemas (p.ex.: recifes de coral de águas frias; campos de algas);
habitats críticos (p.ex.: para alimentação, reprodução); espécies (p.ex.: ameaçadas, de
interesse comercial, carismáticas)
3.2.3 Culturais: arqueológicos, históricos, religiosos
3.3 Utilizações actuais (descrição, instalações, etc.)
3.3.1 Recreativa
3.3.2 Comercial
3.3.3 Investigação e formação
3.3.4 Direitos de utilização e práticas de gestão tradicionais
3.4 Enquadramento jurídico e de gestão actuais
3.5 Ameaças existentes e potenciais e suas implicações para a gestão (ou seja, análise da
compatibilidade ou incompatibilidade das utilizações, soluções)
3.6 Lacunas dos conhecimentos actuais
4. O plano
4.1 Metas e objectivos (gerais e específicos)
4.2 Tácticas de gestão
4.2.1 Comités consultivos
4.2.2 Acordos entre agências (ou com organizações, instituições ou indivíduos do sector
privado)
4.2.3 Limites
4.2.4 Plano de zonação
4.2.5 Regulamentos
4.2.6 Plano de estudos sociais, culturais e dos recursos
4.2.7 Plano de gestão dos recursos
4.2.8 Formação e sensibilização
4.3 Administração
4.3.1 Recursos humanos
4.3.2 Formação
4.3.3 Instalações e equipamento
4.3.4 Plano orçamental e plano de negócios, fontes de financiamento
4.4 Vigilância e controlo
4.5 Seguimento e avaliação da eficácia do plano
4.6 Calendário de execução
5. Apêndices (Pró-forma para a rede de zonas marinhas protegidas OSPAR, etc.)
6. Referências

64

Guidelines for the Management of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area (Referência:
2003-18). http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html.
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Marine and
Coastal Protected Areas. IUCN, Gland, 370pp. e Kellerher, G., 1999.
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No que respeita aos sítios Natura 2000, as seguintes considerações são relevantes para a
estrutura de um plano deste tipo.
Objectivos e âmbito do plano (Exemplo da estrutura, ponto 2.1).
A clara identificação e descrição das características que levaram à selecção do sítio constitui
um elemento fundamental do plano de gestão. A característica que pode conduzir à
designação de uma ZPE é a presença de aves que constam da lista do anexo I da Directiva
Aves ou de aves migratórias. As características na base das ZEC são os tipos de habitat que
constam da lista do anexo I e/ou os habitats das espécies que constam da lista do anexo II da
Directiva Habitats. As espécies que constam da lista do anexo IV, se estiverem presentes no
sítio, também devem ser tomadas em consideração no quadro das exigências de gestão
aplicáveis às ZEC 65 . Essa informação deve constar do formulário de dados normalizado
Natura 2000 66 .
No domínio marinho, uma medida que poderá ser positiva e útil, em termos estratégicos, será
tomar em consideração, para além das características fundamentais da Rede Natura 2000, os
tipos de habitat e espécies abrangidos pelas listas de protecção adoptadas no âmbito de
acordos regionais, bem como as zonas que incluam tipos de habitats ou espécies que suscitem
preocupações de conservação e que possam razoavelmente vir a ser incluídos numa futura
adaptação dos anexos da Directiva Habitats. Como é óbvio, os Estados-Membros não são
obrigados, nos termos da actual legislação comunitária, a tomar esses elementos em
consideração. No entanto, a identificação dessas características complementares durante as
primeiras campanhas de levantamento geológico marinho conduzidas no quadro do processo
de selecção dos futuros SIC poderá contribuir para evitar a duplicação de trabalho no futuro.
Esta abordagem favorecerá também a coerência das futuras zonas marinhas protegidas ao
abrigo da Rede Natura 2000 e de outros conjuntos de zonas protegidas.
Por outro lado, contribuirá para o aumento da compatibilidade entre a Rede Natura 2000 e
outras redes criadas ao abrigo de acordos/convenções a nível regional (OSPAR, HELCOM ou
Convenção de Barcelona). Contribuirá ainda para facilitar o processo de selecção e de gestão
dos futuros sítios que possam vir a ser designados no seguimento de uma aplicação mais
completa da Directiva Habitats no domínio marinho.
Autoridade legislativa responsável pelo plano (Exemplo da estrutura, ponto 2.2)
A autoridade legislativa que detém em última análise a responsabilidade pela elaboração do
plano de gestão de um sítio Natura 2000 é a autoridade nacional 67 . Essa autoridade tem o
dever de adoptar as medidas de conservação necessárias para garantir o estado de conservação
favorável do sítio. No entanto, tal como se indicou no ponto 2.7, os actores responsáveis pela

65

66

67

(A presença de espécies do anexo IV não deve servir de base para a designação dos sítios, mas, se se
constatar essa presença no sítio, essas espécies também terão de ser protegidas, nos termos do artigo 12º
da Directiva Habitats).
Conforme definido no formulário de dados normalizado. (Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de
Dezembro de 1996, relativa a um formulário para as informações sobre sítios para os sítios da rede
Natura 2000 propostos, JO L 107 de 24.4.1997).
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_for
ms/pdf/jol_pt.pdf
Base jurídica: Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um formulário
para as informações sobre sítios para os sítios da rede Natura 2000 propostos, JO L 107 de 24.4.1997.
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execução das medidas de gestão poderão ser federais, nacionais, da Comunidade Europeia ou
de instituições internacionais 68 .
A autoridade responsável terá de aplicar todas as medidas que sejam da sua competência e
solicitar aos eventuais outros organismos responsáveis que actuem nas áreas em relação às
quais sejam competentes. Os objectivos do plano de gestão e as medidas específicas a adoptar
terão de merecer o acordo de todos os actores relevantes.
Descrição do sítio e das suas características (Exemplo da estrutura, ponto 3)
Um dos passos fundamentais para a gestão do sítio Natura 2000 será a descrição e avaliação
do estado de conservação de cada um dos elementos característicos identificados no
formulário de dados normalizado, idealmente através de indicadores quantitativos. A
definição dessa 'linha de base' representa um elemento fundamental para a definição das
medidas a adoptar e para a posterior avaliação da sua eficácia futura no sentido da garantia de
um estado de conservação favorável.
Outro elemento que será fundamental para o plano de gestão é a compreensão da natureza e
das interacções entre potenciais factores de pressão e influências externas, negativos ou
positivos, que possam vir a afectar a evolução global do estado de conservação das
características em causa. A utilização de matrizes de impacto poderá ser um instrumento útil
para obter uma melhor compreensão destes problemas (ver abaixo o capítulo 5.8).

68

P.ex.: A defesa, a extracção mineira, a prospecção ao largo, a investigação e o turismo são
competências nacionais. As pescas são uma competência comunitária. Certos aspectos da
regulamentação dos transportes marítimos são tratados a nível internacional pela Organização Marítima
Internacional (OMI), ...
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Seguimento e avaliação da eficácia do plano (Exemplo da estrutura, ponto 4.5)
A partir do momento em que um determinado sítio tenha sido designado, os
Estados-Membros devem adoptar as medidas necessárias para manter ou repor num estado de
conservação favorável os habitats naturais e espécies da fauna e da flora selvagens que
conduziram à designação do sítio (Directiva Aves, artigos 1º e 4º; Directiva Habitats, artigos
1º e 2º).

Resumo do Projecto 'Zonas especiais de conservação no domínio marinho no Reino
Unido', co-financiado pelo PROGRAMA LIFE
O Projecto LIFE 'Zonas especiais de conservação no domínio marinho no Reino
Unido' foi criado com vista ao estabelecimento dos regimes de gestão de
determinadas zonas especiais de conservação (ZEC) no domínio marinho. Está
centrado num conjunto de 12 ZEC marinhas costeiras nas águas do Reino Unido e
no desenvolvimento das áreas específicas de conhecimento necessárias para a
gestão e seguimento dos sítios marinhos europeus.
O sítio Web (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) garante as actividades de comunicação com uma
audiência mais alargada no que respeita à experiência e aos conhecimentos adquiridos e resultados obtidos
pelo projecto 'Zonas especiais de conservação no domínio marinho no Reino Unido'. Toda a documentação e
informação
de
base
publicada
está
acessível
através
do
site
(http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). Para mais pormenores, ver o apêndice 4.

Para tal, será necessário um programa de seguimento que permita avaliar as condições actuais
do sítio e obter informações sobre as medidas apropriadas de manutenção e/ou restauro. As
autoridades nacionais 69 são responsáveis, em última análise, pelo seguimento dos sítios
(Directiva Habitats, artigo 11º). A avaliação da adequação e da eficácia das medidas aplicadas
permitirá à autoridade responsável pelo sítio planear as novas actividades conducentes à
realização das metas de conservação e apresentar relatórios sobre o estado de conservação do
sítio, em conformidade com as exigências da Directiva Habitats (artigos 11º, 17º, …) e da
Directiva Aves (artigos 4º, 12º, …).
Após discussões aprofundadas com os Estados-Membros, a Comissão enviou um documento
(DocHab-04-03/03 rev.3) ao Comité Habitats em que propunha um quadro para a avaliação,
seguimento e comunicação de resultados sobre o estado de conservação dos sítios, com vista à
preparação do relatório referente ao período 2001-2007 nos termos do artigo 17º da Directiva
69

Autoridade nacional competente responsável pela gestão do sítio Natura 2000, em conformidade com a
definição que consta da Decisão 97/266/CE da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, relativa a um
formulário para as informações sobre sítios para os sítios da rede Natura 2000 propostos, JO L 107 de
24.4.1997.
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Habitats. Esse documento foi aprovado pelo Comité Habitats em 20 de Abril de 2005. Propõe
um formato para a apresentação de relatórios, matrizes de avaliação, a definição dos termos
fundamentais e um procedimento a aplicar pelos Estados-Membros e pela Comissão para o
acompanhamento
desse
processo.
Para
mais
informações,
ver:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home.

O WWF e o Banco Mundial desenvolveram um instrumento de planeamento para a gestão das
zonas protegidas, intitulado “Score Card to Assess Progress in Achieving Management
Effectiveness Goals for Marine Protected Areas. 2004” 70 . O quadro a seguir apresentado
consta desse documento. Foi criado para fornecer algumas orientações gerais para o
desenvolvimento de sistemas de avaliação e para encorajar a adopção de normas de avaliação
e de comunicação de resultados.

Mar de Wadden – gestão transfronteiriça ou internacional
O mar de Wadden é uma das maiores zonas húmidas marítimas da
Europa, partilhada pela Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.
Alberga numerosos habitats que exigem protecção nos termos do anexo I

70

http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf.
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da Directiva Habitats, que incluem:
• bancos de areia, estuários, lodaçais, prados salgados e dunas de areia
Esses habitats são zonas de importância para a conservação, na medida em que representam zonas de protecção
dos juvenis de diversas espécies de peixes, zonas de alimentação das aves migratórias e zonas de passagem para
muitos mamíferos marinhos (como o boto, Phocoena phocoena, ou a foca-comum, Phoca vitulina).
Durante a Conferência de Wadden, em 1982, que reuniu os Governos dos três países envolvidos, foi assinado um
acordo segundo o qual esses países se consultarão mutuamente e coordenarão esforços com vista à aplicação das
directivas comunitárias relevantes, bem como de outros instrumentos jurídicos internacionais como as
Convenções de Bona e RAMSAR.
Desde então, foram muitas as acções de conservação levadas a cabo a nível trilateral. O plano de gestão das
focas (PGF) constitui um exemplo de um projecto de conservação que resultou dessa cooperação e foi reforçado
pela mesma. Entre outras acções, foram criadas diversas reservas para focas em toda a zona do mar de Wadden.
O PGF foi reconhecido como tendo desempenhado um enorme papel na salvação da população de focas-comuns
e continua a ser um instrumento de gestão muito útil.
Para mais pormenores, ver o apêndice 4

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/,
mapas

5.6.

Escala temporal dos planos de gestão

As medidas actualmente consideradas como as mais adequadas para manter ou para repor o
estado de conservação favorável de um sítio não irão necessariamente manter-se inalteradas
para o futuro. A natureza, as pressões externas que actuam sobre a natureza, os conhecimentos
científicos e as técnicas de gestão e conservação evoluem ao longo do tempo.
Assim, os planos de gestão devem ser revistos/actualizados com uma escala temporal
apropriada, tomando plenamente em consideração as mudanças que tiverem sido constatadas
no próprio sítio. Os planos devem ter um horizonte temporal bem definido. Certos
Estados-Membros consideram que um período de 10 anos deverá ser o período de referência
para os planos de gestão das zonas naturais protegidas. O seguimento regular das actividades
e uma avaliação mais periódica da sua eficácia permitirão que possam ser adoptadas decisões
intermediárias de adaptação dos planos.
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Em termos gerais, os impactos relacionados com as alterações climáticas poderão vir a ser
importantes para a evolução das zonas marinhas protegidas. Essa questão poderá vir a
tornar-se relevante no que respeita à gestão a mais longo prazo. As alterações ambientais
relacionadas com as alterações climáticas terão de ser objecto de seguimento, devendo as
decisões de gestão ser adoptadas através de uma abordagem adaptativa.

Ciclo dos planos de gestão

5.7.

Pressões e impacto das actividades humanas.

São diversas as actividades humanas que podem afectar o ambiente marinho. Muitas
convenções regionais no domínio do mar desenvolveram interessantes listagens de
actividades e de alguns dos principais efeitos que as mesmas poderão ter sobre os habitats e as
espécies marinhas 71 . As autoridades nacionais responsáveis pelos sítios Natura 2000 poderão
ter de regular essas actividades para garantir o estado de conservação favorável dos elementos
que levaram à classificação dos sítios. Alguns exemplos dessas actividades humanas e dos
seus efeitos possíveis são:

71

http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc, adaptação do
documento 'Guidelines for the Management of Marine Protected Areas in the OSPAR Maritime Area' (Referência: 2003-18).
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Restabelecimento de habitats nos Açores, apoiado num plano de gestão
O conjunto das populações de aves marinhas dos Açores caracteriza-se por uma transição entre aves
das zonas tropicais e temperadas, motivo pelo qual são particularmente importantes para a conservação
da biodiversidade.
A Directiva Aves abrange as seguintes espécies de aves com ocorrência nos Açores:
painho-da-madeira (Oceanodroma castro), andorinha-do-mar-rosada (Sterna dougallii),
pardela-de-bico-amarelo (Calonectris diomedea borealis), andorinha-do-mar-comum (Sterna hirundo),
pardela-pequena (Puffinus assimilis).
Estas espécies estão sob ameaça de predadores introduzidos, de perturbações causadas pelo turismo e
ainda da erosão dos solos e degradação da vegetação, que levou a uma diminuição das suas zonas de
nidificação e, consequentemente, do número de casais reprodutores.
Medidas adoptadas para aumentar a dimensão das populações:

¾ Erradicação do coelho, uma espécie não-nativa
¾ Controlo da erosão e replantação da vegetação nativa

¾ Construção de caixas para ninhos e de ninhos artificiais
¾ Painéis de informação e presença no local de guardas da natureza, de modo a aumentar a
sensibilização para o problema
Em resultado dessas acções, a dimensão das populações reprodutoras tem vindo a aumentar.
O ilhéu da Praia alberga actualmente a maior colónia de andorinha-do-mar-comum dos Açores,
com mais de 1 000 casais.
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Para mais pormenores, ver o anexo 4

Fonte: Steve McConnell (sítio Web da AEA)

5.8.

Avaliação do impacto. Técnicas de base para a construção de matrizes

A secção 5.1, acima, descreve os actuais instrumentos jurídicos relacionados com o processo
de avaliação dos impactos no ambiente das actividades de desenvolvimento. As Avaliações do
Impacto Ambiental (AIA) são instrumentos fundamentais da política ambiental da União
Europeia. Desde a aprovação da primeira Directiva AIA, em 1985 (Directiva 85/337/CEE),
verificou-se uma evolução tanto da legislação como das práticas seguidas para as AIA. Uma
alteração da directiva foi publicada em 1997 (Directiva 97/11/CE) e a Comissão Europeia
publicou três documentos de orientação que reflectem a actual legislação da UE e a situação
presente em termos de melhores práticas. Esses documentos dizem respeito a três passos
específicos no processo de AIA: rastreio, delimitação do âmbito e análise da AIA.
O objectivo dos documentos de orientação é fornecer uma ajuda prática às pessoas envolvidas
nessas fases do processo de AIA, com base na experiência acumulada em toda a Europa e
noutras partes do mundo. O objectivo das orientações para as fases de rastreio e de
delimitação do âmbito de aplicação é garantir a adopção das melhores decisões possíveis no
que respeita à necessidade de AIA e aos cadernos de encargos para os estudos necessários, de
modo a que o processo de AIA possa decorrer em condições tão favoráveis quanto possível.
As orientações para a fase de análise da AIA visam ajudar os promotores e os seus
consultores a prepararem as respectivas declarações de impacto ambiental e também as
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autoridades competentes e outras eventuais partes interessadas a analisar essas declarações de
forma mais eficaz, de modo a garantir a disponibilidade da melhor informação possível para o
processo de tomada de decisões. Para uma informação completa sobre este assunto, consultar
o sítio Web da Comissão, em:
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm

A fim de desenvolver uma abordagem sistemática da gestão, será útil identificar o tipo de
actividades que, a priori, poderão ter impactos negativos significativos sobre o sítio,
nomeadamente através de uma listagem das actividades (p.ex.: transportes marítimos, pescas,
parques eólicos, prospecção de petróleo e de gás, …) que possam decorrer em interacção com
as características protegidas do sítio e afectar o estado de conservação dos tipos de habitats e
das espécies de importância comunitária.
Nesse contexto, diversos Estados-Membros utilizam matrizes como instrumentos para a
tomada de decisões. Cada matriz deverá mostrar claramente quais são as diferentes
actividades humanas externas que se espera venham a ter efeitos significativos sobre uma
determinada característica, influindo sobre a sua conservação. A matriz a seguir apresentada
constitui apenas um exemplo possível. Para os casos reais, as matrizes deverão ser elaboradas
em função das características específicas de cada sítio Natura 2000 e das actividades humanas
previstas. As matrizes deverão ser elaboradas e preenchidas por especialistas, de preferência
com a participação das partes interessadas e garantindo a representação de todos os domínios
de conhecimento especializado apropriados.
As matrizes devem incluir todas as características ecológicas sujeitas a protecção e todos os
utilizadores. Só deverão ser indicadas as utilizações que sejam relevantes para essa
zona/subzona específica. A primeira dimensão das matrizes respeita às características
ecológicas que levaram à designação do sítio.
Em certos casos, poderá também ser relevante incluir elementos (habitats ou espécies) que
sejam necessários para um estado de conservação favorável das características protegidas ao
abrigo das Directivas Aves e Habitats (p.ex.: um determinado estado das populações de peixes
é necessário para a protecção das focas ou das aves, …).
Nem todos os habitats ou espécies marinhas que constam dos anexos das Directivas Aves ou
Habitats terão de aparecer nas matrizes, na medida em que alguns poderão ser agrupados em
função da semelhança da sua sensibilidade. Muitas espécies são sensíveis a actividades
semelhantes, por um lado, enquanto que muitas actividades diferentes também têm efeitos
semelhantes, por outro. Assim, por exemplo, todas as espécies de crustáceos poderão ser
afectadas pela pesca com dragas, redes de arrasto ou por qualquer outra actividade que
revolva os sedimentos.
A segunda dimensão diz respeito às actividades humanas, em relação com a sensibilidade
específica do ecossistema.
As diferentes actividades/utilizadores ou partes interessadas deverão ser incluídas numa lista e
agrupadas em função da sua possível interacção com os habitats e com as espécies presentes.
Só deverão ser indicadas as utilizações que sejam relevantes para essa zona/subzona
específica. Para a descrição das utilizações e dos seus impactos, importa garantir a
participação de especialistas de diferentes regiões e ramos do conhecimento. Cabe aqui
salientar que as eventuais interacções estão relacionadas apenas com as actividades tangíveis
(em curso ou previstas) e não com os diferentes sectores económicos/industriais envolvidos,
em termos gerais.
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Uma matriz com estas duas dimensões poderia assumir a seguinte forma (matriz por
preencher; alguns exemplos já preenchidos, que mostram os potenciais efeitos, podem ser
consultados no anexo 3 do presente documento de orientação).

Um exemplo da utilização de matrizes
Sítio NNN

Espécies seleccionadas
xx

Processos físicos naturais

Grandes moluscos

Grandes peixes

Phoca vitulina

Outros elementos que suscitam
preocupações de conservação
mas que não constam das listas
das directivas comunitárias
Aves que se alimentam de
organismos bentónicos

Aves que se alimentam de
peixe

Cetáceos

Espécies

1180
Emissões gasosas

1170
Recifes

Habitats

1110
Bancos de areia

Actividades relacionadas
com

ESPAÇO
Moinhos de vento
Portos
Ilhas artificiais
Prospecção de petróleo e de
gás
Extracção de petróleo e de gás
Canais de navegação
Oleodutos/Cabos
Uso militar
Energia das marés
PESCAS
Arrasto pelo fundo
Pesca de bivalves/Dragagens
Recolha de estruturas
biogénicas
Pescarias pelágicas
Redes de cerco, de deriva e
pesca à linha
Redes fixas
ACTIVIDADE
MINEIRA/DRAGAGENS
Extracção de areias
Extracção de gravilhas
Dragagem de canais

O Apêndice 2 ilustra diversos exemplos da utilização da técnica das matrizes como
instrumento de gestão para a tomada de decisões nas zonas marinhas protegidas da Rede
Natura 2000.
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5.9.

Actividades humanas nos sítios marinhos da Rede Natura 2000

As actividades humanas nos sítios marinhos da Rede Natura 2000 são regulamentadas pelas
mesmas disposições da Directiva Habitats que são aplicáveis às zonas terrestres. As
disposições do artigo 6º da Directiva Habitats são aplicáveis sempre que seja provável a
ocorrência de efeitos significativos de uma determinada actividade ou combinação de
actividades.
A comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 24 de Outubro de
2005, intitulada "Estratégia temática para a protecção e conservação do meio marinho" 72
também é um documento político relevante que permite identificar os diferentes factores de
pressão sobre o ambiente marinho.
A presente comunicação toma em consideração a qualidade ambiental dos mares e oceanos,
apresentando um resumo e uma descrição mais completa da situação. Salienta o facto de que
o ambiente marinho está sujeito a uma série de pressões, que incluem a perda ou degradação
da biodiversidade, alterações da estrutura dos ecossistemas, a perda de habitats, a poluição por
substâncias perigosas e por nutrientes e as potenciais consequências das alterações climáticas.
Outros factores de pressão incluem a pesca comercial, a prospecção de petróleo e de gás, os
transportes marítimos, a deposição por via húmida ou atmosférica de substâncias e nutrientes
perigosos, as descargas de resíduos, incluindo sedimentos contaminados provenientes de
dragagens, a poluição sonora submarina e a degradação física dos habitats devida às
operações de dragagem e à extracção de areias e de gravilha.
Sem pretender ser exaustivos, os parágrafos seguintes apresentam alguns dos possíveis efeitos
das actividades humanas no ambiente marinho.
5.9.1.

Espécies não-indígenas

As espécies não-indígenas invasoras são consideradas uma das principais causas de perda da
biodiversidade na União Europeia e no mundo em geral. As espécies não-indígenas podem
deteriorar os habitats naturais e perturbar o equilíbrio das espécies de ocorrência natural no
local, alterando as condições naturais, o que pode resultar em significativos impactos
económicos e sociais. Em certos casos, os possíveis efeitos das espécies não-indígenas terão
de ser tomados em consideração pelas autoridades nacionais competentes no contexto da
definição das medidas de gestão para um sítio Natura 2000 ou para o planeamento de futuros
desenvolvimentos nesse sítio. As disposições da Directiva Habitats determinam, na prática, a
responsabilidade dos Estados-Membros:
-

pela adopção de medidas apropriadas para evitar a deterioração dos habitats naturais e dos
habitats de certas espécies, bem como a perturbação das espécies para as quais foi
designada a zona (n.º 2 do artigo 6º);

-

no sentido de apenas aprovarem eventuais planos ou projectos depois de terem verificado
que os mesmos não irão afectar negativamente a integridade do sítio Natura 2000 (n.º 3 do
artigo 6º).

Uma das disposições relevantes neste domínio é o artigo 22º da Directiva Habitats, que exige
que os Estados-Membros se assegurem de que "…a introdução intencional no meio natural
de uma espécie não indígena do seu território será regulamentada de maneira a não
ocasionar qualquer prejuízo aos habitats naturais na sua área de repartição natural nem à
72

[COM(2005)504], http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28164.htm.
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fauna e à flora selvagens indígenas e, se o julgarem necessário, proibirão tal introdução". No
entanto, os casos de introdução acidental, não deliberada e de introdução em ambientes não
naturais poderiam beneficiar de uma legislação mais específica.
Por outro lado, poderão surgir dificuldades, ao abrigo da Directiva Habitats, quando uma
espécie protegida ao abrigo da mesma for indígena numa parte da Comunidade mas for
considerada prejudicial ou potencialmente problemática noutro local. Essa possibilidade não
foi tomada em consideração aquando da adopção da Directiva Habitats, em 1992, mas poderá
vir a colocar-se, sobretudo no contexto da UE alargada.
A água utilizada como lastro pelos navios, as espécies que se deslocam fixando-se ao casco
dos mesmos navios e as actividades de aquacultura são alguns dos vectores mais
significativos da introdução de espécies não-indígenas em partes do ambiente marinho.
Águas de lastro: A Organização Marítima Internacional aprovou em Fevereiro de 2004 a
Convenção Internacional para o controlo e a gestão das águas de lastro e dos sedimentos dos
navios ('Convenção Águas de Lastro'), que se encontra à disposição dos Estados-Membros,
para assinatura, desde Junho de 2004. As partes na convenção devem evitar, reduzir ao
mínimo e, em última análise, eliminar as transferências de organismos aquáticos prejudiciais e
de organismos patogénicos, através do controlo e gestão das águas de lastro e dos sedimentos
dos navios.
A convenção prevê um quadro internacional para a gestão das águas de lastro e dos
sedimentos dos navios, não impedindo contudo que as entidades de carácter regional possam
introduzir medidas adicionais para o cumprimento de determinadas normas ou exigências
específicas, em coerência com o direito internacional. Todos os navios concebidos para
transportarem águas de lastro serão obrigados a dar aplicação a um Plano de Gestão das
Águas de Lastro aprovado pela sua administração (Estado de bandeira) e tomando em
consideração as linhas de orientação a desenvolver pela OMI. Até Julho de 2005, três
Estados-Membros (Finlândia, Países Baixos e Espanha) tinham já assinado a Convenção
sobre a gestão das águas de lastro. Para mais informações, consultar o sítio Web:
http://globallast.imo.org/index.asp.
Aquacultura : No contexto do Plano de acção em matéria de biodiversidade para o sector das
pescas (COM(2001)162, Vol. IV 73 ), a Comissão tomou iniciativas para a avaliação do
potencial impacto da utilização de espécies não-indígenas na aquacultura. A Comissão apoia a
aplicação do Código de Práticas sobre a introdução e transferência de organismos marinhos
do Conselho Internacional de Exploração do Mar (CIEM) e do Código de Práticas e Manual
de Procedimentos para a consideração da introdução e transferência de organismos marinhos
e de água doce da Comissão Europeia Consultiva das Pescarias em Águas Interiores (EIFAC).
A Comissão preparou uma proposta em matéria de regras de gestão para a introdução na
aquacultura de espécies aquáticas exóticas, no contexto da sua Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável da Aquacultura Europeia (COM(2002)511 74 ), proposta essa que toma em
consideração os elementos acima citados. Uma proposta de regulamento do Conselho (COM
(2006) 154 75 ) visa introduzir um sistema de licenças para regulamentar os movimentos de
espécies não-indígenas ou ausentes de determinados locais (ausentes de certas zonas no
interior da área de distribuição natural da espécie). Prevê-se que essa proposta seja adoptada
pelo Conselho no primeiro semestre de 2007.
73
74
75

http://europa.eu.int/eur-lex/pt/com/pdf/2001/act0162pt02/4.pdf.
http://europa.eu.int/eur-lex/pt/com/cnc/2002/com2002_0511pt01.pdf.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2006/com2006_0154pt01.pdf.
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5.9.2.

Poluição (incluindo o ruído)

A poluição marítima representa uma das maiores ameaças que pesam a nível mundial sobre o
ambiente marinho e a conservação da biodiversidade. Poderá também constituir localmente
uma ameaça significativa. Logo, as autoridades responsáveis pela conservação dos sítios
Natura 2000 devem analisar essa questão aquando da definição das medidas de conservação
necessárias para o sítio em causa. Na maior parte dos casos, isso implicará a participação de
administrações externas, por exemplo as responsáveis pela gestão das águas continentais ou
do tráfego marítimo.
No caso da Europa, a maior parte da poluição marítima é proveniente de fontes de poluição
em terra. Assim, a aplicação das disposições da Directiva-Quadro 'Água' desempenhará um
importante papel no melhoramento do estado de conservação do ambiente marinho. Essa
directiva abrange todas as massas de água continentais, de transição e costeiras. O objectivo
global da política da UE no domínio da água é despoluir as águas que se encontram poluídas e
garantir que as águas que se encontram limpas continuem a apresentar esse estado. Para
informações mais pormenorizadas, consultar o sítio Web da Comissão 76 .
Diversas convenções no domínio marítimo que são relevantes a nível regional, como a
OSPAR, a Convenção de Helsínquia, a Convenção de Barcelona ou a Convenção de
Bucareste, desenvolveram estratégias com vista à redução da poluição marinha. Essas
estratégias (p.ex.: Estratégia para as substâncias perigosas adoptada pela OSPAR) definem o
objectivo de evitar a poluição no domínio marinho através da redução contínua das descargas,
emissões e perdas de substâncias perigosas.
Tipos e causas de poluição
A poluição pode ser classificada como i) orgânica; ii) microbiológica; iii) química; iv)
por nutrientes; v) radioactiva e vi) física (eliminação de resíduos, poluição sonora, …).
A poluição dos mares, das zonas costeiras e das zonas húmidas por produtos sólidos e
líquidos de origem doméstica/industrial representa um enorme problema em muitos
países, já que a ausência de tratamento adequado continua a ser comum em certos
Estados-Membros e países terceiros costeiros que partilham a mesma zona marítima
com a UE27. As indústrias químicas e petroquímicas concentradas em redor das
principais cidades costeiras, em particular, representam uma das principais fontes de
poluição. A poluição agrícola, causada pelas escorrências com elevados teores de
nutrientes, fertilizantes, pesticidas e outras substâncias agro-químicas, também deverá
ser tomada em consideração. O impacto combinado na saúde dos habitats e das
espécies pode atingir, em certas zonas marinhas, níveis extremamente elevados. Cabe
aqui notar, contudo, que nem sempre esses efeitos serão irreversíveis e que a
biodiversidade poderá, até certo ponto, ser recuperável a partir do momento em que
sejam eliminadas as fontes de poluição.
A Comissão fornece mais informações sobre as diferentes normas legislativas em
vigor na Comunidade Europeia no domínio da água (e outras políticas relacionadas)
no sítio Web Europa 77 .

76
77

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html.
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html.
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A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) 78 é
a principal convenção internacional no domínio da prevenção da poluição do ambiente
marinho por navios, por razões operacionais ou no seguimento de acidentes. A
Convenção MARPOL foi adoptada em 2 de Novembro de 1973 pela OMI e abrange a
poluição por petróleo, esgotos, lixo doméstico, produtos químicos e substâncias
perigosas no seu conjunto.
Para o planeamento das futuras medidas de gestão, poderá ser relevante, em certos
casos, incluir na equação alguns dos problemas de poluição resultantes das actividades
de transporte marítimo. Nesses casos, os gestores dos sítios poderão ter interesse em
analisar alguns instrumentos de grande utilidade no quadro da Convenção de Londres
(Convenção sobre a prevenção da poluição marinha devida à descarga de resíduos,
1972). O objectivo dessa convenção é controlar todas as fontes de poluição marinha e
evitar a poluição dos mares através da regulamentação das descargas de resíduos. Em
relação a esses resíduos, foi aplicada a chamada abordagem das listas 'negra' e
'cinzenta', que poderá também ser equacionada no que respeita aos riscos ambientais.
As descargas de materiais que constam da lista negra são proibidas. A descarga de
materiais que constam da lista cinzenta exige uma licença especial a emitir pela
autoridade nacional designada, só podendo ser efectuada sob controlo estrito e
mediante cumprimento de certas condições. Outros materiais ou substâncias podem
ser descarregados a partir do momento em que tenha sido emitida uma licença
genérica. No entanto, esta abordagem, adoptada em 1973, irá ser substituída pelo
Protocolo de 1996 (pendente de mais quatro assinaturas), em que essa diferenciação
deixa de existir. A revisão foi orientada pela abordagem da precaução e, portanto,
assume-se, até prova em contrário, que a descarga de qualquer substância poderá ser
prejudicial. O Protocolo de 1996 já foi assinado por diversos Estados costeiros
europeus (ver http://www.londonconvention.org/; http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf).
As descargas são uma das actividades humanas que poderão ser equiparadas a um
plano ou projecto. Isso obrigaria à emissão de licenças caso a caso, em conformidade
com os n.os 3 e 4 do artigo 6º da Directiva Habitats, sempre que se verificar a
probabilidade de que esse plano ou projecto tenha uma influência significativa sobre
um sítio Natura 2000.
Poluição sonora
Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar [UNCLOS, n.º
1, ponto 4, do artigo 1º], "'Poluição do meio marinho' significa a introdução pelo
homem, directa ou indirectamente, de substâncias ou de energia no meio marinho,
incluindo os estuários, sempre que a mesma provoque ou possa vir a provocar efeitos
nocivos, tais como danos aos recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do
homem, entrave às actividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações
legítimas do mar, alteração da qualidade da água do mar, no que se refere à sua
utilização, e deterioração dos locais de recreio". O ruído é, portanto, considerado
como uma forma de poluição, na medida em que é uma forma de energia que é
introduzida no ambiente.
O ruído pode ser definido, no ambiente marinho, como a introdução deliberada ou
acidental de energia acústica na coluna de água, a partir de fontes pontuais ou difusas.

78

http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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Cada vez existem mais provas de que o ruído representa uma pressão significativa
sobre o ambiente marinho. Os cientistas afirmam que os níveis de ruído ambiente de
baixas frequências no mar aumentaram, no hemisfério norte, mais de 100 vezes ao
longo dos últimos 60 anos 79 . A poluição sonora submarina provém de diversas fontes,
entre as quais se contam o ruído causado pelas hélices dos navios, a exploração
submarina (métodos hidroacústicos), operações sísmicas no âmbito da extracção
mineira, construções submarinas (pilares enterrados, etc.) e diversas técnicas de sonar.
Algumas das maiores fontes antropogénicas de ruído submarino são as actividades nas
seguintes áreas:
-

Prospecção e extracção de petróleo e de gás: p.ex.: levantamentos sísmicos com
pistolas de ar (ou técnicas similares), para encontrar depósitos de combustíveis
fósseis);

-

Sistemas de sonar activo para fins militares ou civis (p.ex.: sons de alta, média e
baixa frequência produzidos por aparelhos de sonar, que podem deslocar-se várias
centenas de milhas);

-

Os super-petroleiros percorrem os oceanos, ocasionando picos sonoros de 190
decibéis ou mais na gama igual ou inferior a 500 Hz; navios mais pequenos, como
os rebocadores ou os ferries, originam tipicamente uma onda sonora de 160-170
decibéis 80 .

-

Os chamados 'pingers' são dispositivos que emitem um som agudo para afugentar
os mamíferos marinhos (e outras espécies) das artes de pesca e das instalações de
aquacultura.

As diferentes actividades acima citadas terão de ser regulamentadas em conformidade
com as disposições dos n.os 3 e 4 do artigo 6º da Directiva Habitats, sempre que exista
a probabilidade de terem efeitos prejudiciais sobre as características protegidas de um
sítio Natura 2000. Por outro lado, as disposições do artigo 12º da Directiva Habitats,
que incluem a obrigação de evitar perturbações deliberadas, são também
particularmente relevantes nestas situações, na medida em que todas as espécies de
cetáceos, pelo facto de se encontrarem inscritas na lista do anexo IV, beneficiam de
um regime de protecção estrita ao abrigo da Directiva Habitats.
É comum, nos trabalhos relacionados com o impacto do ruído sobre os animais
marinhos, adoptar quatro zonas de influência 81 . Essa zonação poderá ser relevante
para a planificação da autorização de certas actividades humanas em relação com os
sítios Natura 2000.

79

80

81

a) Os níveis de ruído ambiente de baixas frequências (< 1000 Hz) aumentaram, no hemisfério norte, em
duas ordens de grandeza ao longo dos últimos 60 anos (3dB/década).
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. DOLMAN, S.J. e
SIMMONDS, M.P., Note of some recent developments in the field of marine noise pollution, including
controlled exposure experiments.
Os super-petroleiros geram pressões sonoras da ordem dos 190 dB, em valor relativo com 1 uPa a 1
metro. Os decibéis (dB) são sempre expressos em relação a uma determinada referência (os valores
obtidos na água não podem ser directamente comparados com os valores obtidos no ar e o valor de
referência deve ser sempre indicado, para evitar qualquer confusão).
Richardson et al., (1995). Small Takes of Marine Mammals Incidental to Specified Activities; Seismic
Hazard Investigations in Washington State [Federal Register: 7 de Fevereiro de 2002 (Volume 67,
Número 26)] [pp. 5792-5796] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm.
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Zona de audibilidade
Esta é a maior zona e abrange toda a área onde a fonte de ruído é audível por uma
determinada espécie. O facto de um ruído ser audível não significa necessariamente
que esses animais sejam por ele influenciados. A zona de audibilidade é
frequentemente utilizada como primeira aproximação para a determinação dos
possíveis impactos, já que, em contraste com as restantes três zonas, pode ser
calculada com uma precisão razoável. No entanto, qualquer abordagem que se limite à
zona de audibilidade irá provavelmente sobrestimar consideravelmente o impacto do
ruído.
Zona de perturbação dos comportamentos
Esta zona representa a área em que o comportamento de uma determinada espécie é
alterado pelo ruído. A alteração de comportamento pode ser negativa (os animais
evitam a fonte de ruído), positiva (os animais são atraídos pela fonte de ruído) ou
neutra (p.ex.: os animais alteram os seus próprios padrões de ruído, de forma a reduzir
a influência da fonte externa). Esta zona é muito difícil de estimar, na medida em que
as reacções comportamentais (ou a sua ausência) poderão depender muito do contexto
e das características individuais dos animais. É muitas vezes nesta zona que se
constatam os impactos mais significativos para os animais, como por exemplo o
afastamento de certos recursos importantes. Logo, é crítico obter boas estimativas
desta zona para as espécies e tipos de ruídos relevantes.
Zona de máscara
A 'máscara' é um processo pelo qual a adição de mais um ruído a um ruído ambiente já
de si sempre presente torna mais difícil que um determinado animal possa detectar um
som específico (sons de comunicação, de eco-sondagem, sons produzidos pelas presas
ou predadores, etc.). No interior da zona de 'máscara', as distâncias a que os indivíduos
de uma determinada espécie conseguem comunicar entre si podem ser mais reduzidas
do que acontece fora dessa zona.
Zona de danos físicos
Esta zona é relevante apenas para os sons de muito grande intensidade, como as
pistolas de ar sísmicas, explosões, enterramento de estacas e sonares.
Em termos gerais, existe um consenso no sentido de que há três fontes principais de ruído nos
oceanos à escala global/regional: navegação a motor, exploração sísmica e utilização de
dispositivos de sonar para fins militares ou civis (a lista não é apresentada por ordem
prioritária). À escala local, poderão existir certas fontes de ruído que sejam mais significativas
do que as três 'grandes'. É fundamental entender que os sons de baixa frequência, em
particular, se deslocam muito bem na água e que um som de baixa frequência e nível elevado
poderá ser audível para os animais que se encontrem numa zona muito alargada (por vezes à
escala de toda a bacia oceânica).
Essa característica poderá ter implicações importantes no que respeita à gestão das zonas
protegidas, na medida em que as fontes de ruído que implicam um impacto negativo sobre os
animais no interior da zona protegida poderão estar localizadas a dezenas ou centenas de
quilómetros desse sítio.
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5.9.3.

Prospecção e extracção de petróleo e gás

Os Estados-Membros e as convenções marítimas internacionais têm vindo a trabalhar, desde
há muitos anos, para a regulamentação das actividades de extracção de petróleo e de gás, de
modo a reduzir ao mínimo quaisquer efeitos adversos no ambiente marinho. Em Junho de
1988, a então designada Convenção de Paris adoptou orientações relativas aos métodos de
seguimento a aplicar na vizinhança das plataformas do mar do Norte. Essas orientações
baseavam-se num objectivo global de seguimento ambiental, nomeadamente para avaliar os
efeitos e a extensão das descargas que eram então feitas de fluidos contendo petróleo,
provenientes da perfuração dos poços.
Desde então, a utilização e as descargas de fluidos contendo petróleo, as descargas de
entulhos das perfurações, que também contêm petróleo, e a descarga das águas de processo
são processos que passaram a ser regulamentados. Assistiu-se ao desenvolvimento de novos
campos de petróleo e à introdução de novas tecnologias de produção. Algumas instalações
transformaram-se em recifes biologicamente diversos e produtivos, tanto em termos de
biomassa como de peixe. Um programa coordenado de seguimento dos efeitos químicos e
biológicos é fundamental para identificar a natureza e a extensão dos potenciais impactos
ambientais.
Foram realizados diversos estudos de seguimento, publicados a nível nacional. Algumas
organizações internacionais desenvolveram também documentos de grande utilidade, que
fornecem orientações para o seguimento do impacto ambiental das actividades de extracção
de petróleo e de gás ao largo (p.ex.: OSPAR 82 ).
No que respeita ao Mediterrâneo, será importante notar que a Convenção de Barcelona
produziu o Protocolo relativo à protecção do mar Mediterrâneo contra a poluição resultante
da pesquisa e da exploração da plataforma continental e do fundo do mar e do seu subsolo
(ratificação pendente, ainda não se encontra em vigor 83 ).
No que respeita a outras actividades sectoriais, os efeitos dos novos programas ou projectos
relacionados com desenvolvimentos no sector do petróleo e do gás terão de ser avaliados em
conformidade com o disposto no artigo 6º da Directiva Habitats. Os n.os 3 e 4 do artigo 6º da
directiva representam um enquadramento equilibrado que permitirá garantir que o
desenvolvimento das actividades do sector do petróleo e do gás se desenvolvam de forma
compatível com as necessidades de protecção da Rede Natura 2000. Assim, a inclusão de um
sítio na Rede Natura 2000 não exclui, à partida, a sua futura utilização económica.
Os potenciais efeitos negativos em termos de impacto visual, de ruído, da eliminação de
resíduos, etc. terão de ser tomados em consideração. Os efeitos do ruído produzido durante as
actividades de investigação também terá de ser tratado de forma apropriada. O ponto 5.1,
acima, apresenta informações mais pormenorizadas em relação a essas disposições da
Directiva Habitats.
5.9.4.

Pescas

Em Março de 2001, a Comissão apresentou uma comunicação ao Conselho e ao Parlamento
Europeu [COM(2001) 143 final] onde apresenta os elementos relativos a uma estratégia de
integração das exigências de protecção do ambiente na política comum da pesca 84 . Esse
82
83
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http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0143pt01.pdf
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documento ilustra a forma como as diferentes actividades de pesca, incluindo a aquacultura,
interagem com o ambiente marinho de diversas formas:
–

directamente, pela remoção tanto das espécies-alvo como das espécies presentes nas
capturas acessórias, o que poderá conduzir algumas dessas espécies a um estado de
conservação desfavorável e eventualmente à sua extinção total ou local;

–

indirectamente, ao modificar os fluxos de energia ao longo da teia alimentar, o que
poderá afectar o estado de conservação de outras espécies presentes no ecossistema
(p.ex.: a remoção das presas pode colocar problemas de conservação às espécies
predadoras);

–

directamente (p.ex.: arrasto de fundo) ou indirectamente (p.ex.: sedimentos ou
resíduos provenientes de certas instalações de aquacultura), ao modificarem o
ambiente físico, ameaçando a diversidade dos habitats, o que poderá, por seu lado, ter
efeitos sobre o seu potencial de sustentação tanto de espécies com valor comercial
como das espécies não-comerciais;

–

alterações ambientais, quer devidas a causas naturais quer devidas à intervenção
humana, que, por sua vez, podem afectar a produtividade dos ecossistemas marinhos
e, portanto, as pescas.

Os numerosos exemplos destes efeitos mostram a necessidade de integrar plenamente as
considerações de ordem ambiental na gestão das pescarias. Para além da obrigação jurídica
decorrente do Tratado, existe uma obrigação ética de garantir que estes efeitos não se tornem
demasiado importantes, impossíveis de gerir ou irreversíveis 85 . Os efeitos da aquacultura
podem também incluir:
–

impactos relacionados com a transferência das instalações de aquacultura para o meio
selvagem de substâncias antibióticas e antivegetativas, de matéria orgânica em
excesso, de nutrientes e de agentes patogénicos.

–

introdução no meio selvagem de indivíduos que escapam dessas instalações e cuja
composição genética é diferente da das populações locais da mesma espécie.

5.9.5.

Transportes marítimos

A maior parte do comércio mundial, em termos de volume, é transportada por navios. Os
transportes marítimos são uma das formas de transporte comercial mais eficientes em termos
energéticos e menos prejudiciais para o ambiente 86 . No entanto, os grandes acidentes navais,
quando ocorrem, podem ter consequências extremamente graves para o ambiente marinho.
Em termos mundiais, ocorreram recentemente acidentes sérios com os petroleiros Nakhodka
(1997), Erika (1999) e Prestige (2002). A fim de enfrentar essas situações, os Estados podem
preparar-se para proteger as águas pelas quais são responsáveis através de uma série de
medidas a aplicar antes da ocorrência dos acidentes:
•

85
86

Preparação de planos de contingência, em conformidade com a Convenção
internacional relativa à preparação, resposta e cooperação na luta contra a poluição por

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0143pt01.pdf, ponto 2.
Considerando o impacto no ambiente por unidade transportada (ou seja, comparando os efeitos
ambientais do transporte de 1 m3 ao longo de 1 km por navio e por estrada, comboio ou avião).
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hidrocarbonetos de 1990 (Convenção OPRC) 87 . Esses planos de contingência devem
incluir medidas de protecção para evitar/reduzir ao mínimo os efeitos da poluição por
petróleo nas zonas marinhas protegidas, em conformidade com os n.os 1 e 2 do artigo
6º da Directiva Habitats;
•

Participação em mecanismos de assistência internacional e de cooperação a nível
bilateral (p.ex.: o plano para o canal da Mancha, uma série de mecanismos conjuntos
para contingências no domínio marítimo, envolvendo a França e o Reino Unido),
multilaterais ou de natureza regional (p.ex.: o Acordo de Bona, que é um acordo de
cooperação regional entre os Estados ribeirinhos do mar do Norte), mais uma vez em
coerência com as medidas de organização da navegação previstas pela Convenção
OPRC;

•

Obtenção de acordos, no quadro da Organização Marítima Internacional (OMI), em
relação às medidas a aplicar em termos de organização da navegação, de modo a
reduzir os riscos de encalhe ou de colisões 88 ;

•

Estabelecimento de estações baseadas em terra para o seguimento do tráfego
marítimo;

•

Garantia da disponibilidade de rebocadores potentes ('navios rebocadores de
emergência') que possam sair para o mar e dar assistência a navios que fiquem sem
meios de propulsão; estabelecimento de mecanismos através dos quais qualquer navio
que solicite assistência e cujo estado exija a respectiva estabilização possa ser trazido
até um local de refúgio.

Todas essas acções são úteis no que respeita à redução dos riscos de poluição devido aos
grandes acidentes navais. Felizmente, esses incidentes de poluição acidental intensa
proveniente de navios são raros. Alguns tipos de pequeno incidente de poluição, de natureza
operacional, são contudo estatisticamente mais significativos. As principais medidas que os
Estados podem adoptar para evitar a poluição operacional são:
•

Garantir a existência nos seus portos de instalações de recepção para os tipos de
resíduos gerados a bordo – eliminando portanto qualquer justificação para que os
navios procedam a descargas ilegais dos seus resíduos no mar;

•

Conduzir uma vigilância (por meios aéreos ou por satélite) que permita identificar os
navios responsáveis por actos de poluição;

•

Garantir a existência de um regime de aplicação efectiva da legislação, de modo a que
os navios que sejam identificados como responsáveis por actos de poluição sejam
levados à barra dos tribunais.

O impacto da poluição por petróleo nos organismos marinhos vai muito para além dos efeitos
visíveis, como as aves e praias cobertas de petróleo. Certas zonas funcionam como locais de
reprodução ou de alevinagem ou como zonas de alimentação para as populações animais, bem
como para a condução de actividades económicas por parte do Homem. A introdução de
petróleo nos habitats marinhos e costeiros, mesmo que temporária, pode ter um impacto

87
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http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682.

Para a OMI, a missão da organização continua a ser a de criar condições para que os transportes
marítimos internacionais possam funcionar de forma segura e com um impacto mínimo sobre o
ambiente mundial.
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significativo nas populações de peixes e de aves migratórias e nas comunidades humanas
locais que dependem da pesca e do turismo.
Diversas zonas marinhas da Europa (p.ex.: os estreitos das águas dinamarquesas, o mar
Báltico, o canal da Mancha (incluindo a costa da Bretanha), as costas galegas, o estreito de
Gibraltar e o mar Egeu) apresentam volumes de tráfego entre os mais densos do mundo. Ao
longo das últimas décadas, não só os níveis de tráfego marítimo aumentaram como a sua
própria natureza se alterou. O número de navios-tanque, que são cada vez maiores, tem vindo
a aumentar.
Em certas zonas, haverá alguma sobreposição entre os sítios marinhos Natura 2000 e zonas de
tráfego marítimo intenso (alguns sítios já designados encontram-se em zonas de passagem da
navegação). Nesses casos, os Estados-Membros terão de prestar particular atenção à garantia
de que sejam tomadas as medidas necessárias para proteger esses sítios de actividades
potencialmente prejudiciais associadas aos transportes marítimos, através de programas de
prevenção e de planos de acção em caso de emergência, para reduzir ao mínimo os efeitos
negativos dos derrames acidentais ou deliberados de petróleo provenientes de navios.
A HELCOM lança o Sistema de Informação e Resposta a Acidentes
Marítimos (MARIS)
O sistema MARIS é utilizado para representar os dados
disponíveis em relação às capacidades de resposta, de
emergência e de vigilância aérea; à sensibilidade da linha de
costa em relação à poluição por petróleo; ao tráfego
marítimo e a outros elementos relevantes.
O MARIS é considerado como um instrumento útil para a
recolha e apresentação de informações, bem como para a
avaliação de riscos no contexto da resposta a acidentes. O
sistema pode ser utilizado para visualizar os diferentes riscos
de derrame de petróleo e os dados relacionados com a
correspondente capacidade de resposta num único mapa,
podendo ser apresentadas diversas combinações. O MARIS
permite também que os funcionários e outros peritos de cada
país possam proceder a uma avaliação precisa dos riscos e da
capacidade de resposta a acidentes na sua própria zona
marítima, com base nos conhecimentos e competências de
que dispõem em relação às condições locais. O sistema
MARIS é actualmente acessível através do sítio Web da
HELCOM:
(http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/).

Fonte: Gabinete de Imprensa da HELCOM

Nessas zonas, poderá também ser conveniente regulamentar o tráfego marítimo. Se for esse o
caso, os Estados-Membros deverão solicitar à Organização Marítima Internacional (OMI 89 )
que considere a possibilidade de designar uma 'Zona marítima particularmente sensível'
(PSSA) que abranja o sítio Natura 2000 (ou conjunto de sítios) em causa, limitando assim os
potenciais efeitos prejudiciais dos transportes marítimos internacionais.
89

A Organização Marítima Internacional (OMI) é o organismo internacional da ONU que regulamenta a
navegação comercial e o comércio por via marítima. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar afirma os direitos de um Estado costeiro a adoptar medidas em mar alto para prevenir, mitigar
ou eliminar os riscos para as suas costas decorrentes dos acidentes marítimos.
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Uma PSSA é uma zona que exige protecção especial através de uma designação pela OMI,
dado o seu carácter significativo por motivos ecológicos, socio-económicos ou científicos
devidamente reconhecidos e cuja vulnerabilidade em relação a eventuais danos provocados
pelas actividades de transporte marítimo internacional tenha sido demonstrada. O estatuto de
PSSA pode ser utilizado para proteger habitats marinhos e costeiros de grande valor, bem
como a vida selvagem marinha, e para melhorar a segurança marítima. As orientações para a
designação de uma PSSA constam da resolução da OMI A.927(22). Guidelines for the Designation
of Special Areas under MARPOL 73/78 and Guidelines for the Identification and Designation of Particularly
Sensitive Sea Areas 90 .

Uma medida política significativa adoptada pela Comunidade Europeia para aumentar a
segurança marítima foi a criação, em Março de 2004, da Agência Europeia da Segurança
Marítima 91 .
A Agência prestará assistência técnica e científica aos Estados-Membros e à Comissão no
domínio da poluição acidental ou deliberada por navios e dará apoio adicional, mediante
pedido, aos mecanismos de resposta à poluição dos Estados-Membros, sem prejuízo da
responsabilidade dos Estados costeiros garantirem a existência de mecanismos apropriados de
resposta à poluição e de respeitarem os acordos de cooperação entre os Estados-Membros
existentes neste domínio.
5.9.6.

Geração de electricidade no mar: parques eólicos e outros tipos de infra-estruturas

A geração de electricidade no mar tem vindo a ser estudada ao longo das últimas décadas nas
águas da Europa. Após algumas experiências iniciais com técnicas costeiras de geração de
energia, baseadas na energia das marés 92 , há actualmente um interesse crescente no
desenvolvimento de parques eólicos ao largo. Estão também em curso experiências para
aproveitamento da energia das ondas e com geradores de electricidade que utilizam as
correntes marinhas submarinas.
A energia eólica é uma importante fonte potencial de energia no contexto das metas da UE,
nos termos da Directiva 2001/77/CE 93 , no sentido de garantir que a proporção global de
electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis aumente de 14% (valor de
2000) para 21% (valor a atingir em 2010).
No que respeita aos projectos de desenvolvimento de parques eólicos, os esforços estão
concentrados na procura de locais convenientes, com vento suficiente e que não sejam
densamente povoados. A produção de electricidade aproveitando a energia eólica justifica-se
geralmente em termos económicos quando a velocidade média do vento ultrapassa os 5-6 m/s.
Os problemas associados à tecnologia incluem o espaço que é exigido e ainda os impactos

90
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http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf.

Regulamento (CE) n.° 724/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, que
altera o Regulamento (CE) n.° 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima
(Texto relevante para efeitos do EEE), JO L 129 de 29.4.2004, pp. 1-5).
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guich
ett

92

93

Um exemplo de central de produção de electricidade (240 MW) utilizando a energia das marés
localiza-se no estuário do Rance, perto de Saint Malo, na Bretanha; começou a funcionar em 1967.
Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001, relativa à
promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no mercado interno da
electricidade. JO L 283 de 27.10.2001 pp. 33 – 40.
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visuais e sonoros 94 . Por outro lado, poderão também existir alguns riscos para a
biodiversidade, em especial para as aves, devido aos riscos das colisões que podem ser
causadas por essas instalações. Certos países (p.ex.: Dinamarca, Espanha, Portugal, …)
desenvolveram também um número significativo de parques eólicos em terra, alguns dos
quais construídos nas zonas costeiras.
Existem planos, em diversos países, para a construção de parques eólicos ao largo da costa. A
Dinamarca, a Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido, a Espanha e outros
Estados-Membros têm programas significativos nesta área (que podem ir até 400 turbinas por
parque), que deverão ser construídos nos próximos cinco anos.
Os efeitos dessas infra-estruturas terão de ser correctamente avaliados em conformidade com
as disposições do artigo 6º da Directiva Habitats, com vista à identificação de qualquer
potencial efeito significativo sobre as espécies e habitats dos sítios Natura 2000. Os efeitos
potenciais, que incluem o impacto visual, os riscos de colisão, o ruído e as consequências
electromagnéticas, terão de ser tomados em consideração.
Actualmente, não existem provas de que os níveis de ruído provenientes dos parques eólicos
já existentes tenham efeitos significativos sobre as populações de focas e de botos (Madsen et
al, 2005), mas a futura utilização de turbinas mais altas e mais largas poderá resultar num
aumento do ruído. Podem verificar-se, contudo, níveis importantes da intensidade do som
durante as actividades de construção dos parques. Essas actividades são da mesma natureza
que qualquer outra actividade de construção ao largo, pelo que os seus problemas não estão
especificamente associados apenas às turbinas eólicas.
Um grupo de trabalho ad hoc para a energia eólica e a biodiversidade foi criado pela DG
Ambiente e pela DG Energia e Transportes da Comissão, tendo em vista a elaboração de um
documento de orientação que possa ajudar a garantir que os programas no domínio da energia
eólica sejam compatíveis com as exigências de conservação da natureza impostas pela UE e
com outra legislação internacional relevante no mesmo domínio que seja aplicável na Europa.
5.9.7.

Actividades militares

Certas actividades militares podem afectar de forma significativa o ambiente marinho. As
grandes preocupações mais sentidas actualmente estão relacionadas com o impacto das
actividades que utilizam sonares sobre os mamíferos marinhos. O sector das tecnologias
militares está a desenvolver sistemas de sonar cada vez mais sofisticados e poderosos, para
identificação de submarinos cada vez mais silenciosos. O som produzido a baixas frequências
pode deslocar-se centenas de quilómetros debaixo de água. Na medida em que os cetáceos
(golfinhos e baleias) apresentam sistemas auditivos, de eco-localização e vasculares
extremamente sensíveis, a utilização de sistemas de sonar poderosos pode ser prejudicial para
essas espécies. Os sons do sonar podem também ter algum impacto sobre os peixes e sobre o
respectivo comportamento.
Todas as espécies de cetáceos, pelo facto de se encontrarem incluídas na lista do anexo IV da
Directiva Habitats, beneficiam de um regime de protecção estrita quando se encontram em
águas europeias, ao abrigo da legislação comunitária. Assim, as disposições do artigo 12º,
incluindo a obrigação de evitar qualquer perturbação deliberada dos cetáceos quando se
encontram em águas da UE (dentro ou fora dos sítios Natura 2000), são aplicáveis à protecção
desses animais. As marinhas de vários Estados-Membros têm vindo a desenvolver iniciativas
de carácter político para a utilização dos sonares militares, tendo em conta a necessidade de
94

Kruckenberg e Jaene, 1999. (Zucco e Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen,
2004)
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reduzir ao mínimo os potenciais efeitos ambientais. Diversas medidas de precaução têm vindo
a ser aplicadas em relação a esta questão, tais como o lançamento de estudos apropriados ou a
criação de zonas de precaução onde a utilização de sonares 95 está sujeita a restrições.
No que respeita à protecção dos sítios Natura 2000, deve tomar-se em consideração que, em
relação aos novos planos ou projectos militares que possam ter efeitos negativos significativos
nesses sítios, os n.os 3 e 4 do artigo 6º da Directiva Habitats representam um quadro
equilibrado que poderá permitir resolver eventuais conflitos de interesse entre as actividades
militares e as questões associadas à protecção da natureza.
Os deveres que incumbem aos Estados-Membros no domínio marinho, em aplicação da
Directiva Aves e da Directiva Habitats, são tratados nas secções 2.6.5 e 5.1, acima.
As acções para a protecção do ambiente marinho devem ser conduzidas no pleno respeito da
legislação internacional vigente, fundamentalmente regulamentada no quadro da UNCLOS.
Essa legislação inclui disposições específicas em relação aos direitos e obrigações específicas
dos navios de guerra. Certos aspectos jurídicos da presente secção são complexos e
ultrapassam o âmbito do presente documento.
O Programa LIFE-Nature financiou dois grandes projectos que estão a desenvolver, de forma
estratégica e tomando em conta a Rede Natura 2000, o planeamento da gestão de zonas
afectadas por manobras militares . Para mais informações sobre este assunto, ver
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf.

5.9.8.

Desenvolvimento das zonas costeiras. Gestão integrada das zonas costeiras

Em comparação com os outros continentes, a Europa apresenta uma grande plataforma
continental e uma linha de costa relativamente longa (89 000 km) em comparação com a sua
superfície terrestre. Mais de 50% da população europeia vive a menos de 100 km da costa.
Grandes partes das zonas costeiras europeias foram (ou estão agora a ser) rapidamente
convertidas do seu estado natural para um estado urbanizado, através da expansão do espaço
habitacional, da construção de instalações económicas/recreativas ou outras e de
infra-estruturas técnicas como portos, aeroportos e redes viárias.
Esse processo tem como resultado a total destruição e fragmentação de habitats de valor. A
maior parte das infra-estruturas já construídas ou planeadas destinam-se a instalações
necessárias para a indústria turística, que, no entanto, degrada os próprios recursos de que
depende: a beleza e os atractivos de um ambiente natural impoluto. Para além disso, a
utilização desregrada dos solos gera problemas adicionais de conflito com a actividade
turística.
Estas infra-estruturas alteram a dinâmica dos sedimentos costeiros, afectando o ambiente
marinho. Esse processo pode resultar na destruição de vastas áreas em habitats marinhos
costeiros de valor, como os prados de Posidonia oceanica ou os campos de maërl. É
necessário prestar particular atenção a certas actividades não regulamentadas de extracção de
areias para a construção civil ou para a criação de praias artificiais; os potenciais efeitos
deletérios dessas actividades nos ecossistemas marinhos sensíveis já ficaram repetidamente
demonstrados no litoral do Mediterrâneo. Outra causa de alteração física dos fundos marinhos
é a instalação de oleodutos e de canos emissários de descargas de esgotos.
95

(Simpósio na Alemanha sobre as perturbações causadas pelo ruído – Junho de 2003; Acordo entre o
Ministério da Defesa espanhol e as autoridades das Canárias para evitar a perturbação/alterações
comportamentais causados pelo ruído nos zífios - Ziphius cavirostris – Boletín Oficial del Estado
n.º 102 de 27.4.2004, página 16.643 http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf).
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A recomendação da UE relativa à gestão integrada das zonas costeiras (GIZC) reconhece a
ameaça que a crescente urbanização representa para as zonas costeiras da Europa e convida os
Estados-Membros a controlarem a continuação dessa urbanização e a garantirem que a
exploração das zonas não urbanas seja conduzida respeitando as características naturais do
ambiente costeiro. Em termos mais gerais, a recomendação GICZ introduz os princípios e
aspectos estratégicos que deverão servir de base à gestão das zonas costeiras, incluindo:
•

A protecção do ambiente costeiro com base numa abordagem do ecossistema, na
conservação da sua integridade e do seu funcionamento e na gestão sustentável dos
recursos naturais das componentes marinha e terrestre da zona costeira;

•

O trabalho com processos naturais e respeitando a capacidade de sustentação dos
ecossistemas, o que tornará as actividades humanas mais compatíveis com o ambiente,
socialmente responsáveis e economicamente sólidas a longo prazo 96 .

No que respeita ao turismo, em particular, a avaliação da capacidade de sustentação tem vindo
a ser desenvolvida como instrumento de contenção do desenvolvimento dentro de limites
sustentáveis 97 . A avaliação ambiental constitui um dos instrumentos mais importantes para a
integração das preocupações ambientais no desenvolvimento específico de certos projectos,
programas ou planos. As zonas costeiras estão entre as zonas sensíveis especificadas pela
Directiva Avaliação do Impacto Ambiental (anexo III), que deverão ser tomadas em
consideração para determinar se um determinado projecto deve ou não ser sujeito a AIA. O
âmbito da Directiva Avaliação Ambiental Estratégica inclui os planos e programas
relacionados com o planeamento espacial e com o ordenamento do território, turismo,
transportes, energia, indústria e pescas 98 .
Tanto uma avaliação adequada como as Directivas AIA e AAE constituem instrumentos que
poderão servir de base para a análise das eventuais interferências com os processos
sedimentares. O projecto pan-europeu EUrosion contém algumas orientações para as AIA em
relação com a erosão costeira 99 . O Guia de Gestão da Linha de Costa é uma iniciativa que
visa colocar à disposição dos responsáveis pela gestão das zonas costeiras a nível europeu,
nacional e – acima de tudo – regional e municipal soluções de vanguarda para a gestão da
erosão costeira na Europa. O guia baseia-se na análise de 60 casos de estudo, considerados
representativos da diversidade das costas europeias. Ilustra algumas das principais questões
que se colocam no momento de decidir que conceito de gestão da erosão costeira se adapta
melhor à zona em causa.
5.9.9.

Dragagens. Extracção de areias e de gravilhas

A dragagem dos canais de navegação e a extracção de areias e de gravilhas para a construção
civil ou para a alimentação de certas praias são actividades humanas que devem ser avaliadas
no que respeita aos seus possíveis impactos no local ou perto do local da operação e também,
em certos casos, no que respeita à sua eventual influência sobre a erosão costeira.
É reconhecido que as dragagens podem ter potencialmente um impacto ambiental
significativo. Tanto durante as operações propriamente ditas de dragagem como nas
operações de eliminação dos materiais dragados, deve ter-se o cuidado de reduzir ao mínimo
96
97
98
99

2002/413/CE, JO L 148 de 6.6.2002, p.6; Alínea a) do Capítulo I, alínea e) do Capítulo II e alínea b),
subalínea i), do n.º 3 do Capítulo IV.
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm;
http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html.
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm.
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm; www.eurosion.org.
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as perturbações para os organismos marinhos. Por outro lado, os materiais dragados não
devem ser tratados simplesmente como resíduos. Em certos casos, deve analisar-se a
possibilidade de utilizar esses materiais para fins úteis. Tendo em conta a crescente
sensibilização para as questões ambientais e um controlo legislativo cada vez mais apertado,
encontrar um local apropriado para a deposição dos materiais dragados pode revelar-se um
dos principais factores limitantes para a execução de um projecto de dragagem.
Na medida em que muitos dos portos europeus se situam junto de estuários que são protegidos
ao abrigo da Rede Natura 2000, há particular interesse em desenvolver orientações para a
gestão das actividades de dragagem e para a conservação desse tipo de habitats. A Comissão
está a trabalhar com os Estados-Membros e com grupos seleccionados de outras partes
envolvidas na tentativa de reconciliar estes objectivos.
No que respeita à Rede Natura 2000, deve ter-se em consideração que os possíveis efeitos
dessas actividades humanas terão de ser adequadamente avaliados, em conformidade com as
disposições do artigo 6º da Directiva Habitats, no que respeita aos seus potenciais efeitos
significativos sobre as espécies e habitats dos sítios Natura 2000.
Ao longo da última década, a HELCOM, a OSPAR e o CIEM apresentaram recomendações
sobre as práticas extractivas sustentáveis, a avaliação dos impactos ambientais, o seguimento
e as restrições a impor à concessão de licenças de extracção em determinadas zonas. Em
1998, a HELCOM adoptou a sua Recomendação 19/1, relativa à extracção de sedimentos
marinhos no mar Báltico (BSEP n.º 76, 1999). O grupo de trabalho do CIEM sobre os efeitos
da extracção de sedimentos marinhos (GT EXT) recomendou um código de boas práticas que
foi posteriormente actualizado em 2001 (CIEM Coop. Res. Rep n.º 247, 2001). As partes
contratantes na OSPAR chegaram a acordo, em 2003, quanto à adopção das orientações do
CIEM (OSPAR 03/17/1, referência 2003-15).
A Convenção de Barcelona aprovou em 1994 um Protocolo relativo à protecção do mar
Mediterrâneo contra a poluição resultante da pesquisa e da exploração da plataforma
continental e do fundo do mar e do seu subsolo. 100

5.9.10. Turismo, navegação de recreio, desportos marinhos, mergulho
Mais de 200 milhões de turistas (a maior parte dos quais no Mediterrâneo) visitam em cada
ano as costas europeias, o que conduz a um enorme e por vezes descontrolado
desenvolvimento das actividades recreativas, principalmente nas zonas costeiras e de águas
menos profundas, em particular durante o Verão.
A sobreexploração turística dos sítios naturais mais bem conservados constitui um problema
real em certas zonas baixas costeiras, devido ao pisoteio, ruído, iluminação, etc., ou a razões
mais específicas como a perturbação dos ninhos de tartarugas por veículos todo-o-terreno…
No domínio marinho, os principais problemas são a destruição dos fundos da zona intertidal e
da zona de águas menos profundas e a presença de mergulhadores em números insustentáveis,
que causam a erosão dos ecossistemas mais sensíveis, como os recifes de coral, ou a alteração
dos padrões de comportamento dos peixes, devido às suas práticas alimentares.
Nos últimos anos, o crescente sucesso das actividades de observação da vida marinha está a
torná-las em potenciais factores de impacto sobre as baleias e outras populações de cetáceos,
pelo que essas actividades terão de ser estritamente geridas. Para mais informações e
referências, poderá consultar um documento de orientação publicado pelo ACCOBAMS e
100

http://www.unepmap.org/homeeng.asp.
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intitulado 'Guidelines for commercial cetacean-watching activities in the ACCOBAMS
area' 101 .

Turismo e conservação da natureza no domínio marinho. Um exemplo de boas práticas:
Observação de baleias na Irlanda.

As águas irlandesas são algumas das mais ricas da Europa
em cetáceos, com 24 espécies registadas até à data.
A observação de baleias é uma das indústrias turísticas em
maior crescimento em todo o mundo e o potencial da
Irlanda está ainda muitíssimo subaproveitado.
O Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) apoia o
desenvolvimento de uma observação responsável das
baleias nas águas irlandesas.
A observação de baleias pode trazer benefícios económicos para as comunidades costeiras e ajudar a
melhorar o estado de conservação e a sensibilização do público para as baleias e golfinhos. No
entanto, dado que todas as espécies de baleias e de golfinhos da Irlanda são protegidas (pela legislação
nacional e comunitária), o desenvolvimento de actividades responsáveis de observação das baleias,
que traz benefícios tanto para as pessoas como para as próprias baleias e golfinhos, exige a
apresentação de um plano de desenvolvimento.
A observação de baleias é neste momento um dos produtos turísticos em mais rápida expansão em
todo o mundo e a Irlanda, devido à riqueza, diversidade e grande abundância de espécies de baleias e
golfinhos, está bem colocada para explorar esse novo produto turístico.
O IWDG está a encorajar as agências nacionais, regionais e locais de desenvolvimento turístico a
aproveitarem as oportunidades da observação de baleias, garantindo que se desenvolvam de forma
sustentável e que possam ter um impacto positivo para as baleias e golfinhos, mas também para as
comunidades costeiras. Um documento relevante no que respeita à política a aplicar no domínio das
actividades
de
observação
das
baleias
pode
ser
obtido
em
http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf.

101

Ver o documento “Guidelines for commercial cetacean-watching activities in the ACCOBAMS area”
(disponível em http://www.accobams.mc/).
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6.

LIGAÇÕES ENTRE A POLÍTICA COMUM DA PESCA E AS DIRECTIVAS
AVES E HABITATS

Em resposta a um pedido do Conselho de Ministros das Pescas, a Comissão apresentou em
Maio de 2002 uma comunicação [COM (2002) 186 final 102 ] que define um plano de acção
comunitário relativo à integração das exigências da protecção do ambiente na política comum
da pesca (PCP). O plano de acção define princípios de orientação e medidas de gestão e prevê
um programa de trabalho orientado para a promoção do desenvolvimento sustentável.
Identifica diversas acções de gestão prioritárias, que em certos casos vêm em apoio dos
objectivos e exigências das Directivas Aves e Habitats (p.ex.: redução das capturas acidentais,
impacto sobre os habitats, …).
A mesma comunicação encoraja ainda os Estados-Membros a cumprirem as suas obrigações
nos termos das directivas de protecção da natureza o mais depressa possível, em especial no
que respeita às obrigações de designação e de gestão dos sítios marinhos integrados na Rede
Natura 2000.
O regulamento comunitário relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos
haliêuticos no âmbito da Política Comum das Pescas (PCP 103 ) prevê um importante
instrumento para melhorar a protecção da natureza no domínio marinho e para o cumprimento
dos objectivos das Directivas Aves e Habitats. A secção 2, acima, contempla outros
instrumentos da política ambiental relevantes para a protecção do ambiente marinho, que
incluem a Directiva-Quadro 'Água' 104 ou a Directiva relativa à Avaliação do Impacto
Ambiental (AIA) 105 .
6.1.

A política comum da pesca

Desde 1 de Janeiro de 2003, a União Europeia dispõe de uma nova Política Comum da Pesca.
O texto de base é o acima referido Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Conselho. A
integração das exigências de protecção ambiental na política da pesca, em conformidade com
o artigo 6º do Tratado CE, era um dos principais objectivos do legislador comunitário no
momento da adopção desse regulamento.
O objectivo da nova Política Comum da Pesca (PCP) é garantir a exploração dos recursos
aquáticos vivos de modo a proporcionar condições sustentáveis do ponto de vista económico,
ambiental e social. Para tal, foi introduzido o princípio de precaução, sendo prevista a
progressiva aplicação de uma abordagem baseada no ecossistema para a gestão das pescas 106 ,
bem como a necessidade de adopção de medidas coerentes no que respeita à limitação do
impacto ambiental da pesca 107 .

102
103

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2002/com2002_0186pt01.pdf.
PCP: Regulamento (CE) n.° 2371/2002 do Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, relativo à
conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum das
Pescas (JO L 358 de 31.12.2002, p. 59).
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guiche
tt

104
105

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html.

106

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm.
Nº 1 do artigo 2º do Regulamento nº 2371/2002.

107

Nº 2, alínea b), do artigo 1º do Regulamento nº 2371/2002.
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No contexto do novo enquadramento jurídico, ao longo dos últimos anos tem vindo a ser
adoptada uma série de medidas destinadas a melhorar o estado de conservação dos habitats e
das espécies no domínio marinho, incluindo:
Em 2003, o Conselho adoptou um regulamento relativo à remoção das barbatanas de tubarões
(Regulamento (CE) n.º 1185/2003). O seu objectivo é evitar que os tubarões sejam capturados
apenas com vista à comercialização das suas barbatanas.
- A proibição da pesca de enguia durante três anos que estava em vigor no Firth of Forth
(Escócia) desde 2000 foi renovada em 2003, no seguimento de uma reunião de consulta aos
peritos convocada pela DG PESCA. Foi concluido um estudo que sugere que essa proibição
seja prolongada por mais três anos, até que seja possível reunir dados sobre os efeitos da
pescaria na sobrevivência das populações de predadores (aves, mamíferos marinhos, grandes
peixes).
- Em 2003 e 2004, a Comissão adoptou, ao abrigo do procedimento de emergência, dois
Regulamentos da Comissão ((CE) n.os 1475/2003 e 263/2004) relativos à protecção dos
recifes de coral de profundidade dos efeitos do arrasto na área dos Darwin Mounds (noroeste
da Escócia). Essas medidas passaram a ser permanentes em 2004 (Regulamento (CE) n.º
602/2004 do Conselho).
- Em 2004, foi criada legislação sobre as capturas acidentais de cetáceos no exercício das
actividades de pesca (Regulamento (CE) n.º 812/2004), que inclui a obrigação de utilizar
dispositivos acústicos de dissuasão em certas artes de pesca e que cria um programa de
observadores comunitários com o objectivo de recolher dados sobre as capturas acessórias de
um grande número de pescarias.
- Em 2005, foi adoptada legislação para a protecção de habitats vulneráveis como os recifes
de coral, chaminés hidrotermais e estruturas de carbonato dos efeitos da pesca em redor das
ilhas da região macaronésia (Regulamento (CE) n.º 1568/2005 do Conselho). Uma alteração
ao Regulamento TAC e quotas para 2004 tinha entretanto sido aprovada, de modo a garantir a
protecção temporária desses habitats.
- Em 2006, o Conselho aprovou o Regulamento para o Mediterrâneo (Regulamento (CE) n.º
1967/2006), que inclui medidas para a protecção de habitats sensíveis como os prados de
posidónias ou as agregações de coral e para a proibição de práticas de pesca que podem ser
prejudiciais para o ambiente físico, como a utilização de explosivos ou de martelos
pneumáticos. O regulamento inclui ainda novas medidas técnicas nos domínios das artes de
pesca, das zonas de protecção e dos tamanhos mínimos.
Legislação relativa à utilização de redes derivantes pelos navios de pesca comunitários
(Regulamento (CE) n.º 894/97 do Conselho, com a redacção que lhe foi dada pelos
Regulamentos (CE) n.º 1235/98, (CE) n.º 812/2004, (CE) n.º 2187/2005).
O Regulamento (CE) n.º 41/2006 do Conselho inclui medidas legislativas que definem zonas
de restrição da pesca para proteger os habitats de profundidade vulneráveis no Mediterrâneo e
na zona nordeste do Atlântico.
(Toda a legislação acima citada
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

pode

ser

consultada

em

pormenor

em

A actual PCP permite uma maior integração das exigências de protecção ambiental na gestão
das pescas. Logo, contribui directamente para a realização dos objectivos tanto da Directiva
Aves como da Directiva Habitats. Mais ainda, prevê um sistema de protecção dos habitats e
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das espécies marinhas contra os efeitos prejudiciais das actividades de pesca, mesmo em
casos em que as disposições Natura 2000 não são aplicáveis. Esse elemento é particularmente
relevante em situações como:
a) A protecção de características naturais não incluídas nas listas dos anexos da Directiva
Habitats;
b) A protecção de características que, estando incluídas nas listas dos anexos, se encontram
em zonas fora da jurisdição dos Estados-Membros;
c) A protecção de características incluídas nas listas e localizadas em zonas marinhas sob
jurisdição dos Estados-Membros, mas que não estão abrangidas por nenhum SIC/ZEC
(por se encontrarem fora dos limites de um SIC ou por estarem a aguardar a respectiva
proposta/designação).
Tal como foi demonstrado acima, a PCP prevê a aplicação de medidas de gestão das pescas
para a protecção do ambiente marinho, que já podem ser adoptadas ao abrigo das disposições
da PCP. Essas medidas poderão ser orientadas para a protecção de sítios que reúnem as
condições para a designação como ZEC ou como ZPE. As medidas no domínio da pesca
podem ser tomadas independentemente da fase em que se encontre o processo de designação
dos sítios, já que não estarão necessariamente ligadas à aplicação da Directiva Aves ou da
Directiva Habitats.
No entanto, a pesca não é o único factor de pressão sobre o ambiente marinho. Logo, a
designação dos sítios Natura 2000 é necessária para garantir um regime de protecção global e
coerente que permita abordar a questão dos efeitos produzidos por outras actividades humanas
(algumas das quais são ilustradas na secção 5.9).

O Regulamento (CE) n.º 1967/2006 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 2006,
que revoga o Regulamento n.º 1626/94,
prevê determinadas medidas técnicas de
conservação dos recursos da pesca no
Mediterrâneo. Este é mais um exemplo de
uma acção comunitária adoptada no
contexto da Política Comum da Pesca
para a realização de objectivos
ambientais.
O n.º 3 do artigo 43º do regulamento
proíbe a utilização de redes de arrasto,
redes de cerco ou redes semelhantes nas
pradarias de ervas marinhas (Posidonia
oceanica) ou de outras fanerogâmicas
marinhas (com algumas derrogações). Os
prados de posidónias estão incluídos na
lista do anexo I da Directiva Habitats
como tipo de habitat prioritários.
Para o texto completo do regulamento, ver o sítio Eur-Lex:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
Imagem cedida pela WWF/ES. Mais pormenores em:
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf
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Os exemplos acima citados mostram como a utilização das disposições da Política Comum da
Pesca desempenha um importante papel na protecção da natureza marinha, dando resposta a
preocupações ambientais relevantes.
Os Estados-Membros chegaram a acordo no sentido de delegar as suas responsabilidades
nacionais pela gestão das pescas à Comunidade, estabelecendo a Política Comum da Pesca
sob competência exclusiva da Comunidade. Logo, existe uma obrigação legal de aplicar as
medidas que sejam adoptadas ao abrigo da PCP sempre que seja necessário adoptar medidas
de restrição das pescas a nível da UE para tratar os mais importantes problemas de
conservação do ambiente marinho. Esta é uma vantagem significativa, já que essas medidas
de conservação podem ser tratadas no quadro de uma única decisão a nível da UE.
Uma decisão apenas, tomada a nível comunitário, será mais eficaz do que a soma das diversas
decisões nacionais separadas que, caso contrário, deveriam ser tomadas. No entanto, a
adopção de uma norma de legislação comunitária exige uma coordenação reforçada entre os
Estados-Membros, a Comissão e o Conselho.

Tomando em consideração as disposições relevantes: 1) do
Regulamento (CE) n.° 2371/2002 do Conselho, de 20 de
Dezembro de 2002, relativo à conservação e à exploração
sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da Política Comum
das Pescas; e 2) da Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de
Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens, o Regulamento (CE) n.° 812/2004 do
Conselho estabelece medidas relativas às capturas acidentais de
cetáceos no exercício das actividades de pesca.
O regulamento determina a eliminação gradual das redes
derivantes no mar Báltico a partir de 1 de Julho de 2004 e até à
entrada em vigor de uma proibição total dessas artes, em 1 de
Janeiro de 2008.
Imagem: WWF

Ao mesmo tempo, o regulamento define medidas que visam a
diminuição das capturas acidentais. Advoga a utilização de
dispositivos acústicos de dissuasão e a aplicação de regimes de
observadores no mar, apresentando ainda as respectivas
especificações técnicas e condições de utilização.

Para o texto completo do regulamento: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
Mais pormenores em: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm

6.2.

Medidas de gestão das pescas

O processo de definição, seguimento e avaliação do estado de conservação da Rede Natura
2000 foi desenvolvido ao longo dos capítulos anteriores. A avaliação dos dados de
seguimento poderá demonstrar, em certos casos, a necessidade de regulamentar certas
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actividades de pesca de modo a evitar a deterioração de um sítio 108 . Nesses casos, tendo em
conta que as pescas são uma competência exclusiva da Comunidade, as medidas de gestão
deverão ser decididas no contexto da Política Comum da Pesca e de acordo com as suas
regras. As regras de base relevantes estão consignadas no Regulamento n.º 2371/2002.
As medidas de gestão das pescas devem ser tomadas após consulta das partes interessadas e,
em especial, dos Conselhos Consultivos Regionais (CCR), que estão a assumir a posição de
instrumentos essenciais para a PCP.
As medidas de gestão das pescas ao abrigo da PCP poderão também ser aplicadas nas zonas
marinhas a partir do momento em que o Estado-Membro (ou Estados-Membros) tenha
proposto a zona em causa como Sítio de Importância Comunitária e enquanto se aguarda a
designação do mesmo como sítio Natura 2000, no seguimento da adopção de uma decisão da
Comissão nesse sentido. Nesses casos, os Estados-Membros devem prestar toda a informação
necessária para justificar a necessidade de protecção temporária da zona.
A fim de garantir a coerência, a não-discriminação e a melhor aplicação das medidas
regulamentares, os Estados-Membros que partilhem a jurisdição sobre um elemento marinho
vulnerável devem, sempre que possível, coordenar as suas posições e apresentar, ao mesmo
tempo, propostas de sítios de importância comunitária que cubram a totalidade do elemento
em causa. Em conformidade com a Directiva Habitats, a abordagem deverá ser regional e não
nacional: o objectivo final é a criação de uma rede ecológica coerente de zonas protegidas em
cada região marítima, que muitas vezes se alargará através das fronteiras dos
Estados-Membros. A fim de evitar a deslocação do esforço de pesca para zonas vizinhas, as
medidas de gestão deverão ser idênticas para a totalidade de cada região marítima.
Os Estados-Membros devem garantir o controlo, inspecção e aplicação efectivos das regras da
PCP. Logo, as medidas de gestão das pescas propostas para as zonas Natura 2000 devem ser
passíveis de controlo em condições económicas e devem ser acompanhadas de propostas
relativas às medidas de seguimento e controlo relevantes, bem como uma estimativa dos
custos do controlo das zonas em causa: o sistema VMS (seguimento dos navios por satélite) é
o instrumento de seguimento mais eficaz na ZEE. A criação de zonas pequenas e muito
dispersas acarreta enormes problemas de seguimento e controlo, pelo que deverá ser evitada.
A definição de eventuais medidas de regulamentação das actividades de pesca num
determinado local irá depender da combinação de muitos parâmetros diferentes, como o
número e a natureza das características a proteger, o seu estado de conservação, as escalas
temporais envolvidas, a localização dos sítios marinhos, etc. Através da combinação desses
parâmetros, será possível identificar um número elevado de diferentes casos de conservação
que exigirão algum tipo de regulamentação das actividades de pesca.
Por essa razão, não é possível desenvolver no presente documento um catálogo exaustivo de
todas as acções cuja adopção será possível ao abrigo da PCP, já que essas acções terão de ser
determinadas caso a caso e será necessário, em relação a cada uma, obter um aconselhamento
específico tanto em termos técnicos como jurídicos. A informação aqui prestada apenas
assume, portanto, um carácter geral.
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Directiva 92/43/CEE (Habitats), n.º 2 do artigo 6º: Os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas
para evitar, nas zonas especiais de conservação, a deterioração dos habitats naturais e dos habitats de
espécies, bem como as perturbações que atinjam as espécies para as quais as zonas foram designadas,
na medida em que essas perturbações possam vir a ter um efeito significativo, atendendo aos objectivos
da presente directiva. http://www.europa.eu.int/eur-lex/pt/consleg/pdf/1992/pt_1992L0043_do_001.pdf
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Com base no artigo 37º do Tratado CE, cabe ao Conselho, com base numa proposta da
Comissão, adoptar as medidas de regulamentação das pescarias. Essa competência é
igualmente aplicável no que respeita à regulamentação das actividades de pesca com vista à
protecção dos sítios Natura 2000. As medidas ao abrigo da PCP são não-discriminatórias e
permanentes, pelo que representam a melhor opção neste caso. No entanto, os artigos 8º, 9º e
10º do Regulamento (CE) n.º 2371/2002 delegam alguns poderes limitados de regulamentação
das pescarias nos Estados-Membros.
Mais especificamente, o artigo 8º permite que os Estados-Membros adoptem medidas de
emergência, com uma duração máxima de 3 meses, quando existam provas da existência de
uma ameaça grave e imprevista para o ecossistema marinho, resultante de actividades de
pesca. No entanto, dada a sua duração limitada, essas medidas só excepcionalmente poderão
ser consideradas no quadro da definição de medidas de conservação destinadas à resolução de
uma preocupação ambiental de carácter mais permanente.
Com base no artigo 9º, os Estados-Membros podem adoptar medidas não-discriminatórias
para minimizar os efeitos da pesca na conservação dos ecossistemas marinhos na zona das 12
milhas marítimas calculadas a partir das suas linhas de base, desde que a Comunidade não
tenha adoptado medidas especificamente para a referida zona. Sempre que essas medidas
possam afectar navios de outro Estado-Membro, só podem ser adoptadas depois de a
Comissão, os Estados-Membros e os conselhos consultivos regionais envolvidos terem sido
consultados.
Os Estados-Membros podem, finalmente, tomar medidas nas águas sob a sua soberania ou
jurisdição, desde que essas medidas sejam aplicáveis exclusivamente aos navios de pesca que
arvorem o aeu pavilhão (artigo 10º).
Nos casos em que um Estado-Membro considere que há necessidade de regulamentar uma
determinada actividade de pesca a fim de proteger um sítio Natura 2000, mas não disponha de
competências para o fazer com base no Regulamento (CE) n.º 2371/2002, caberá à
Comunidade, em última análise, adoptar essas medidas. Na prática, os Estados-Membros em
causa apresentarão os dados de que disponham à Comissão, indicando as medidas que
considerem apropriadas. No entanto, nem o direito de iniciativa da Comissão para a
apresentação de propostas no domínio das pescas nem os poderes legislativos alargados do
Conselho no que respeita à adopção dessas medidas poderão ser sujeitos a qualquer restrição
legal pelo pedido apresentado pelo Estado-Membro. No entanto, tanto a Comissão como o
Conselho, no exercício dos seus poderes legislativos no sector das pescas, são obrigados a
respeitar o artigo 6º do Tratado CE, que obriga à integração das exigências de protecção
ambiental em todas as políticas da Comunidade.
Tal como foi acima indicado, as medidas adoptadas no contexto da Política Comum da Pesca
(PCP) são decididas de forma coordenada a nível comunitário, o que deverá contribuir para a
respectiva coerência e eficácia.

Os Darwin Mounds são formações coralíneas de grande profundidade, descobertas em 1998 nas águas ao largo do norte
da Escócia. O Reino Unido declarou a sua intenção de propor esta zona como futura zona especial de conservação, em
cumprimento das obrigações que lhe incumbem nos termos da Directiva Habitats.
Com essa intenção em mente e em resposta a um pedido do Reino Unido, a Comunidade Europeia adoptou o
Regulamento (CE) n.º 602/2004, de 22 de Março de 2004, que proíbe a utilização de redes de arrasto de fundo e de
outras artes semelhantes, de modo a evitar quaisquer danos nos corais na zona circundante dos Darwin Mounds.
Este é mais um exemplo de uma acção comunitária adoptada no contexto da Política Comum da Pesca para a realização
Last printed 02/10/2007 1:28 PM

130

de objectivos ambientais. A integração das exigências de protecção ambiental na PCP levou a que esta medida fosse
adoptada em antecipação da futura designação como SIC/ZEC.
(Mais pormenores no anexo 5, comunicado da CE à imprensa em:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm )

Colónias de Lophelia Pertusa e fauna bentónica associada,
fotografadas nos Darwin Mounds

(Foto cedida por WWF/ DEEPSEAS Group, © Southampton Oceanography Centre).

Em Fevereiro de 2006, o CIEM iniciou um novo projecto, intitulado 'Environmentally Sound
Fishery Management in Protected Areas' (Gestão ambientalmente correcta da pesca em zonas
protegidas), que visa desenvolver planos de gestão das pescas para cada um dos dez sítios da
Rede Natura 2000 designados pela Alemanha 109 . Em relação a cada um dos dez SIC/ZPE, as
questões centrais a que terá de ser dada resposta são:
− Até que ponto as actividades de pesca na zona marinha protegida representam uma
interferência significativa com o conceito e com os objectivos da Rede Natura 2000?
− Até que ponto é que essas actividades de pesca deverão ser regulamentadas?
− Como é que essa regulamentação poderá atingir uma situação de equilíbrio entre as
exigências da Rede Natura 2000 e do sector das pescas?
As respostas a essas questões devem ser baseadas em dados existentes e, quando necessário,
em novos dados a recolher – em especial através da colaboração com os pescadores e com o
sector das pescas. O projecto visa melhorar de forma significativa a qualidade dos dados
utilizados para a avaliação dos potenciais conflitos entre as pescas e os interesses de
conservação da natureza nas águas alemãs e irá exigir uma análise das actividades de pesca de
todos os navios que operam nas zonas marinhas protegidas ou nas suas proximidades.

109

Ver http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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¾ Table - Page 16
Marine Zones. First case:
Geological continental shelf larger than
350 nautical miles and EEZ declared by
coastal State
Exclusive Economic Zone
Territorial waters
Continental shelf (UNCLOS definition)
Continental shelf (geological term)
Jurisdicional water column
Jurisdicional soilbed and subsoil
International water column
International soilbed and subsoil

Zonas marinhas. Primeiro caso:
Plataforma continental (em termos geológicos)
superior a 350 mm e ZEE declarada pelo Estado
costeiro
Zona Económica Exclusiva
Águas territoriais
Plataforma continental (definição da UNCLOS)
Plataforma continental (em termos geológicos)
Coluna de água sob jurisdição
Leito e subsolo marinho sob jurisdição
Coluna de águas internacionais
Leito e subsolo marinhos internacionais

¾ First Table - Page 17
Marine Zones. Second case:
Geological continental shelf larger than
350 nautical miles and EEZ declared by
coastal State
Exclusive Economic Zone
Territorial waters
Continental shelf (geological term)
Continental shelf (UNCLOS definition)
Jurisdicional water column
Jurisdicional soilbed and subsoil
International water column
International soilbed and subsoil

Zonas marinhas. Segundo caso:
Plataforma continental (em termos geológicos)
superior a 200 mm e ZEE declarada pelo Estado
costeiro
Zona Económica Exclusiva
Águas territoriais
Plataforma continental (em termos geológicos)
Plataforma continental (definição da UNCLOS)
Coluna de água sob jurisdição
Leito e subsolo marinho sob jurisdição
Coluna de águas internacionais
Leito e subsolo marinhos internacionais

¾ Second Table - Page 17
Marine Zones. Second case:
Geological continental shelf larger than
350 nautical miles and EEZ declared by
coastal State
Territorial waters
Continental shelf (geological term)
Continental shelf (UNCLOS definition)
Jurisdicional water column
Jurisdicional soilbed and subsoil
International water column
International soilbed and subsoil
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Zonas marinhas. Terceiro caso:
Plataforma continental (em termos geológicos)
inferior a 200 mm e ZEE não declarada pelo
Estado costeiro
Águas territoriais
Plataforma continental (em termos geológicos)
Plataforma continental (definição da UNCLOS)
Coluna de água sob jurisdição
Leito e subsolo marinho sob jurisdição
Coluna de águas internacionais
Leito e subsolo marinhos internacionais
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¾ Picture - Page 24
Map of area to be submited to the IMO to be Mapa da zona a apresentar à OMI para fins
designated as Particularly Sensitive Sea Area de designação da 'Zona particularmente
(PSSA) Wadden Sea
sensível' (PSSA) do mar de Wadden
The Netherlands
Países Baixos
Germany
Alemanha
Denmark
Dinamarca
NOTE: There are several bits of unreadable text on this figure (too small)
¾ Picture - Page 25
NATURA 2000
Dogger Bank: an example of a natural value
with a trasnational dimension
Depth

NATURA 2000
O Dogger Bank: exemplo de um valor natural
com uma dimensão transnacional
Profundidade

¾ Picture - Page 42
Draft regional seas in Irish and UK waters
Draft regional sea boundary
Land
1. Northern North Sea
2. Southern North Sea
3. Eastern English Channel
4. Western English Channel and Celtic Sea
5. Atlantic Southwest approaches
6. Irish Sea
7. Minches and West Scotland
8. Scottish Continental Shelf
9. Faroe – Shetland Channel
10.Rockall Trough and Bank
11. Atlantic Northwest approaches
Boundaries between seas 4 and 8 and seas 5
and 11 are undetermined
Map copyright JNCC 2004.
Acknowledegements: World Vector
Shoreline @ US Defence mapping agency
Map version and date
Version 3 - 26/8/2004
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Projecto dos mares regionais nas águas da
Irlanda e do Reino Unido
Projecto de fronteiras marítimas regionais
Terra
1. Norte do mar do Norte
2. Sul do mar do Norte
3. Canal da Mancha Oriental
4. Canal da Mancha Ocidental e mar Céltico
5. Águas próximas do Atlântico, a sudoeste
6. Mar da Irlanda
7. Minches e Escócia Ocidental
8. Plataforma continental da Escócia
9. Canal Faroé – Shetland
10. Rockall Trough e Rockall Bank
11. Águas próximas do Atlântico, a noroeste
As fronteiras entre os mares 4 e 8 e entre os
mares 5 e 11 ainda não estão definidas
Mapa: copyright JNCC 2004.
Agradecimentos: World Vector Shoreline @
US Defence mapping agency
Data e versão do mapa
Versão 3 – 26.8.2004

134

¾ Picture - Page 46
Natural habitat types 'Sandbanks' and 'Reefs'
in the German EEZ
North Sea
Baltic Sea
Denmark
Germany
Poland
Reefs
Sandbanks
pSCI in the German EEZ
Boundary of German EEZ
Boundary of German territorial waters
Map Source: Nautical Chart 2920 and
Nautical Chart 2921
Projection: Mercator
Nautical miles
Composed by

Tipos de habitat natural 'Banco de areia' e
'Recifes' no mar do Norte
Mar do Norte
Mar Báltico
Dinamarca
Alemanha
Polónia
Recifes
Bancos de areia
SICp na ZEE da Alemanha
Limite da ZEE da Alemanha
Limite das águas territoriais alemãs
Fonte: Cartas náuticas 2920 e 2921
Projecção de Mercator
Milhas marítimas
Composição:

¾ Picture - Page 48
SCANS Area
SCANS II added areas

Zona SCANS
Zonas acrescentadas para o SCANS II

¾ Picture - Page 53
Ellas
Ionian Sea
Eagean Sea
Targeted area 1
Targeted area 2
NUTS code
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Grécia
Mar Jónico
Mae Egeu
Zona-alvo I
Zona-alvo II
Código NUTS
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¾ Picture - Page 55
Denmark
Germany
Basis: Nautical chart 2920 "Deutsches
Seagrenzen, Deutsche Nordseeküste und
angrenzende Gewässer"
Publisher: Federal Maritime and
Hydrographic Agency
Projection: Mercator-Abbildung
Geodesic reference system: World Geodesic
System (Datum WGS 84)
Nautical miles
Boundary of the German EEZ
Boundary of the German Territorial Waters
Depths (in meter, reference mid water level)

Dinamarca
Alemanha
Base: Carta náutica 2920 - "Deutsches
Seagrenzen, Deutsche Nordseeküste und
angrenzende Gewässer"
Publicado por: Federal Maritime and
Hydrographic Agency
Projecção de Mercator
Sistema geodésico de referência: World
Geodesic System (Datum WGS 84)
Milhas marítimas
Limite da ZEE da Alemanha
Limite das águas territoriais alemãs
Profundidade (em metros, referência ao nível
médio das águas do mar)
Country
País
pSCI Sylter Aussenriff
SICp Sylter Aussenriff
Harbour porpoises, per 3x6 minute grid
Botos em cada secção de 3x6 minutos da
(data basis: aerial surveys and Seabirds at Sea grelha (fonte dos dados: levantamentos
database)
aéreos e base de dados do levantamento de
aves marinhas no mar)
No sighting
Nenhum avistamento
Number/km
Número/km
Sightings of harbour porpoise calves
Avistamento de botos juvenis
Density distribution of harbour porpoises
Distribuição das densidades de botos com
based on a 2-D kriging algorithm; in
base num algoritmo de kriging a 2-D;
calculation border at 6' E (data basis; aerial
fronteira de cálculo: 6' E (fonte dos dados:
surveys)
levantamentos aéreos)
Areas of high harbour porpoise density
Áreas de grande densidade de botos (acima
(above threshold of log 0,04 number of
do limiar de log 0,04 indivíduos por km
individuals per km of aerial survey)
emlevantamento aéreo)
Ocurrence of harbour porpoises (below
Ocorrência de botos (abaixo do limiar)
thresholds)
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¾ Figure - Page 72
Denmark
Germany
Poland
Basis: Nautical chart 2921 "Deutsches
Ostseeküste und angrenzende Gewässer"
Publisher: Federal Maritime and
Hydrographic Agency
Projection: Mercator
Geodesic reference system: World Geodesic
System (Datum WGS 84)
Nautical miles
Boundary of the German EEZ
Boundary of the German Territorial Waters
Depths (in meter, refernce mid water level)
Country
????
SPA Pommersone Burcht ???
Density distribution of relevant seabird
species
Area of high densty (above threshold)
Ocurrence outside fixed areas of high density
No sightings
No data available
Species specific density threshold
(logarithmic density per km2)
divers
black guillemot
slavonian grebe
red-necked grebe
great crested grebe
red-breasted merganser
velvet scoter
common scoter
long-tailed duck
common eider

Dinamarca
Alemanha
Polónia
Base: Carta náutica 2921 - " Deutsches
Ostseeküste und angrenzende Gewässer"
Publicado por: Federal Maritime and
Hydrographic Agency
Projecção de Mercator
Sistema geodésico de referência: World
Geodesic System (Datum WGS 84)
Milhas marítimas
Limite da ZEE da Alemanha
Limite das águas territoriais alemãs
Profundidade (em metros, referência ao nível
médio das águas do mar)
País
ZPE Pommersone Burcht ???
Distribuição das densidades das espécies de
aves marinhas relevantes
Zona de alta densidade (acima dos limiares)
Ocorrência fora das zonas de alta densidade
Nenhum avistamento
Dados não disponíveis
Limiares de densidade para cada espécie
(densidade logarítmica por km2)
mobelha
mergulhão-de-pescoço-castanho
mergulhão-de-pescoço-ruivo
mergulhão-de-crista
airo-d'asa-branca
merganso-de-poupa
pato-fusco
pato-preto
pato-de-cauda-afilada
eider-edredão

¾ First Figure - Page 73
Irish Sea
Republic of Ireland
Wales
England
St. George's Channel
Camarthen Bay
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Mar da Irlanda
República da Irlanda
País de Gales
Inglaterra
Canal de St. George
Baís de Camarthen
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¾ Second Figure - Page 73
Observed density
Birds.km-2
No birds
Kilometers

Densidade observada
Aves.km-2
Nenhuma ave
Quilómetro

¾ First Figure - Page 74
% of total kriged abundance

% da abundância total calculada por kriging

¾ Figure - Page 75
Shearwater locations
East Rum
West Rum
Kernel Cores
Distance from the shore
1 km increments
UK land area
Map c JNCC 2005
UK Land Area c Crown copyright
All rights reserved
Kilometers

Localização das pardelas
Rum Oriental
Rum Ocidental
Limites kernel
Distância da costa
Incrementos de 1 km
Território terrestre do Reino Unido
Mapa c JNCC 2005
Território terrestre do Reino Unido c Crown
copyright
Todos os direitos reservados
Quilómetros

¾ First Picture - Page 85
Table 1
Summary of the WCPA Framework
Elements of evaluation
Explanation
Criteria that are assessed
Focus of evaluation
Context
Planning
Inputs
Process
Output
Outcome
Where are we now? Assessment of
importance, threats and policy environment
Where do we want to be? Assessment of
protected area design and planning
What do we need? Assessment of ressources
needed to carry out management
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Quadro 1
Resumo do enquadramento WCPA
Elementos da avaliação
Explicação
Critérios avaliados
Foco da avaliação
Contexto
Planeamento
Entradas
Processo
Saídas
Resultados
Qual é a situação actual? Avaliação da
importância, das ameças e do ambiente
político
Onde queremos chegar? Avaliação da
concepção e planeamento das zonas
protegidas
De que precisamos? Avaliação dos recursos
necessários para a gestão
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How do we go about it? Assessment of the
way in which management is conducted
What were the results? Assessment of the
implementation of management programs and
actions; delivery of products and services
What did we achieve? Assessment of the
outcomes and the extent to which they
achieved objectives
Significance
Threats
Vulnerability
National context
Protected area legislation and policy
Protected area system design
Reserva design
Management planning
Ressourcing of agency
Ressourcing of site
Partners
Suitability of management processes
Results of management actions
Services and products
Impacts: effects of management in relation to
objectives
Status
Appropriateness
Ressources
Efficiency appropriateness
Efectiveness
Efectiveness appropriateness

Como poderemos proceder? Avaliação da
forma como é conduzida a gestão
Quais foram os resultados obtidos? Avaliação
da aplicação dos programas e acções de
gestão; resultados em termos de produtos e
serviços
Quais foram as realizações? Avaliação dos
resultados e de até que ponto correspondem
ao cumprimento de objectivos
Importância
Ameaças
Vulnerabilidade
Contexto nacional
Legislação e políticas em termos de áreas
protegidas
Concepção do sistema de áreas protegidas
Concepção das reservas
Planeamento da gestão
Recursos da agência
Recursos atribuídos ao sítio
Parceiros
Adequação dos processos de gestão
Resultados das acções de gestão
Serviços e produtos
Impactos: efeitos da gestão em relação aos
objectivos
Estado
Adequação
Recursos
Adequação da eficiência
Eficácia
Adequação da eficácia

¾ Second Picture - Page 85
Common Wadden Sea Secretariat

Secretariado Comum para o mar de Wadden

¾ Picture - Page 86
Denmark
Germany
The Netherlands
Map of area to be submitted to the IMO to be
designated as Particularly Sensitive Sea area
(PSSA) Wadden Sea
The new boundaries according to the
amended National Park laws in Lower
Saxony and Humburg have been added
manually
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Dinamarca
Alemanha
Países Baixos
Mara da zona a apresentar à OMI com vista à
designação da zona marítima particularmente
sensível (PSSA) do mar de Wadden
Os novos limites, em conformidade com a
nova legislação para os Parques Naturais da
Baixa Saxónia e Humburg foram
acrescentados à mão
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Legend
Proposed Particularly Sensitive Sea area
(PSSA) Wadden Sea

Legenda
Proposta da zona marítima particularmente
sensível (PSSA) do mar de Wadden

¾ First Picture - Page 87
Identification of existing conservation status
(base line) and necessary actions for
delivering favourable conservation status
Reporting and assessment of appropriateness
and efectiveness of management procedures
Elaboration of a management plan
Implementation and monitoring
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Identificação do estado de conservação actual
(linha de base) e acções necessárias para
alcançar um estado de conservação favorável
Apresentação de relatórios e avaliação da
adequação e eficácia dos procedimentos de
gestão
Elaboração de um plano de gestão
Aplicação e seguimento
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¾ Second Picture - Page 87
Examples of human activities and their
effects on the marine environment
Human activities
Pollution: Chemical liquid pollution
(chemical, nuclear, biological), organic and
mineral waste (dredging activities)
Exploration and extraction of mineral
ressources: oil and gas, sand, gravel
Fisheries, aquaculture, harvest
Shipping, navigation, shipping infrastructures
Military activities: Maneuvers, research,
waste
Constructions: coastal and maritime,
including pipelines, oil infrastructures and
wind farms
Turism, recreational navigation and maritime
sports
Effects of human activities
Physical
Substratum removal and change, turbidity,
siltation
Waste disposal
Noise disturbance
Visual disturbance (birds, …)
Water characteristics changes (temperature,
salinity, flow, ...)
Chemical
Contamination from organic compounds
(pesticides, …), heavy metals, hydrocarbons,
nuclear waste, …
Organic matter increase, nutrient changes
(coastal urban water waste, polluted rivers
waste, agriculture drainage water,
eutrophication in closed areas, …)

Biological
Removal of target and non-target species
Physical damage to species (incl. abrasion)
Displacement (moving) of species
Changes in population or commmunity
structure or dynamics
Introduction of microbial pathogens or
parasites
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Exemplos de actividades humanas e dos seus
efeitos no ambiente marinho
Actividades humanas
Poluição: Poluição química por líquidos
(químicos, nucleares, biológicos), resíduos
orgânicos e minerais (actividades de
dragagem)
Prospecção e extracção de recursos minerais:
petróleo e gás, areias, gravilhas
Pescas, aquacultura, extracção
Transportes marítimos, navegação, infraestruturas de navegação
Actividades militares: manobras,
investigação, resíduos
Construção: no domínio costeiro e marinho,
incluindo oleodutos, infra-estruturas para o
sector do petróleo e parques eólicos
Turismo, navegação recreativa e desportos
marítimos
Efeitos das actividades humanas
Físicos
Remoção e alteração do substrato, turbidez,
acumulação de lamas
Eliminação de resíduos
Perturbações sonoras
Perturbações visuais (aves, …)
Alteração das características da água
(temperatura, salinidade, fluxo, …)
Químicos
Poluição por compostos orgânicos
(pesticidas, …), metais pesados,
hidrocarbonetos, resíduos nucleares
Aumento da matéria orgância, alteração do
equilíbrio dos nutrientes (efluentes líquidos
urbanos nas zonas costeiras, resíduos trazidos
por rios poluídos, escorrências dos terrenos
agrícolas, eutrofização das zonas fechadas,
…)
Biológicos
Eliminação de espécies-alvo e de espécies
não-alvo
Danos físicos causados às espécies (incluindo
abrasão)
Deslocação (movimentação de espécies)
Alterações da estrutura ou da dinâmica das
populações ou comunidades
Introdução de micróbios patogénicos ou de
parasitas
141

Introduction of non-native species and
genetically modified organisms

Introdução de espécies não-indígenas e de
organismos geneticamente modificados

¾ Picture - Page 88
Azores
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Açores
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