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Se no pós-revolução industrial o crescimento dos 
territórios foi fortemente amparado na industrialização, 
levando até ao esquecimento do património natural e 
da importância dos serviços ecossistémicos, não será 
menos verdade que houve quem trilhasse um caminho 
distinto. Guimarães tem procurado fazê-lo, encetando 
um crescimento compatível com os valores naturais 
e ambientais, mantendo-se orgulhosa do património 
histórico, cultural, mas também ambiental. 

O Laboratório da Paisagem tem assumido um papel 
de ator principal quer no desenvolvimento de estratégias 
que podem conduzir a uma sociedade ambientalmente 
mais consciente, quer no suporte de decisões políticas 
cientificamente mais informadas. 

Inserido num território onde é reconhecido o valor do 
seu património natural, o Laboratório da Paisagem tem 
liderado projetos que intentam a conservação, promoção 
e valorização do território, garantindo o envolvimento e 
comprometimento dos cidadãos.

CARLOS RIBEIRO,
DIRETOR EXECUTIVO DO
LABORATÓRIO DA PAISAGEM

Assim, a gestão do território, bem como o 
desenvolvimento de estratégias que contribuam para a 
proteção/classificação do património natural, são eixos 
fundamentais na atuação do Laboratório da Paisagem, em 
comunhão com o Município de Guimarães. 

O trabalho vertido neste documento, assim como toda a 
discussão gerada neste Workshop Ibero Brasileiro, é mais 
um excelente contributo para o desenvolvimento de ações 
integradas que cumpram os objetivos atrás descritos. 
Acreditamos que estes momentos de discussão e de 
partilha são pilares essenciais para a concretização de 
estratégias sólidas e ajustadas, que nos transportem para 
um correto planeamento do território. Este é também o 
compromisso do Laboratório da Paisagem. 
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INTRODUÇÃO

O Workshop Ibero Brasileiro sobre Áreas Protegidas 
(WIBAP) teve lugar em Guimarães, nos dias 22 e 23 de maio 
de 2019 no Laboratório da Paisagem, entidade nascida 
de uma relação tripartida entre a Câmara Municipal de 
Guimarães, a Universidade do Minho e a Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, cuja missão se premeia 
enquanto instituição de investigação e desenvolvimento e 
de educação para a sustentabilidade.

Gestão, proteção, salvaguarda, valorização e 
conservação são vocábulos utilizados quotidianamente e 
em crescendo, num tempo presente de intensificação do 
uso do solo de perda de biodiversidade e de fragmentação 
territorial. Em paralelo, um conjunto de instrumentos 
e iniciativas tentam emancipar o património natural 
nomeadamente pelo estabelecimento de Áreas Protegidas. 

A criação de Áreas Protegidas é uma importante 
estratégia de gestão e planeamento territorial uma vez 
que estabelece limites, dinâmicas de uso e ocupação 
específicos, enquadrando-os e regulamentando-os 
em contextos específicos de elevado valor ecológico, 
patrimonial ou paisagístico. Os critérios de uso que 
normalmente às Áreas Protegidas se aplicam são 
frequentemente atribuídos em razão da valorização 
dos recursos naturais nela existentes ou, ainda, pela 
necessidade de resguardar ecossistemas e espécies raras 
ou ameaçadas de extinção, bem como a identidade de 
comunidades integradas na paisagem.

As áreas protegidas são o instrumento reconhecido 
e dedicado mais eficaz, através de meios legais, na 
preservação da biodiversidade e a longo prazo dos 
serviços de ecossistemas bem como os valores culturais 
associados.

O encontro proposto por via do WIBAP teve como objetivo 
principal criar um diálogo atual ibero-brasileiro (com casos 
práticos e modus operandi de Portugal continental, Brasil 
e Espanha), participativo, proporcionando a discussão 
sobre a gestão, valorização e promoção das áreas 
protegidas. Teve, igualmente, como objetivo secundário, 
a reflexão para a promoção de um modelo de gestão de 
Áreas Protegidas que imponha uma maior eficiência na 
utilização dos recursos naturais e na valorização dos 
serviços dos ecossistemas. O Workshop destinou-se a 
estudantes, investigadores, técnicos autárquicos bem 
como o sector privado interessado/dedicado à gestão de 
áreas protegidas e de planeamento do território. Explorou 
diferentes soluções em contexto europeu e nacional e 

partilhou exemplos de boas práticas aplicadas a nível 
local. Dividido em três grandes eixos, o WIBAP abordou 
a Gestão de Áreas Protegidas, as Oportunidades para a 
Conservação de Áreas Protegidas e as ferramentas de 
Promoção de Áreas Protegidas. 

Os conteúdos programáticos foram igualmente 
complementados com uma visita técnica à Montanha da 
Penha, em Guimarães, comunicando e aferindo in loco, 
os esforços para a promoção de uma área protegida de 
âmbito local e evidenciando em campo a importância de 
manter e restaurar ecossistemas autóctones.

Nesta publicação, e nos seguintes capítulos, 
estão patentes as principais conclusões do encontro 
correspondendo a uma primeira parte a uma análise 
estratégica aprofundada sobre as Áreas Protegidas 
em Portugal, Espanha e Brasil ao nível da sua Gestão, 
Conservação e Promoção. Igualmente num segundo 
capítulo listam-se a apresentação de crónicas por parte 
de alguns autores que fornecem linhas de pensamento 
sobre o presente e o futuro ibero-brasileiro das áreas 
protegidas e que reflete a importância de construções 
e diálogos participativos à escala internacional. Tendo 
sido amplamente estimulado o contacto entre autores, 
foi possível uma versão atual, crítica, tendo como base 
a participação de autores com diferentes experiências 
profissionais, académicos, técnicos de administrações 
públicas e de instituições e especialidades diversas. O 
objetivo deste projeto editorial vai além do contributo 
aos estudos das áreas protegidas, cujas entradas, 
correspondem a ânsias particulares de investigação 
associadas a teorias ou metodologias e conceptualizações 
teórico-práticas.

O ensejo é que o encontro realizado e esta publicação 
se possa materializar noutras edições e em geografias 
diversas. Por fim, agradece-se a todos os que cooperaram, 
portugueses, espanhóis e brasileiros e que tornaram 
possível a presente publicação.

RICARDO NOGUEIRA MARTINS,
GUIMARÃES, BRAGA, PORTUGAL

SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO,
SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
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Através de uma dinâmica de grupo, os participantes 
do WIBAP, intercambiaram práticas, pensamentos 
discutiram a temática explorada e apresentam coletiva 
e sinteticamente, rumos vertidos em tópicos para a 
construção de um cenário de áreas de protegidas e 
respetivos estímulos de promoção à conservação do 
ambiente natural à escala nacional e internacional. 

Considerando a metodologia de planeamento 
estratégico SWOT (acrónimo de Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities e Threats) versada numa dinâmica de 
educação não formal, possibilitou-se aos participantes 
um modelo de participação no qual se considerou a 
posição competitiva das áreas protegidas relativamente 
à identificação das suas forças, oportunidades, fraquezas 
e ameaças dividida quanto à sua Gestão, Conservação 
e Promoção de Áreas Protegidas no âmbito territorial 
respectivo, Portugal, Espanha e Brasil.

A dinâmica de grupo relativa à análise estratégicas 
das Áreas Protegidas beneficiou do diálogo dos seguintes 
participantes: Alexandra Batista, turismo; Ana Pinheira, 
ecologia; António Ribeiro, engenharia florestal; Clara 
Fernandes, engenharia florestal; Cláudia Manuela da Silva 

Martins, ciências e tecnologia do ambiente; Diamantino 
Pereira, geologia; Frederico Meireles, arquitetura 
paisagista; Gustavo Silva, arquitetura paisagista; Iara 
Vanessa Oliveira Ferreira, arquitetura paisagista; Javier 
Martínez-Vega, geografia; Joana Vaz da Silva, engenharia 
florestal;Joana Fonseca Maia, arquitetura;João Carlos 
Farinha, biologia; Luís Guedes de Carvalho, arquitetura 
paisagista;Luísa Jorge, arquitetura; Luiz Roberto Mayr, 
arquitetura e urbanismo; Pedro Manuel da Silva Pinto, 
arquitetura; Pere Sala i Martí, ciências ambientais; Ricardo 
Nogueira Martins, geografia; Rita Salgado, arquitetura 
paisagista; Sílvia João Rodrigues Barbadães, arquitetura 
paisagista; Suzane Bevilacqua Marcuzzo, engenharia 
florestal.

As principais linhas de pensamentos debatidas deram 
origem a uma proposta de trabalho vertido nas seguintes 
páginas deste documento, sendo sinónimo do cruzamento 
de conteúdos representativos do diálogo ibero-brasileiro 
ocorrido. O desenvolvimento do conteúdo textual de cada 
tópico foi desenvolvido por diversos oradores/autores 
representantes de cada país neste diálogo sobre as áreas 
protegidas no contexto Ibero-Brasileiro.
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[Portugal]

Tipologia territorial 
e a possibilidade de 
desenvolvimento local
das áreas protegidas 
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

No seu conjunto a Rede Nacional 
de Áreas Protegidas (RNAP) ocupa, no 
Continente, uma área de 736 mil hectares 
o que representa cerca de 8,3 % da área 
total do território continental (APA, 
2018; INE, 2019). O património natural 
nacional é assim bastante diverso. Em 
Portugal continental¹  existem 48 Áreas 
Protegidas: 32 áreas de âmbito nacional 
(um parque nacional, treze parques 
naturais, nove reservas naturais e duas 
paisagens protegidas e sete monumentos 
naturais), 15 de âmbito regional/loca 
(duas Reservas Naturais, um Parque 
Natural e doze Paisagens Protegidas) e 
uma Área Protegida Privada.

De acordo com a Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e Biodiversidade 
2030 (Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 55/2018), o uso do solo pelas áreas 
classificadas da RNAP e da Rede Natura 
2000, do Continente, permite confirmar 
que o território agroflorestal abarca, no 
seu conjunto, cerca de 80% da superfície 
de áreas classificadas em Portugal 
Continental, o que atesta a importância 
das atividades agroflorestais para a 
conservação e gestão da biodiversidade. 
O que, por sua vez, também permite 
sublinhar que grande parte das áreas 
protegidas, especialmente os Parques 
Naturais, “integram zonas rurais 

1  A título adicional, de acordo com o 
INE (2018), a Rede Regional de Áreas 
Protegidas da Região Autónoma do 
Açores integra o Parque Natural da Ilha 
(PNI) e o Parque Marinho do Arquipélago 
dos Açores (PMA). A Rede de Áreas 
Protegidas dos Açores é constituída 
por 10 unidades de Gestão: os Parques 
Naturais de Santa Maria, São Miguel, 
Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, 
Flores, Corvo e o Parque Marinho dos 
Açores. As áreas terrestres e marítimas 
do PNI e as áreas marinhas do PMA 
integram as seguintes categorias: Reserva 
Natural (19), Monumentos Naturais (10), 
Áreas Protegidas de Gestão de Recursos 
(30), Áreas Protegidas de Gestão de 
Habitats (48), Paisagem Protegida (16), 
Reserva Natural Marinha (05) e Área 
Marinha Protegida (10). A área terrestre 
do PNI abrangia, em 2018, 56 mil 
hectares, o que corresponde a 24,1% do 
território dos Açores. 
A rede de Áreas Protegidas da Região 
Autónoma da Madeira é constituída 
por 01 Parque Natural e 05 Reservas 
Naturais (02 exclusivamente marinhas e 
03 marinhas e terrestres). A rede de AP 
englobava uma área terrestre de 46 mil 
hectares em 2018, o que equivale a 57,9% 
do território da Região Autónoma.

deprimidas, onde existem alguns 
problemas de difícil resolução, como é o 
caso do envelhecimento das populações, 
abandono dos campos, dificuldade de 
escoamentos das produções, quebra de 
rendimentos” (Pereira da Silva, 2000, p. 
42).

Embora, deprimidas concentram 
também, associado ao património natural 
de exceção, a conservação de valores 
sociais e culturais como são os saberes 
(artesanato e outros produtos não 
alimentares) e sabores com produtos 
alimentares de excelência associados a 
Denominações de Origem Protegida (DOP), 
Indicação Geográfica Protegida (IGP), ou 
de Especialidade Tradicional Garantida 
(ETG). É nesta ótica também que têm 
surgidos instrumentos de investimento, 
desenvolvimento económico e de 
promoção das comunidades das áreas 
protegidas como a Natural.PT (explorado 
também nesta publicação).

A ruralidade por si só e como estado 
significa possuir como actividade 
económica principal aquela relacionada 
com a produção agrícola ou pecuária 
e diretamente dependentes da terra e 
da aptidão dos seus solos e recursos 
(Burnay, MJ., 1989). Neste âmbito 
deverão as áreas protegidas serem atores 
presentes no âmbito da qualificação 
do território e como Plano estratégico 
Nacional de Desenvolvimento rural e 
incentivo aos diversos PICs (Programas 
de Iniciativa Comunitária) estão os 
LEADERs, e o FEADER (Fundo europeu 
de desenvolvimento regional/agrícola) e o 
Fundo de Coesão para a materialização da 
política de Desenvolvimento Rural.

1.1 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

FORÇAS
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[Portugal]

Visitação das Áreas Protegidas 
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

Do ponto de vista da gestão das áreas protegidas, a visitação proporciona importantes 
oportunidades para sensibilização e educação ambiental, desenvolvimento local e 
financiamento (Worboys et al., 2015). Os resultados obtidos pelo ICNF, ao longo dos 
anos, evidenciam um aumento do número total de visitantes nas áreas protegidas, 
registando-se 420 905 visitantes em 2018 (APA, 2019), revelando o interesse da 
população pelo património natural. 

Dados de 2018, apontam que as visitas a estruturas de receção (estruturas com 
aptidão para prestar informações e receber visitantes, incluindo as instalações 
das sedes das áreas protegidas de âmbito nacional e os centros de interpretação 
sob gestão do ICNF) – albergaram 294 773 visitantes; a participação em eventos 
incluindo eventos organizados pelo ICNF, organizados por terceiros e autorizados 
pelo ICNF, e ainda, organizados em parceria com o ICNF – 89 535 visitantes e os 
visitantes em visitas guiadas organizadas pelo ICNF – 23 010 participantes são o tipo 
de participação com maior número total de visitantes. Com baixo valor em número 
de visitantes encontram-se as participações em ações de voluntariado organizadas 
pelo ICNF (como por exemplo ações de limpeza de praias, remoção de chorão e 
acácia, entre outros) com 4 090 visitantes. Verificou-se ainda em 2018 face a 2017 
um ligeiro decréscimo de 9 507 de visitas, correspondendo a uma taxa de variação de 
-2%, que refletiu um menor número de visitas guiadas e de visitantes nas estruturas 
de receção.

De acordo com os mais recentes dados relativos ao ano de 2019 (com última 
atualização a maio de 2020), sabe-se que relativamente ao número de visitas 
guiadas foram realizadas 665 visitas guiadas no total (ICNF, 2020) Respetivamente, 
no Parque Nacional Peneda-Gerês foram realizadas três visitas guiadas corresponde 
um número de 98 visitantes que usufruíram da visita guiada. 

Ora, se por um lado os dados colocam em debate a necessidade de uma maior 
promoção, captação de público e investimento da prestação de serviços de visitação 
da autoridade nacional, por outro lado, pode indiciar a necessidade de contabilizar 
e regular, também, o número de operadores turísticos existentes e os serviços 
de recreio e lazer que prestam nas áreas protegidas; ao mesmo tempo que pode 
auxiliar a autoridade nacional a submeter interesses e adequação conservacionista 
às atividades desenvolvidas por estes operadores.

A pouca existência em algumas áreas protegidas do controlo de visitação (para 
lá das estruturas de receção ou a pré-inscrição em evento ou visita), por um lado 
pela dimensão territorial e por outro pelas diversas “portas de entrada”, impossibilita 
também a amostragem real do número de visitantes e tipologias de motivação e a 
transmissão do conhecimento base das características das áreas protegidas que 
devem ser reconhecidas e respeitadas.

A esta lógica de pensamento podemos acrescentar a oportunidade que a 
transmissão das condicionalidades de uma área protegida acompanhada dos 
instrumentos de fiscalização e inspeção² podem ter na geração de comportamentos 
responsáveis da visitação nestas áreas para que não se a experiência recreativa 
não se detore, sobrecarregue com impactes ambientais significativos que podem 
comprometer os objetivos de conservação (Flemming & Cook, 2008; Lockwood et 
al., 2006).

Neste âmbito, a área de visitação e de impacte pode e deve corresponder a uma  
parte residual da área total, na consideração que não há necessidade de existir 
acesso a toda a área para proteger e conservar o todo.
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[España]

Sistematización de 
información 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA

Para gestionar el enorme 
patrimonio natural es imprescindible 
disponer de abundante y accesible 
información geográfica y organizarla 
de forma sistemática. En España, 
toda la información referida a las 
AP se encuentra sistematizada y 
compilada adecuadamente. Entre 
otras fuentes, conviene citar los 
servidores cartográficos y bases de 
datos y, en especial, los visores de la 
red española de parques nacionales 
y de espacios de Red Natura 2000 
(MITECO, 2020). Entre otra mucha 
información geográfica, en ellos están 
todas las capas de AP, descargables en 
formatos estándar para ser integradas 
en un GIS. 

Por otro lado, es imprescindible citar 
el último anuario de las AP de España 
(EUROPARC-España 2019). En él se 
recogen gran cantidad de datos acerca 
de las AP declaradas en el conjunto 
del estado, desagregadas por regiones 
(Comunidades Autónomas), sus 

estatus en relación a los instrumentos 
de planificación y gestión de los que 
disponen, los recursos humanos y 
financieros disponibles, número de 
visitantes, etc. Además, ofrece un 
amplio abanico de Anexos.

Otro recurso importante es la 
web del OAPN (2020) sistematiza 
toda la información referida a la red 
española de parques nacionales. Se 
pueden consultar las fichas técnicas 
de los 15 parques nacionales, sus 
instrumentos de gestión, sus valores 
naturales y culturales, las acciones 
de conservación y otras iniciativas 
puestas en marcha. Los servicios WMS 
facilitan el acceso a los principales 
datos espaciales. También pueden 
descargarse, directamente, las capas 
temáticas disponibles en distintos 
formatos (vectorial, kmz). Entre 
ellas, destacan los límites de los 
parques nacionales y de sus áreas 
de influencia socioeconómica y las 
cartografías de sistemas naturales 
vegetales y geológicos, de seguimiento 
fitosanitario, de aves y de sistemas 
marinos.

Por último, es preciso recordar 
que, en España, la gestión de las AP 

está transferida a las Comunidades 
Autónomas. La mayor parte de ellas, 
proporcionan información sobre sus 
AP a través de distintos medios, 
entre otros, visores y/o servidores 
cartográficos o infraestructuras de 
datos espaciales (IDE). A modo de 
ejemplo, mencionamos la IDE de la 
Comunidad de Madrid (Comunidad 
de Madrid, 2020). En su web se puede 
consultar, visualizar y descargar la 
información estadística y cartográfica 
referida a las AP y a otros temas 
conexos, tales como los Montes 
Preservados, de Utilidad Pública etc. 
Toda esa información geográfica, 
accesible a los ciudadanos y 
científicos, ha sido elaborada a 
demanda de los responsables de los 
departamentos de Medio Ambiente y 
Medio Natural, con el propósito, entre 
otros, de disponer de información 
veraz, precisa y actualizada para la 
gestión.

En resumen, podríamos decir 
que hay un esfuerzo generalizado 
para alcanzar la transparencia 
informativa, una parte fundamental 
de la gobernanza.

REFERENCIAS

Comunidad de Madrid, (2020). Geoportal de la Comunidad de Madrid. Infraestructura de datos espaciales de la Comunidad 
de Madrid (IDEM). https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid  

EUROPARC-España. (2019). Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas en España. Madrid, Ed. Fundación Fernando 
González Bernáldez, 130 p. http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.
pdf   

MITECO, Ministerio Español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2020). Banco de Datos de la Naturaleza, 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/  

OAPN, Organismo Autónomo de Parques Nacionales (2020). Los Parques Nacionales, https://www.miteco.gob.es/es/red-
parques-nacionales/nuestros-parques/default.aspx

18 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS

https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf   
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf   
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/default.aspx


Duarte Belo

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          19



[España]

Adaptación de las áreas protegidas al cambio 
climático 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA

A nuestro juicio, este programa es otra de las fortalezas del sistema español de 
AP. Se enmarca en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Ya 
hay evidencias científicas del cambio climático y diversas publicaciones acerca del 
impacto previsto de este proceso sobre los bosques, hábitats y las especies de flora 
y fauna que albergan las AP (Araújo et al., 2011; Felicísimo et al., 2011; Serrada et 
al., 2011; Herrero y Zavala, 2015). Los gestores se tienen que enfrentar a este desafío 
y deben anticipar medidas preventivas y adaptativas a los escenarios de cambio 
(escenario de bajas emisiones RCP 4.0, altas emisiones RCP 8.5, entre otros).

EUROPARC-España ha coordinado un manual (Atauri et al., 2018) que contiene 
unas recomendaciones para la gestión de las AP en el contexto del cambio global y 
para la incorporación de medidas de adaptación en el diseño de planes de gestión.

Duarte Belo
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[Brasil]

Estímulo à participação 
privada  
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

O Brasil é um país considerado 
megabiodiverso com uma grande 
variedade de espécies da fauna e 
da flora, compondo importantes 
ecossistemas que proporcionam 
importantes serviços ambientais como 
água pura e em grande quantidade, 
terras férteis e paisagens paradisíacas. 
O governo brasileiro busca proteger 
essas áreas naturais por meio de 
Unidades de Conservação (UC), uma 
ferramenta para a manutenção dos 
recursos naturais em longo prazo. A 
criação de unidades de conservação 
está fundada no entendimento de que as 
áreas naturais desempenham funções 
essenciais para a sobrevivência, o 
bem-estar, a qualidade de vida e o 
desenvolvimento das sociedades 
humanas. E que, portanto, é necessário 
assegurar a conservação de extensões 
significativas dos ambientes naturais, 
vale dizer, é preciso limitar ou proibir 
a exploração de recursos naturais 
nessas áreas. 

Para atingir esse objetivo de forma 
efetiva e eficiente, foi instituído o 
Sistema Nacional de Conservação da 
Natureza (SNUC), com a promulgação 
da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000. A Lei do SNUC representou 
grandes avanços à criação e gestão 
das UC nas três esferas de governo 
(federal, estadual e municipal), 
pois ele possibilita uma visão de 
conjunto das áreas naturais a serem 
preservadas. Além disso, estabeleceu 
mecanismos que regulamentam a 
participação da sociedade na gestão 
das UC, potencializando a relação 
entre o Estado, os cidadãos e o meio 

ambiente. As unidades somam 250 
milhões de hectares. O Brasil tem 
atualmente 2.201 unidades federais, 
estaduais ou municipais. Do total, 
698 são de proteção integral, como 
estações ecológicas, monumentos 
naturais, parques nacionais, estaduais 
ou municipais, refúgios de vida 
silvestre e reserva biológica, segundo 
o Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação. Outras 1.503 unidades 
são de uso sustentável (florestas, 
reservas extrativistas, reservas 
privadas, reservas de desenvolvimento 
sustentável, de fauna, áreas de 
proteção ambiente e relevante 
interesse ecológico). Por sua vez, 
uma das categorias de proteção de 
destaque atualmente são as Reservas 
Particular de Patrimônio Natural, as 
RPPNs. Estas são áreas de domínio 
privado a ser especialmente protegida 
por iniciativa de seu proprietário 
mediante reconhecimento do Poder 
Público, gravada com perpetuidade 
por ser considerada de grande 
importância pela sua biodiversidade, 
ou pelo seu aspecto paisagístico, 
ou ainda por suas características 
ambientais que justifiquem ações de 
recuperação (SNUC, 2000). A lei de 
criação da categoria definiu que as 
atividades permitidas nessas unidades 
são a pesquisa científica e a visitação 
com objetivos turísticos, recreativos e 
educacionais, desde que haja potencial 
para tanto e que tais atividades 
sejam compatíveis com a proteção 
dos recursos e características que 
propiciaram o seu reconhecimento 
como área protegida. 

As áreas protegidas na categoria de 
RPPNs no Brasil são essenciais para 
a conservação da biodiversidade e 
atuam como importante estratégia de 
conservação, tais como serem aliadas 
na proteção do entorno das unidades 

de conservação (Ucs) públicas.

As Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPNs) 
funcionam como refúgios para as 
espécies e protegem os diferentes 
processos ecológicos, onde 
ocorrem em geral em fragmentos 
remanescentes em paisagens muito 
alteradas e são complementares aos 
esforços mais amplos de proteção 
dos ecossistemas. Para exemplificar 
essa afirmativa, Pinto et al (2012), 
afirmam que a Mata Atlântica é o 
domínio fitogeográfico com o maior 
número de RPPN, fato de importância 
fundamental uma vez que 80% 
dos remanescentes naturais se 
encontram em terras privadas. 

Por sua vez é necessário salientar 
que o maior incentivo à criação de 
RPPNs é a intenção de preservação, 
por parte de seus proprietários, 
a qual garante o sucesso em 
conservação da natureza. Essa 
postura reflete outra lógica, diferente 
de nossa lógica econômica atual, a 
qual percebe que para conservar a 
natureza é necessário o fazermos 
para o bem da própria natureza.

Atualmente algumas iniciativas 
nacionais e internacionais fornecem 
esse suporte importante para essa 
categoria de proteção. A seguir 
veremos diversos exemplos, contudo 
uma das iniciativas mais importantes 
é da organização não-governamental 
SOS Mata Atlântica.

O Programa de Incentivo às 
Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPN) da Mata Atlântica 
foi criado 2003, por uma iniciativa 
da Fundação SOS Mata Atlântica 
e da Conservação Internacional 
(CI), no âmbito da Aliança para a 
Conservação da Mata Atlântica. 
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Ele nasceu a partir da percepção 
de que havia muito interesse por 
parte dos proprietários em proteger 
remanescentes da Mata Atlântica, 
mesmo com os pequenos incentivos 
disponíveis. Um prova disso é que já 
havia 422 RPPNs reconhecidas no 
bioma em 2002.

Hoje no Brasil existem mais de 
1.230 RPPNs, sendo mais de 860 na 
Mata Atlântica, que protegem cerca 
de 176 mil hectares, demonstrando 
a importância estratégica dessa 
categoria de Unidade de Conservação 
(UC) para os esforços de proteção do 
Bioma.

Os primeiros quatro editais do 
Programa contaram com recursos do 
Fundo de Parceria para Ecossistemas 
Críticos (CEPF) – uma aliança 
entre Conservação Internacional 
(CI), Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente (GEF), Banco Mundial, 
Fundação MacArthur e governo 
japonês – e do Bradesco Cartões 
e apoiaram projetos de criação de 
gestão de reservas nos Corredores 
de Biodiversidade Central e Serra do 
Mar.

Diante da importância estratégica 
das RPPNs para a conservação do 
bioma e do sucesso do Programa, 
a The Nature Conservancy (TNC) 
participou da coordenação entre 
2006 e 2010, ampliando sua 
capacidade técnica e de gestão e 
a abrangência, quando passou a 
apoiar também projetos no Corredor 
Nordeste e Ecorregião Floresta com 
Araucárias.

Com base na experiência dos 
editais, em 2007 uma nova linha 
de financiamento por demanda 
espontânea, em que as propostas 
podem ser apresentadas em qualquer 

época do ano, foi lançada pelo 
Programa com apoio do Bradesco 
Capitalização e da TNC. Ela prevê o 
apoio a projeto de criação, gestão e 
negócios em RPPN, em escala maior 
e através de ações integradas em 
todo o bioma.

Entre 2009 e 2011 o Programa 
recebeu apoio específico do Projeto 
Proteção da Mata Atlântica II por meio 
do Atlantic Forest Conservation Fund 
(AFCoF) – Fundo de Conservação 
da Mata Atlântica na sua primeira 
e segunda fases, gerenciado pelo 
Funbio e financiado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, Conservação e 
Segurança Nuclear da República 
Federal da Alemanha (BMU), através 
do Banco Alemão de Desenvolvimento 
(KfW Entwicklungsbank), apoiando, 
pela primeira vez Editais de chamada 
de projetos em toda a Mata Atlântica 
(Pellin et al.; 2014).

Nesses anos o Programa também 
contou com recursos do Bradesco 
Cartões, Bradesco Capitalização 
e da Fundação Toyota do Brasil, e 
inovou mais uma vez ao financiar 
projetos de elaboração de Planos de 
Negócios para a implementação de 
atividades econômicas sustentáveis 
em propriedades com RPPNs, 
aliando conservação e geração de 
renda, contribuindo com a economia 
e desenvolvimento sustentável 
no entorno das reservas. Em uma 
década, foram investidos mais 
de 8 milhões de reais em ações 
de fortalecimento das RPPNs, 
sendo quase 6 milhões destinados 
diretamente a projetos de criação e 
gestão de reservas particulares na 
Mata Atlântica.
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1.1 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

OPORTUNIDADES

[Portugal]

Modelo de cogestão das áreas 
protegidas 
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

Os municípios serão as entidades que agregam as 
expectativas e as oportunidades locais, pela permanência 
com que interagem com os territórios sob a sua jurisdição, 
em matéria ambiental, social, cultural e económica. 
Neste âmbito, tem sido crescente e visível uma nova 
cultura que reconhece os valores em que assentam na 
conservação da natureza e reconhece o retorno social e 
económico conforme constante na Estratégia Nacional 
de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 
(ENCNB 2030). A Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 55/2018, de 7 de maio, que aprovou a Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
2030 (ENCNB 2030), previa, entre-linhas, a adoção de 
modelos de cogestão das áreas protegidas, incentivando o 
estabelecimento de parcerias com as entidades presentes 
no território.

Considerando que as áreas protegidas constituem a 
infraestrutura indispensável para a concretização dos 
objetivos de conservação da natureza, é neste âmbito que 
se desenhou uma parceria entre a autoridade nacional 
para as áreas protegidas ICNF, I.P., e as autarquias 
locais inseridas em áreas protegidas integradas na Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP)³ na definição  um 
modelo de cogestão das áreas protegidas (Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de Agosto) que considere: assegurar o 
cumprimento das obrigações internacionais e nacionais no 
domínio da conservação da natureza e da biodiversidade; 
salvaguardar a RNAP, através do seu planeamento 
integrado e articulado; concretizar os objetivos 
transversais no domínio das ações de conservação ativa 
e a monitorização de espécies e habitats. 

Assim, a aprovação do novo decreto-lei (116/2019) 
instituiu o modelo de cogestão para as áreas protegidas de 
âmbito nacional, através de uma gestão de proximidade, 
em que diferentes entidades colocam ao serviço da área 
protegida serviços e ferramentas disponíveis pondo em 
prática uma possível gestão participativa, colaborativa e 
articulada em cada área. Isto significa em primeira mão, 
agregar à autoridade nacional para a conservação da 
natureza e da biodiversidade (ICNF, I.P.), os municípios 
presentes nos territórios das áreas protegidas, para 
que possam contribuir para a aplicação das políticas de 
conservação, valorização e competitividade do território, 
criando-se assim uma comissão de cogestão da área 
protegida. 

Para além dos municípios, esta transferência de 
competências na cogestão de áreas protegidas, passa 
igualmente também pelas universidades, organizações 
não-governamentais e entidades públicas enquanto atores 
potenciais de monitorização e projetos de investigação e 
desenvolvimento. Aqui as instituições de Ensino Superior 
parecem ser atores singulares para se estreitar relação 
ao nível do estabelecimento de projetos de Investigação 
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3  As áreas protegidas de âmbito regional ou local podem, sob proposta 
dos municípios que as integram, adotar o modelo de cogestão, devendo 
neste caso ser consideradas preferencialmente para efeitos de integração 
na RNAP.

e Desenvolvimento no espectro de relatórios técnicos, 
estudos, monitorizações ou candidaturas conjuntas de 
financiamento comunitário ou internacional. 

Como ressalva, importa sublinhar que o modelo de 
cogestão deve traduzir na prática uma presença forte, 
interventiva, e colaborante junto das populações com um 
diálogo construtivo que aproxime a autoridade nacional 
das comunidades residentes das áreas protegidas, sendo 
a oportunidade de descentralizar a gestão e capacitar 
as direções regionais. Em específico, promover o 
pensamento e ação de que as populações residentes das 
áreas protegidas contribuem positiva e ativamente para a 
conservação da natureza.

Esta proposta de funções de cogestão considera 
também sempre que adequado e fundamentado, as 
zonas envolventes às áreas protegidas, circunscritas aos 
limites administrativos dos municípios que as integram, 
para a prossecução dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável naquelas áreas protegidas.

Aqui a cogestão, deve também não ser promotora de 
acordos e compromissos políticos no seu sentido lato ou 
de interesses locais mas sim numa avaliação imparcial, 
técnica e científica da autoridade nacional e atuação nos 
valores naturais e nas localizações que exigirem atenção; 
assumindo desde logo que a cogestão será desafiante 
ao nível da visão próprio e parcial que cada município 
interveniente tem, reclamando para si uma visão 
particular de “desenvolvimento”. 
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[España]

Introducción de 
prácticas en áreas 
protegidas con 
participación pública  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

El esfuerzo realizado en la 
declaración de AP debe verse 
acompañado de un esfuerzo semejante 
en fomentar la participación pública 
para que la gestión de las mismas sea 
efectiva. Cada vez hay más sistemas 
de evaluación de la efectividad de la 
gestión que incorporan indicadores 
para medir la participación ciudadana. 
Después hablaremos de ello. Sin 
embargo, para que la gestión sea eficaz 
y, además, “equitativa” es preciso 
incorporar la participación pública 
en la toma de decisiones (Borrini-

Feyerabend et al., 2013)

Este nuevo concepto brinda nuevas 
oportunidades a la participación 
pública, tradicionalmente centrada 
en la fase de estudio y alegaciones, 
antes de la aprobación definitiva 
de los instrumentos de gestión (en 
España, los Planes Rectores de Uso y 
Gestión (PRUG) o equivalentes) y en la 
participación de los órganos colegiados 
en aquellas AP donde existen.

En el medio marino se ha realizado 
un gran esfuerzo en las últimas 
décadas para declarar nuevas 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) y 
extender su superficie. Es en este 
ámbito donde aún queda mucho 
trabajo por hacer para aprobar los 
instrumentos de gestión. Sin embargo, 
se abren nuevas oportunidades. Los 
proyectos LIFE+INDEMARES y LIFE-
IP-INTEMARES han impulsado la 

protección del medio marino, la 
consolidación de una red de espacios 
marinos en la que se propicia la 
participación activa de los sectores 
implicados (pescadores, cofradías, 
representantes de las actividades 
de uso público, etc.). En el marco 
del proyecto SOSTPARK, también se 
han analizado las opiniones de las 
partes interesadas para evaluar la 
sostenibilidad socioeconómica de las 
AP terrestres (Rodríguez-Rodríguez 
y López, 2020) y en la red española 
de Reservas Marinas de interés 
pesquero (Rodríguez-Rodríguez et 
al., 2019).

Por tanto, podríamos concluir que 
la participación pública sigue siendo 
un reto alcanzable y deseable y que, 
en España, seguimos avanzando 
hacia la equidad en la gestión.
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[España]

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS)  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Es habitual reconocer que las AP, por su imagen de marca, sus 
valores naturales y culturales, son propicias para la dinamización 
social y económica de los territorios rurales, muchos de ellos en 
franco declive demográfico y socioeconómico por múltiples factores 
(diferencial de renta respecto a las áreas urbanas, su lejanía de las 
principales redes de comunicación y, por tanto, menor accesibilidad, 
envejecimiento de la población rural, etc.). Sin embargo, también 
se registra una tendencia al crecimiento de la demanda de nuevos 
espacios de ocio y de actividades relacionadas con la naturaleza 
(turismo rural y turismo basado en la naturaleza, eventos deportivos, 
etc.), de productos tradicionales y de calidad que debe ser cubierta. 
Este nicho es el que puede aprovechar las sociedades locales y 
actores de los territorios rurales en colaboración con los gestores 
de las AP. Éstas son y deben ser, cada vez más, el motor de un 
desarrollo sostenible en el mundo rural. 

Actualmente, EUROPARC-España (2019) impulsa estas 
iniciativas, especialmente en los Parques Naturales. Los PDS 
incluyen medidas para la protección y valorización de los recursos 
naturales y culturales, medidas de promoción de los productos 
asociados al territorio, productos ecológicos, impulso al turismo 
rural sostenible y medidas de apoyo a los emprendedores locales, 
entre otras. 

En Andalucía, los dos parques nacionales y los veintidós parques 
naturales cuentan con planes de desarrollo socioeconómico, 
instrumentos complementarios a los planes de gestión. En el 
Principado de Asturias, sus cuatro parques naturales también 
cuentan con PDS. En Cataluña, País Vasco e Islas Canarias hay 
algunas experiencias similares.
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[España]

Programa Sociedad y Áreas Protegidas  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

EUROPARC-España lanzó en 2016 el “Programa Sociedad y Áreas Protegidas: áreas protegidas 
para el bienestar humano”. Está estructurado en ocho líneas estratégicas (EUROPARC-España, 
2016): 1. Integración en el território; 2.Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano; 
3.Conocimiento científico para la gestión; 4. Comunicación y educación ambiental; 5.Modelos de 
gobernanza; 6. Modelos de financiación; 7. Ambientalización de políticas sectoriales; 8. 
Cooperación internacional.

Este programa trata de canalizar y fomentar el espíritu colaboración y participación ciudadana en 
las AP. Es cada vez más frecuente la implicación de la sociedad (propietarios de terrenos rústicos, 
empresarios, entidades locales) en la propuesta de nuevas AP, en su planificación y gestión. 
Comienzan a declararse nuevos espacios naturales protegidos privados y otros gestionados por 
las administraciones locales (parques periurbanos, espacios naturales de interés local, parajes 
naturales municipales) que encuentran hueco y reconocimiento en las leyes y redes regionales de 
AP (p. ej. En Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana).
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[Brasil]

Desenvolvimento 
dos objetivos de 
desenvolvimento 
sustentáveis da ONU 
no Brasil  
ADRIANO FIGUEIRÓ; SUZANE 
BEVILACQUA MARCUZZO

Para ser alcançado, o 
desenvolvimento sustentável depende 
de planeamento e do reconhecimento 
de que os recursos naturais são finitos. 
Esse conceito representou uma nova 
forma de desenvolvimento econômico, 
que leva em conta o meio ambiente.

Muitas vezes, desenvolvimento 
é confundido com crescimento 
econômico, que depende do consumo 
crescente de energia e recursos 
naturais. Esse tipo de desenvolvimento 
tende a ser insustentável, pois leva ao 
esgotamento dos recursos naturais 
dos quais a humanidade depende. 

Atividades econômicas podem 
ser encorajadas em detrimento da 
base de recursos naturais dos países. 
Desses recursos depende não só a 
existência humana e a diversidade 
biológica, como o próprio crescimento 
econômico.

O desenvolvimento sustentável 

sugere, de fato, qualidade em vez 
de quantidade, com a redução do 
uso de matérias-primas e produtos 
e o aumento da reutilização e da 
reciclagem.

Por essa razão, foi criada uma Força 
Tarefa do Sistema ONU no Brasil 
sobre a Agenda de Desenvolvimento 
pós-2015, com a participação de 
18 agências da ONU, dentre elas o 
PNUMA. Para a adequação dos ODS 
à realidade brasileira, foi criado o 
Grupo de Trabalho Interministerial 
sobre a Agenda Pós-2015, reunindo 27 
Ministérios e órgãos da administração 
pública federal que já trabalharam 
subsidiando a posição brasileira nas 
negociações da elaboração dos ODS. O 
Brasil foi um dos países eleitos como 
representante da América Latina e do 
Caribe no grupo de especialistas das 
agências oficiais de estatística sobre 
indicadores dos ODS, no âmbito da 
Comissão de Estatística das Nações 
Unidas. 

O IBGE será o responsável por 
representar o Brasil nesse grupo, 
organizando todos os produtores de 
informação em nível federal, a fim 
de contribuir de forma efetiva no 
processo de aperfeiçoamento dos 
ODS, e, internamente, trabalhando no 
levantamento dos dados e estatísticas 
para monitorar a implementação dos 

ODS. O Brasil, por exemplo, já possui 
uma matriz com forte participação das 
energias renováveis, como a hídrica, 
mas as mudanças no regime hídrico 
que estamos enfrentando desde o 
ano passado demonstram que temos 
que ir adiante, ou seja, repensar as 
escolhas de longo prazo; o nosso 
imenso “patrimônio” hídrico, diante 
das evidentes mudanças do clima, não 
parece ser mais a melhor alternativa, 
como já foi no passado. 

Então, falamos novamente das 
transformações em curso. Se olharmos 
nossa capacidade de irradiação que 
é 2,5 vezes maior que a de países de 
clima frio, tem a oportunidade de fazer 
mudanças. Tornar a energia solar 
acessível contribuirá certamente para 
o ODS 7, que é “Garantir acesso à 
energia barata, confiável, sustentável 
e moderna para todos” e também 
para a meta 13.1 do ODS 13: “Reforçar 
a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados ao 
clima e às catástrofes naturais em 
todos os países”. Mas são muitas as 
oportunidades em todos os ODS.

Por sua vez, uma ferramenta muito 
importante para minimizar a perda de 
habitats e efeito estufa é a restauração 
florestal. Por isso a Assembleia 
Geral das Nações Unidas declarou a 
Década da ONU sobre Restauração de 
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Ecossistemas de 2021 a 2030.

Ao reconhecer a importância 
da atividade para combater a crise 
climática global e melhorar a segurança 
alimentar, o fornecimento de água e a 
biodiversidade, a organização estimula 
lideranças políticas, do setor privado e 
da sociedade civil a reforçarem suas 
atenções aos dois bilhões de hectares 
de áreas degradadas com potencial de 
restauração no mundo.

O objetivo do anúncio é dar corpo 
às metas existentes, como o Desafio 
de Bonn, por exemplo, que busca 
restaurar 350 milhões de hectares de 
ecossistemas degradados até 2030. 
Atualmente, segundo a ONU, 57 países, 
governos subnacionais e organizações 
privadas já se comprometeram a 
executar 170 milhões de hectares 
de restauração. A meta global, se 
cumprida, pode gerar US$ 9 trilhões 
em serviços ambientais e retirar de 13 
a 26 bilhões de toneladas de gases do 
efeito estufa da atmosfera.

O Brasil tem como meta recompor 
e reflorestar 12 milhões de hectares 
de florestas e restaurar 15 milhões 
de hectares de pastagens degradadas 
com ampliação de cinco milhões de 
hectares de sistemas de integração 
de lavoura, pecuária e floresta. O país 
também é membro da Iniciativa 20 x 
20, que quer promover a restauração 

de 20 milhões de hectares até 2020.

A década da restauração se junta 
a outras já declaradas, para desafios 
como desertificação, biodiversidade, 
ciência dos oceanos, entre outras. O 
Brasil teve uma relação mais próxima 
com a Década de Ação pela Segurança 
Viária (2011 – 2020), que contou com 
a Declaração de Brasília, assinada em 
2015, quando a capital federal sediou 
a Segunda Conferência Global de Alto 
Nível sobre Segurança no Trânsito. 
Mais tarde, o país lançou o Plano 
Nacional de Redução de Mortes no 
Trânsito.

O texto da resolução aprovado 
pela Assembleia Geral da ONU 
deixa claro que a declaração da 
Década sobre Restauração de 
Ecossistemas é um reforço a outras 
metas existentes, como os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, as 
relacionadas à biodiversidade (Metas 
de Biodiversidade de Aichi, Convenção 
de Ramsar, por exemplo), além das 
específicas de restauração já citadas.

O Brasil tem o potencial de ser um 
líder global da iniciativa, por se tratar 
de um país de florestas, embora a 
política pública do atual governo ignore 
completamente esse fato.
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1.1 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS  

FRAQUEZAS

[Portugal]

Envolvimento e participação 
pública em áreas protegidas 
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

A ideia de participação pública como o envolvimento 
direto dos diversos atores, cidadãos, entidades públicas 
e privadas nos processos que levam à tomada de decisão 
no decorrer dos processos de planeamento tem, em 
Portugal, uma tradição ténue do público (Ferreira et 
al, 2001). É disso exemplo o caso das áreas protegidas 
também revelando-se para alguns autores insuficientes 
os mecanismos previstos na legislação (Oliveira & 
Baptista, 2000; Gomes, 2003).

O artigo 14.º, n.º 4 a 6 (Decreto-Lei n.º 142/2008) 
relativo à classificação de áreas protegidas de âmbito 
nacional e também aplicável às áreas protegidas de 
âmbito regional ou local, informa que a classificação é 
obrigatoriamente precedida de um período de discussão 
pública anunciado com uma antecedência mínima de 10 
dias, não inferior a 20 nem superior a 30 dias visando a 
recolha de observação e sugestões sobre a classificação. 
Este período de discussão é realizado através de aviso a 
publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social e da página da Internet da autoridade 
nacional (ICNF, I.P.) do qual consta a indicação do período 
da discussão e dos locais onde se encontra disponível 
a proposta final de classificação e a forma como os 
interessados devem apresentar as suas observações ou 
sugestões.

Após classificação, os parques nacionais e os parques 

naturais de âmbito nacional dispõem obrigatoriamente de 
um Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP)⁴. 
Uma gestão próxima ao cidadão de uma área que alberga 
alguns condicionalismos ajudaria a minimizar eventuis 
conflitos nomeadamente dos atos e atividades proibidos 
interditos ou condicionados previstas nos respetivos 
diplomas da sua criação ou nos casos em que em situação 
de sobreposição de limites administrativos, geram clima 
de conflito. 

A participação figura como objetivo em diversos 
regulamentos dos POAP: “assegurar a participação ativa 
de entidades públicas e privadas na gestão do Parque 
Natural de Montesinho, em estreita colaboração com 
as populações residentes (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 179/2008); “assegurar a participação ativa 
na gestão do Parque Natural do Litoral Norte, de todas 
as entidades relevantes, públicas e privadas, em estreita 
colaboração com as populações locais (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 175/2008) e nas ações e 
atividades a promover “participação das populações locais 
no planeamento, gestão e conhecimento do património 
natural e cultural do território do Parque Nacional da 
Peneda – Gerês (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
11-A/2011), entre outros. Ainda assim grande parte dos 
desafios dos POAP em matéria de participação pública 
tem que ver com a necessidade de definição de uma 
cadência possível de participação e de gestão participada 
após a aprovação dos planos. 

A participação pública tem vindo a resumir-se aos 
períodos de discussão pública aquando da classificação 
das áreas protegidas e a elaboração dos planos de 
ordenamento. Neste caso concreto, a legislação não 
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define a metodologia, número de intervenientes mínimos 
por tipologia de atores para a participação, sendo que a 
metodologia pode ser diversa, minuciosa ou mais ampla. 
O que, atendendo à humanização do território das áreas 
protegidas deve revelar-se indispensável. A participação 
das comunidades em fóruns ou oficinas participativas com 
alguma periodicidade estabelecidade (bianual) significa 
responsabilizar as comunidades, envolvendo-as em 
processos que valorizam a sua voz mas também as suas 
atitudes, o que transmite uma noção de coletivo ao mesmo 
tempo que pode ser um barómetro socioeconómico de 
extrema utilidade para a autoridade nacional.

Recentemente, a introdução de um modelo de cogestão 
das áreas protegidas (Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de 
Agosto) vem colocar relevância na participação pública e 
o envolvimento de todos os interessados, em especial os 
residentes e utilizadores da área protegida ao afirmar que 
devem ser assegurados no desenvolvimento do respetivo 
modelo de cogestão, nomeadamente, por recurso à 
realização consultas públicas; inquéritos de opinião; 
divulgação prévia das medidas a implementar e sessões 
participativas. A responsabilização e a gestão participada 
está aqui acoplada aos municípios integrantes e os seus 
parceiros público-privados e as instituições de ensino 
superior. Novos paradigmas estão a emergir com o intuito 
de melhorar e adaptar os processos de gestão inerentes 
das áreas protegidas no âmbito deste novo modelo, onde 
a proteção da natureza mas também o desenvolvimento 
socioeconómico parece ser importante, mas que, devem 
primar obrigatoriamente por não substituir comunidades 
locais residentes por corpos burocráticos.

4  As reservas naturais e as paisagens protegidas de âmbito nacional 
dispõem de plano de ordenamento quando o respetivo decreto 
regulamentar de classificação defina tal necessidade e as áreas protegidas 
de âmbito regional ou local e os monumentos naturais de âmbito nacional 
não dispõem de plano de ordenamento, sendo-lhes aplicável o regime 
constante dos respetivos atos de criação e dos planos municipais de 
ordenamento do território. Na atualidade, contabilizam-se 01 Parque 
Nacional, 13 Parques Naturais, 09 Reservas Naturais e 02 Paisagens 
Protegidas com POAP. 
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[España]

Planes de gestión de áreas protegidas  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Aunque en los últimos años, España ha realizado un avance significativo en este tema, aún 
podemos considerar una debilidad la falta de completitud de elaboración de los planes de gestión. 
Es verdad, que alcanzar esta meta supondrá un esfuerzo titánico, dado el elevado número de 
AP y de partes interesadas involucradas. Sin embargo, es una tarea obligatoria y necesaria para 
conseguir que estas AP sean eficaces y equitativas.

Las cifras varían en función de las redes y de las figuras de protección. En el momento actual 
(abril de 2020), el 93% de los parques nacionales disponen de Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). 
Recientemente, se han aprobado los decretos que regulan los PRUG del último parque nacional 
declarado en 2013 (Sierra de Guadarrama) en los ámbitos territoriales de Castilla y León y de la 
Comunidad de Madrid, las dos regiones que aportan territorio al parque.

Según datos de EUROPARC-España (2019), el 61% de los parques naturales cuenta con PRUG. 
También, los espacios protegidos Red Natura 2000, a pesar de que suelen ser figuras proclives a 
una gestión pasiva, tienen instrumento de gestión aprobado el 70% de ellos. El esfuerzo gestor se 
ha multiplicado por 15, aproximadamente, en los últimos cinco años.

A pesar de ello, sería deseable mantener ese esfuerzo gestor para completar y actualizar, en 
algunos casos, los planes de gestión de todas las AP españolas.
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[España]

Insuficiencia de los recursos humanos en la gestión de 
áreas protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Desde la crisis de 2008, los gobiernos regionales se han visto obligados a un ajuste económico 
que aún hoy se refleja en sus presupuestos. Los recursos humanos dedicados a la gestión de 
los parques siguen una pauta similar desde el año 2012. Según EUROPARC-España (2019), hay 
una media de 87 personas en los parques nacionales y de 12 personas en los parques naturales. 
Aunque cabía alguna esperanza de incremento en los últimos años tras una tímida recuperación 
económica, ésta se torna difícil ahora debido a la incertidumbre provocada por la pandemia del 
COVID-19. 
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[España]

Tendencia descendente de 
las inversiones y escasa 
evaluación de la eficacia de 
la gestión 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Según EUROPARC-España (2019), las 
inversiones medias en los parques siguen 
una tendencia descendente. En los parques 
nacionales, la inversión actual es de 54€/
ha, la más baja de las registradas en esta 
década, un 79% menor que el valor de 2010. 
En los parques naturales, la inversión media 
es de 26€/ha, cifra similar a la de 2010. 

Existen múltiples sistemas de evaluación 
de la eficacia de la gestión (Pomeroy et al., 
2005; Hockings et al, 2006). Rodríguez-
Rodríguez y Martínez-Vega (2012) idearon un 

Sistema de Evaluación Integrada de Áreas 
Protegidas (SIAPA, por su acrónimo en inglés) 
que va más allá de los anteriores. Además 
de evaluar la eficacia de la gestión, evalúa 
también otros aspectos como el estado 
de conservación, la planificación, contexto 
socioeconómico, percepción y valoración 
social y amenazas a la conservación. 
Aplicaron el sistema de evaluación a las 
AP de la Comunidad de Madrid (Rodríguez-
Rodríguez y Martínez-Vega, 2013) y, más 
tarde, refinando el método, lo aplicaron a 
los parques nacionales de Ordesa y Monte 
Perdido (con la colaboración de los gestores) 
y de Sierra de Guadarrama (Rodríguez-
Rodríguez et al., 2017). Mallarach et al. (2008) 
también aplicaron un sistema propio a las AP 
de Cataluña. A pesar del interés científico 
de estos sistemas de evaluación, aún hay 
reticiencia de aplicarlos, de forma voluntaria, 
por parte de los gestores de las AP.
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[Brasil]

Políticas de 
ordenamento 
do território e a 
litoralização das 
RPPN’s 
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO

Embora o número e a escala 
das iniciativas de conservação 
tenham crescido consideravelmente 
durante as últimas décadas, elas 
são ainda insuficientes para garantir 
a conservação da biodiversidade 
da Mata Atlântica e dos outros 
cinco biomas brasileiros. Controle e 
fiscalização efetivos são necessários 
como fundamento básico de qualquer 
estratégia para conservação.

Particularmente importante é a 
implementação do Código Florestal, 
uma das mais importantes leis que 
regem o sistema de florestas no 
Brasil, o qual prioriza a proteção e/ou 
restauração das reservas florestais 
legais e áreas de proteção permanente 
em todas as propriedades privadas. 
Isso aumentaria significativamente 
a área de hábitat florestal protegida 
e garantiria que as propriedades 
rurais cumprissem os objetivos 
sociais e ambientais estabelecidos 
pela Constituição Federal brasileira. 
Para se evitar mais desmatamentos e 

perda massiva de espécies nos biomas 
brasileiros, o desafio consiste na 
integração dos diversos instrumentos 
regulatórios, políticas públicas e 
novas oportunidades e mecanismos 
de incentivo para a proteção e 
restauração florestal, além dos vários 
projetos e programas independentes 
desenvolvidos pelos governos e 
ONGs, em uma única e abrangente 
estratégia para o estabelecimento 
de redes de paisagens sustentáveis 
ao longo da região. Tais redes, que 
têm sido chamadas de corredores 
de biodiversidade, representam o 
fundamento básico de qualquer 
estratégia efetiva para a conservação 
de biomas altamente fragmentados 
Uma estratégia integrada para a 
implementação de uma rede de 
paisagens sustentáveis ao longo dos 
ecossistemas brasileiros deveria 
seguir cinco linhas gerais.

Primeiro, as ações de conservação 
devem ser planejadas com base em 
fronteiras naturais (áreas prioritárias 
para conservação ou corredores de 
biodiversidade), ao invés de limites 
políticos (municípios ou estados). 
Segundo, ampla colaboração entre 
agências governamentais e outras 
parcerias é vital para o desenho 
e implementação de paisagens 
sustentáveis. Terceiro, os grandes 
corredores de conservação deveriam 
estar ancorados em um amplo sistema 

de áreas protegidas. Em quarto lugar, 
a restauração de florestas de galeria é 
fundamental para o estabelecimento 
de conectividade entre fragmentos 
florestais, como forma de garantir 
que recursos hídricos críticos sejam 
mantidos na região. Finalmente, a 
implementação de redes de paisagens 
sustentáveis deveria ser monitorada 
utilizando-se os melhores indicadores 
de desempenho disponíveis, referentes 
a aspectos biológicos, sociais e 
econômicos, para garantir que estes 
recursos sejam utilizados de forma 
efetiva.

Entendendo esse raciocínio, para o 
bom funcionamento e o desempenho 
de sua função como tal, uma RPPN 
deve abster-se da postura de “ilha de 
conservação”, ou seja, uma situação 
que não desconsidera influencia 
exterior, o entorno da área ou possíveis 
corredores ecológicos.

De acordo com Dudley (2008), a 
definição da União Internacional para 
a Conservação da Natureza (UICN) 
para uma área protegida privada é 
“uma porção de terra, de qualquer 
tamanho, predominantemente 
manejada para a conservação da 
biodiversidade, protegida com ou 
sem o reconhecimento formal dos 
governos e que pode ser propriedade 
de indivíduos, comunidades, empresas 
e organizações não governamentais”. 
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Ainda que tais áreas não atinjam 
todos os objetivos conservacionistas 
que se poderia pretender por serem 
geralmente menores que as áreas 
públicas, elas podem contribuir 
para a proteção de habitats que não 
estejam ainda legalmente protegidos, 
devido à dificuldade de se criar um 
sistema de áreas protegidas que 
seja perfeitamente representativo da 
biodiversidade existente (Kamal et al., 
2015).

Nessa perspectiva, o fato da maior 
parte das RPPNs se localizarem 
no litoral do Brasil, é uma grande 
conquista, uma vez que o bioma 
Mata Atlântica é considerado um 
hotspot de biodiversidade. Em 
termos percentuais, considera-se 
em torno de mais de 66% do total 
de RPPNs do Brasil representando 
mais de 150.000 ha. De acordo com 
Mesquita (2004) esse dado pode ser 
atribuído ao perfil dos proprietários 
do bioma, que em sua maioria pouco 
dependem economicamente da 
produção rural para compor sua 
renda. Somado a isso, também o nível 
de conscientização dos proprietários 
dessa região e a disponibilidade de 
programas e projetos de organizações 
ambientalistas que apoiam a criação 
de RPPN na Mata Atlântica a exemplo 
da SOS Mata Atlântica.

A partir do momento que a 

propriedade particular passa a fazer 
parte do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação, o proprietário recebe 
alguns incentivos, como isenção do 
Imposto Territorial Rural (ITR). A 
isenção, no entanto, não é o suficiente 
para convencer proprietários a arcar 
com os custos de ter uma reserva 
privada. Até o momento quem se 
dispõe a criar uma RPPN tem muito 
mais trabalho do que benefícios.

Os produtores que transformaram 
suas áreas florestais em RPPNs o 
fizeram mais por idealismo do que pelo 
benefício econômico que isso pudesse 
gerar. Ao criar a reserva, o produtor 
gera benefício para toda a sociedade, 
mas precisa arcar com custos e 
burocracia, e não consegue reverter a 
Reserva em benefício próprio de forma 
tão significativa monetariamente.

Uma forma de incentivo seria 
oficializar estratégias como as de 
Pagamento por Serviços Ambientais, 
em que proprietários que mantêm a 
floresta em pé recebem uma quantia 
em dinheiro. Iniciativas como essa já 
existem, mas ainda são ainda pequenas 
e de pouca representatividade.

No entanto, é necessário que essas 
unidades de conservação cumpram 
realmente com o seu objetivo de 
criação, sendo que para alcançar esse 
objetivo é necessária uma gestão 
eficiente. É inegável a necessidade 

da implantação da gestão em uma 
UC, sendo que não basta criar as 
UCs, é necessário gerir e manejá-las, 
priorizando ações que visem minimizar 
os impactos sobre a biodiversidade, 
bem como o seu fortalecimento e a 
sua integração com as comunidades 
vizinhas. Desta forma, as áreas 
naturais precisam de uma gestão 
qualificada, continuada e eficaz.

Dentre as dificuldades encontradas 
para Implantação das RPPNs está à falta 
de apoio do governo, falta de recursos 
financeiros, morosidade no processo 
de vistoria técnica e custos com o 
georreferenciamento, destacando 
entre esses já mencionados a falta de 
apoio do governo. Foi mencionado em 
diversos estudos que para a realização 
do Plano de Manejo exige um custo 
muito alto, onde alguns citaram não ter 
condição de realizar tal custo, todavia 
já tenha gastado com a manutenção da 
área.

Por fim, o número de editais 
de financiamento específico para 
Reservas Privadas é muito pequeno 
para tantas já estabelecidas, e desta 
forma o gerenciamento da unidade 
de conservação fica comprometido. 
Assim, se percebe que o caminho de 
incentivos ainda precisa ser construído 
de forma a realmente os proprietários 
cumprirem seu papel na conservação 
da natureza.
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1.1 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS  

AMEAÇAS

[Portugal]

Fragmentação da paisagem
e a conectividade ecológica 
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

A humanização/ocupação humana das áreas 
protegidas portuguesas, salvo excepções, é uma situação 
recorrente que permite incrementar a valorização dos 
serviços prestados pelo ecossistema e assim desenvolver 
e operar nas comunidades locais humanas oportunidades 
de explorar conceitos de sustentabilidade, ecologia e 
conservação de biodiversidade com proximidade. Ainda 
assim, a fragmentação de habitats é também um processo 
relacionado com a alteração da paisagem ao nível da 
sua fragmentação e de perda de equilíbrio ecológico da 
paisagem podendo afetar a sua estrutura bem como a sua 
função (Botequilha Leitão; Ahern, 2002) o que dificulta a 
gestão de áreas protegidas.

A divisão da paisagem em subunidades de paisagem 
com diferentes usos e ocupações do solo em matéria 
de áreas protegidas, além de reduzir a sua dimensão 
funcional, altera a forma natural e o número de manchas 
dos habitats. Estes processos promovem o aumento da 
razão entre o perímetro e a área não urbanizada, o que 
leva a uma proporção de habitat desequilibrada que as 
torna, por conseguinte, mais vulnerável a perturbações. 
O isolamento e fragmentação de habitats resulta do 
aumento da distância entre fragmentos.

Assim, quanto menor o princípio de continuidade 
e de mobilidade (relativo movimento de espécies) a 
fragmentação de habitats aumenta a vulnerabilidade 

das população de espécies ao reduzir a área de habitat 
disponível para as populações locais e ao limite a 
dispersão, migração ou troca genética (o grande desafio 
da introdução e estabilização do lince-ibérico em Portugal 
por exemplo).

Este processo creio ser visível em Portugal em dois 
estratos de análise. Um que ocorre dentro dos limites de 
algumas áreas protegidas e um outro relativo à relação 
complexa entre a área protegida e os outros habitats 
exteriores nomeadamente com outras áreas protegidas⁵  
ou em complementaridade com as áreas Rede Natura 
2000 (SIC’s e ZPE’s) e sítios RAMSAR.

Assim, aos esforços de conectividade ecológica do 
interior da área protegida se por um lado a autoridade 
nacional pode assumir algumas das preocupações de 
gestão, no que diz respeito às conectividades externas, 
é um esforço que carece de uma orientação governativa 
sólida e articulado com as Comunidades Intermunicipais 
(CIM) e carentes de uma organização e procura de 
financiamento ao nível das respetivas Comissões 
de Coordenação Regional (CCDR). A aprovação de 
áreas protegidas de âmbito regional/locais não 
obrigatoriamente integradas na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas da autoridade nacional podem por exemplo ser 
impulsionadas para cumprir a obrigatoriedade, também, 
do critério proximidade às áreas protegidas já existentes.

À margem de um estudo exaustivo de padrões da 
paisagem e de modelação geográfica a nível nacional, a 
interação entre manchas no interior da área protegida 
e a forma como padrões e interações ocorrem dentro e 
fora da área protegida ao longo do tempo deve procurar-
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5  Sobre esta consideração, alguns estudos, nomeadamente do Instituto 
Geográfico Português – IGP, demonstram a existência de cenários de 
partida para o desenvolvimento de novos estudos de conexão de habitats 
através de corredores ecológicos em algumas áreas protegidas como é 
exemplo entre o Parque Natural da Estrela e a Reserva Natural da Malcata 
no caso específico do lobo-ibérico (Gomes et al, 2011). 
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se quadros de financiamento robustos que permitam 
estudar e propor ações de conectividade e os seus 
efeitos nos processos ecológicos existentes e vindouros. 
Aqui incluem-se também as ações de requalificação e 
recuperação das galerias ripícolas enquanto corredor 
fluvial de espécies aquáticas, semi-aquáticas e terrestres 
e no caso na inexistência de corredor fluviais a aposta na 
renaturalização de corredores através de operações de 
reflorestação autóctone e rewilding.

A incapacidade das espécies de se moverem através 
de ambientes inóspitos com ocupação humana e as 
estruturas associadas) pode, muito presumivelmente, 
impedir a sua expansão para além das fronteiras das áreas 
protegidas. Assim, a criação de sistemas de externos aos 
limites das áreas protegida e de corredores ecológicos 
que permitam uma melhor ligação entre as áreas surge 
como maior importância.

As alterações na ocupação do solo são acompanhadas por 
uma generalizada tendência de aumento da fragmentação 
da paisagem e do comprometimento das relações bióticas 
que aí ocorrem dificultando muito a gestão dos habitats e 
dos seres que o integram e se relacionam nestes espaços 
Prenúncios recentes motivadores em Portugal fazem-se 
através de um corredor ecológico que irá atravessar o Vale 
do Côa, desde Vila Nova de Foz Côa até à Serra da Malcata, 
no concelho do Sabugal, coordenada pela organização 
Rewilding Europe. Um projeto que terá uma extensão 
de 120 mil hectares e conta com um investimento de 
2,6 milhões de euros, através do programa “Endangered 
Landscapes Programme”, coordenado pela Universidade 
de Cambridge.
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[España]

Turismo intensivo en áreas 
protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

El turismo basado en la naturaleza junto 
a las actividades de ocio y recreativas al 
aire libre y las actividades deportivas en 
AP cada vez son más demandadas. Como 
veíamos antes, estas actividades suponen 
nuevas oportunidades de negocio en los 
núcleos rurales que impulsan, sin duda, 
el desarrollo en estas zonas con un debil 
tejido social y económico. El disfrute social 
forma parte de los objetivos de los parques 
nacionales y naturales que acondcionan sus 
instalaciones para atraer a los visitantes y 
educarlos ambientalmente en sus centros 
de interpretación. Es obvio que es preciso 
imponer ciertas limitaciones para garantizar 
la conservación de los recursos naturales 
que protegen estos espacios.

Según EUROPARC-España (2019) en 2016 
se invirtieron cerca de 11 millones de € en 
infraestructuras de los parques nacionales 
para acondicionar o mejorar los Centros 
de Visitantes, entre otras. Continúa el 
incremento del número de visitantes. Según 
sus datos, el conjunto de los quince parques 
nacionales han sido visitados en 2018 por 
15,4 millones de personas, cerca del 5% más 
que en el año anterior. El Parque Nacional 

del Teide sigue siendo el más visitado, con 
más de 4 millones de visitantes, seguido 
de los parques nacionales de la Sierra de 
Guadarrama (cerca de 2,7 millones), Picos de 
Europa (algo más de 2 millones) y Timanfaya 
(algo más de 1,7 millones de visitantes). Por 
otra parte, se estiman otros 16 millones de 
visitantes a los parques naturales españoles. 
Además, en 2015 se contabilizaron 
hasta 246.000 participantes en carreras 
por montaña, marchas y otros eventos 
colectivos organizados en áreas protegidas 
(EUROPARC-España, 2016).

Todo ello, genera una presión cada vez 
más grande sobre las áreas protegidas, 
especialmente las insulares y las periurbanas, 
que dificultan la gestión y amenazan la 
conservación de la biodiversidad. A modo 
de ejemplo, hasta la aprobación del PRUG, 
existía elevada frecuentación en el sendero 
Cotos-Peñalara los fines de semana, sobre 
una de las zonas de mayor valor ecológico del 
parque nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Su proximidad a Madrid y Segovia le exponen 
a este tipo de amenazas relacionadas 
con el uso público. Así pues, los gestores 
se enfrentan a un problema de gestión: 
encontrar un equilibrio entre la conservación 
de la biodiversidad y el uso recreativo del 
parque. La entrada en vigor del PRUG y la 
Carta Europea de Turismo Sostenible serán 
instrumentos fundamentales para abordar 
este reto.
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Duarte Belo
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[Brasil]

Fragmentação das áreas 
protegidas  
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO  

A ausência e fragmentação de habitats naturais 
retratam o início de uma grande modificação das 
paisagens naturais ocasionadas por ações antrópicas, 
que engloba derrubadas de florestas, desmatamento no 
interior dos fragmentos e o surgimento de bordas, tendo 
como resultado nesse processo o afundamento dos 
fragmentos em matrizes não florestais, onde tais fatores 
de degradação podem conduzir-se de forma ordenada e 
simultânea.

A partir da década de 1970 a fragmentação de 
habitats no Brasil teve um aumento considerável, 
atingindo diretamente a biodiversidade de diversos 
biomas. O bioma Mata Atlântica resguardava grande 
parte do território brasileiro, e atualmente, figura-se 
fortemente fragmentado, cerca de 12% das suas áreas de 
floresta primária encontram-se reduzidas e apresentam 
afastadas manchas. A diminuição da biodiversidade em 
consequência da fragmentação ocorre em dois meios 
e dois processos: meio aquático e terrestre, e a médio 
e longo prazo. Em curto prazo a perda das espécies é 
imediata e continuada após o desmatamento e em longo 
prazo por meio do isolamento (Paglia et al., 2006). 

Além da perda do habitat, o desmatamento ocasiona 
drásticas consequências ao meio ambiente, devido 
à fragmentação de habitats que causa: perda da 
biodiversidade, prolongamento nos efeitos de borda, 
modificações nas interações ecológicas e na cadeia 
reprodutiva de diversas espécies, afastamento das 
composições florestais, expansão da predação e da 
competição, extinção das espécies e perda do ecossistema 
(Souza et al., 2014).

Por sua vez, em áreas de proteção, a expansão da 
perturbação ambiental nos fragmentos florestais em 

consequência do acentuado processo de urbanização, 
além do desmatamento, colabora consideravelmente 
para a degradação da qualidade ambiental dos 
remanescentes florestais. Em determinadas regiões a 
origem da paisagem é tomada por ações humanas, e os 
sistemas ecológicos naturais sucedem-se como pequenos 
fragmentos florestais isolados. Nesse processo, ocorrem 
intensivos efeitos de borda ocasionados por altos graus de 
fragmentação, em consequência de incêndios, extração 
de madeira, caça e intrusões biológicas, o ambiente é 
exposto a um alto grau de degradação entre os fragmentos 
florestais (Ferraz et al., 2014). 

Ao distinguir o agrupamento de características 
que podem produzir um corredor ecológico, elabora-
se um mapeamento que favorece a conservação da 
biodiversidade local por intermédio da inclusão de 
diversificadas modalidades de áreas protegidas, por esse 
motivo, preservar e recompor a conectividade das áreas 
fragmentadas propicia a sucessão genética entre as 
populações, o que viabiliza as chances de subsistência 
de inúmeras espécies (Umeda et al., 2015). Os corredores 
ecológicos são fundamentais extensões de conexão de 
fragmentos florestais, que além de beneficiar a dispersão 
das espécies e o processo de reprodução, são recursos 
importantes de controle de áreas de preservação em 
unidades de conservação, que asseguram a preservação 
e recuperação dos biomas brasileiros (Guedes et al., 
2017). Em estudos realizados por Tamasauskas (2011) 
evidencia-se que a fragmentação florestal atinge também 
áreas particulares de grande influência ecológica como 
as bacias hidrográficas, que são essenciais no processo 
de dinâmica hidrológica, onde ocorre a capitação, 
drenagem e realimentação da rede hidrográfica. Como 
a cobertura vegetal está diretamente ligada ao processo 
de realimentação hidrológica, torna-se imprescindível 
observar a adversidade da fragmentação florestal em 
bacias hidrográficas. 

Diante do que foi abordado, faz-se necessário zelo às 
políticas de conservação, em especial à habitats relativos 
à gestão das adjacências das áreas protegidas para a 
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composição de corredores ecológicos, pois os mesmos 
possuem uma maneira de absorver os fragmentos 
essenciais, já que o desaparecimento de ambientes 
naturais associado ao processo de fragmentação tem 
consequência na composição de paisagens com escassos 
recursos biológicos (Fahrig, 2003). Além do mais, a 
fragmentação da paisagem normalmente instaura a 
integridade da malha hidrográfica, modificando a fração 
e atributo da água. 

Hipoteticamente, a chance de as áreas protegidas 
alcançarem seus objetivos é o beneficiamento pelo 
estabelecimento de redes de áreas protegidas e pelo 
aditamento da conectividade, por meio da geração de 
corredores ecológicos. A instalação de zonas de proteção 
nas adjacências de áreas protegidas é constantemente 
inserida em estratégias de manejo, devido a influência do 
fluxo gênico tanto de populações de espécies nativas ou 
autóctones quanto espécies exóticas invasoras.

As áreas destinadas à proteção são assim delimitadas 
como forma estratégica para inibir atividades antrópicas, 
tornando-as menos vulneráveis às pressões humanas e, 
consequentemente, evitando comprometer a conservação 
dos recursos naturais desses ecossistemas. Contudo, a 
ação antrópica impulsionada pela crescente demanda 
econômica e social tem cada vez mais forçado o avanço 
de atividades altamente exploratórias e impactantes para 
o interior dessas áreas destinadas à proteção ambiental, 
não cumprindo com o principal propósito que as áreas 
protegidas possuem de manter os sistemas naturais, 
causando sérios desequilíbrios e comprometendo a 
funcionalidade destes ambientes.

Assim a vulnerabilidade das áreas protegidas está 
relacionada diretamente à existência de conflitos 
advindos da expansão urbana e agropecuária e projetos 
de infraestrutura (estradas, rodovias, barragens, 
loteamentos), além de caça e pesca comercial, comércio 
ilegal de animais e plantas, desmatamentos, mineração, 
queimadas, isolamento, além de uma infinidade de 
problemas existentes nos seus entornos.

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          49



1.2
CONSERVAÇÃO DAS
ÁREAS PROTEGIDAS
FORÇAS
REFORÇO DA COOPERAÇÃO TERRITORIAL EM PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ESPÉCIES E HABITATS  RICARDO NOGUEIRA MARTINS    P.17      P.51  

DIVERSIDAD DE FIGURAS DE PROTECCIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS REDES DE ÁREAS PROTEGIDAS  JAVIER MARTÍNEZ-VEGA    P.17      P.52  

RESERVAS PRIVADAS – RESERVA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN)   SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO     P.1      P.54  7

OPORTUNIDADES
ÁREAS PROTEGIDAS DE ÂMBITO REGIONAL OU LOCAL  LUÍSA JORGE; RICARDO NOGUEIRA MARTINS     P.17      P.56 

ÁREAS PROTEGIDAS DE ESTATUTO PRIVADO  LUÍSA JORGE; RICARDO NOGUEIRA MARTINS     P.17      P.58  

INFRAESTRUCTURAS VERDES   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.60  

CUSTODIA DEL TERRITÓRIO   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.1      P.62  7

CIENCIA CIUDADANA   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.63  

PRESERVAÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS POR VIA DA INICIATIVA PRIVADA   SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO      P.      P.66  17

FRAQUEZAS
DEGRADAÇÃO DUMA ÁREA PROTEGIDA E A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS DE MONITORIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO:  
O CASO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DO BAIXO SABOR (AHBS)   RUI M. V. CORTES    P.      P.70  17

VIGILÂNCIA E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  RICARDO NOGUEIRA MARTINS     P.17      P.72  

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.1      P.73  7

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.74

EXPANSIÓN URBANA   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.75  

INCENDIOS FORESTALES  JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.76  

DESMATAÇÃO DA AMAZÓNIA   SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO      P.17      P.78  

AMEAÇAS
INCÊNDIOS FLORESTAIS   RICARDO NOGUEIRA MARTINS     P.17      P.80  

ILÍCITOS AMBIENTAIS   RICARDO NOGUEIRA MARTINS     P.17      P.82  

AISLAMIENTO Y FRAGMENTACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS   JAVIER MARTÍNEZ-VEGA     P.17      P.84  

PERDA DE ÁREAS PROTEGIDAS   SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO      P      P.86  .17

BIOPIRATARIA   SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO      P.17      P.88  
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[Portugal]

Reforço da Cooperação 
Territorial em 
Programas de 
Conservação e 
Monitorização de 
espécies e habitats  
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

Completa-se este ano, cinco anos 
sobre a primeira reintrodução de 
Lince Ibérico (Lynx pardinus) em 
Portugal. O Plano de Ação para a 
Conservação do Lince-Ibérico em 
Portugal (PACLIP) – Reintrodução em 
Portugal (Despacho n.º 8726/2015) e 
que visa contribuir para a recuperação 
das populações de lince-ibérico em 
Portugal, assegurando a viabilidade da 
espécie no contexto ibérico, tem vindo 
a manter-se como objetivo prioritário 
em matéria de conservação de fauna. 
Este Plano tornou possível a criação 
do Centro Nacional de Reprodução do 
Lince-ibérico (CNRLI) e a constituição 
de um Banco de Recursos Biológicos, 
acompanhado de diversas medidas in-
situ como por exemplo a conservação 
dos habitats do lince e das populações 
de presas, o fomento das populações 
de presas ou a redução das causas de 
mortalidade.

Em junho de 2020, o projeto 
LYNXCONNECT – Criando uma 
metapopulação de lince-ibérico 
(Lynx pardinus) genética e 
demograficamente funcional (LIFE 
19 NAT/ES/001055), financiado 
pelo programa “Life Action Grants” 
destinado a aumentar a população 
de lince ibérico submetido a 
financiamento por Portugal e Espanha 
será operacionalizado a breve trecho 
dando continuidade ao anterior 
“LIFE+Iberlince”, que decorreu entre 
setembro de 2011 e junho de 2018 e 
através do qual foi possível introduzir 
o lince-ibérico em território português, 
com caráter estabilizado (ICNF, 2020).

Este projeto agrega 20 parceiros 
ibéricos, e tem como missão responder 
a dois grandes eixos estruturantes do 
projeto dizem respeito ao objetivo de 
aumentar a população de lince-ibérico 
no mundo e de garantir a ligação entre 
os núcleos de lince já existentes, para 
evitar problemas de consanguinidade. 
Esta última no âmbito nacional deverá 
passar por consolidar a população 
criada entre 2015 e 2018 no Vale do 
Guadiana e no esforço de estabelecer 
pequenos núcleos populacionais 
que reforcem a conectividade com 
as subpopulações de Andaluzia, 
Castilla-La Mancha e da Extremadura 
espanholas.

1.2 CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS  

FORÇAS

No dia oito de agosto de 2018, 
um incêndio assolou os cercados do 
Centro Nacional de Reprodução do 
Lince-ibérico (CNRLI) centro que, 
desde Outubro de 2009, trabalhava 
para a sua conservação (Wilder, 
2019). O sucesso da captura e do 
transporte dos animais resisdentes 
oconteceu para para os três centros de 
reprodução espanhóis – El Acebuche 
(que acolheu oito animais), La Olivilla 
(12 animais) e Zarza de Granadilla 
(nove animais) – que os receberam 
durante quatro meses. Graças 
aos esforços conservacionistas de 
Portugal e Espanha, tanto a nível da 
reprodução em cativeiro como na 
recuperação de habitats e reforço 
das populações selvagens, a espécie 
está a começar a regressar aos seus 
territórios históricos. 

A fórmula de sucesso ibérica em 
matéria de lince-ibérico poderá ser 
exemplo impulsionadora de novos 
projetos e programas de conservação 
de outras espécies carentes de uma 
de financiamento para a necessária 
continuidade da investigação científica 
permitindo também fazer reconhecer 
na comunidade local a importância da 
preservação das espécies.
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[España]

Diversidad de figuras de protección y extensión de las 
redes de áreas protegidas  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

En el contexto euromediterráneo, España es un país altamente biodiverso (Médail y Quézel, 
1999). Según el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (MITECO, 
2018), hay declaradas 4.058 áreas protegidas (AP). Dentro de los 1.783 espacios naturales 
protegidos, designados por instrumentos nacionales, hay 15 parques nacionales, 152 parques 
naturales, 291 reservas naturales, 342 monumentos naturales, 57 paisajes protegidos, y más 
de 800 espacios, por lo general de pequeño tamaño, con otras figuras desarrolladas por las 
comunidades autónomas (EUROPARC-España, 2019). Bajo la Red Natura 2000 se integran 
1.467 lugares de importancia comunitaria y/o zonas de especial conservación y 647 zonas 
de especial protección para las aves. Por último, 161 son AP internacionalmente (reservas 
de la Biosfera, entre otras). A pesar de los solapes entre ellas, ocupan algo más del 27% de 
la superficie terrestre del país. Tal despliegue de áreas y superficies protegidas se justifica 
por la elevada biodiversidad de España. Atesora el mayor número de especies de plantas 
vasculares de toda Europa y del Mediterráneo, cerca de 9.000, de las cuales alrededor de un 
cuarto son endémicas (CBD, 2017). También cuenta con 118 tipos de hábitats naturales y 388 
especies de interés de conservación para la Unión Europea. Por todo ello, su responsabilidad 
en la conservación de la biodiversidad es enorme. 

REFERENCIAS

Convention on Biological Diversity (CBD). (2017). Spain-Country profiles. Biodiversity Facts. Status and trends of biodiversity, including 
benefits from biodiversity and ecosystem services. https://www.cbd.int

EUROPARC-España. (2019). Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas en España. Madrid, Ed. Fundación Fernando González 
Bernáldez, 130 p. http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf

Médail, F., Quezél, P. (1999). Biodiversity Hotspots in the Mediterranean Basin: Setting Global Conservation Priorities, Conservation 
Biology, 13(6), 1510-1513.

MITECO, Ministerio Español para la Transición Ecológica. (2018). Informe anual 2017 sobre el estado del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad en España. Madrid. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-
patrimonio-natural-biodiv/informe-anual/Informe_2017_IEPNB.aspx

52 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS

https://www.cbd.int
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/informe-anual/Informe_2017_IEPNB.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/informe-anual/Informe_2017_IEPNB.aspx


Duarte Belo

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          53



[Brasil]

Reservas Privadas – Reserva 
Particular de Patrimônio Natural 
(RPPN)  
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO  

A criação voluntária de áreas protegidas privadas 
é cada vez mais reconhecida como uma importante 
estratégia para conservação da biodiversidade. Isso tem 
ocorrido principalmente pela sua rápida expansão ao 
redor do mundo, pela inexistência de áreas públicas em 
número e área suficientes para garantir a conservação da 
natureza e por diversos países contarem com a maioria 
do seu território formado por propriedades particulares 
(Bensusan, 2006).

Diversos autores chamam a atenção para a ausência de 
informações sobre as áreas protegidas privadas, tanto em 
cadastros oficiais de áreas protegidas, quanto resultantes 
de estudos desenvolvidos pela própria comunidade 
acadêmica. Além disso, se destaca a necessidade de 
monitoramento destas estratégias de conservação, o que 
se torna ainda mais importante para países como o Brasil 
onde a criação voluntária de áreas protegidas privadas, 
denominadas Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs), é reconhecida pelo governo e estas áreas 
integram o sistema oficial de unidades de conservação do 
país.

Cabe ressaltar que a conservação em terras privadas 
existe sob diferentes formas há séculos, sendo possível 
identificar inúmeros esforços individuais ou institucionais 
para esse fim. Nas últimas décadas o estabelecimento de 
áreas protegidas privadas tem aumentado rapidamente 
ao redor do mundo, entretanto, essas iniciativas e seus 
resultados continuam sendo pouco divulgados.

Atualmente os principais instrumentos utilizados para 
a conservação privada na América Latina são a criação 
de reservas privadas, as quais ocorrem em praticamente 
todos os países, e as servidões ecológicas principalmente 
em países como Costa Rica, Equador, Paraguai e 
Argentina. Mais recentemente outros instrumentos vêm 
sendo utilizados como usufruto, comodatos, contratos e 
concessões para a conservação (Chacón, 2008).

Incentivos econômicos também são relativamente 

frequentes nas Américas, destacando-se em países como 
os Estados Unidos e Costa Rica. Segundo o Environmental 
Law Institute (2020), esses incentivos podem ser positivos, 
na forma de pagamento aos proprietários por ações 
benéficas para a conservação, produção de serviços 
ambientais ou isenção de taxas sobre a propriedade, ou 
podem ser negativos, com a instituição de impostos ou 
taxas aplicadas em decorrência de ações que degradem 
o ambiente.

Por sua vez, outra categoria de conservação em terras 
privadas é a servidão: um acordo voluntário, onde são 
estabelecidas limitações ao uso das propriedades, sendo 
que podem ser por alguns anos ou perpétuas. Os EUA e a 
Costa Rica são exemplos de países onde esta prática se 
tornou comum. 

As servidões para a conservação são divididas em dois 
grupos distintos: as tradicionais, estabelecidas entre dois 
proprietários de terras (pessoas físicas ou jurídicas); ou a 
servidão “in gross”, que envolve um proprietário de terrra 
e uma instituição governamental ou não governamental 
(Torgler; Laos, 2005). 

A utilização do mecanismo de servidão é eficiente 
principalmente quando o custo para a aquisição de 
terras é muito alto, tornando-se ao menos uma solução 
momentaneamente auxiliar para a conservação. A 
aplicação desse mecanismo na América Latina é o fato 
de muitos países apresentarem problemas fundiários e 
dificuldades de reconhecimento da titulação das terras 
particulares. 

No entanto, essas reservas privadas variam muito suas 
características entre países, apresentando diferentes 
modelos de gestão, regulamentações de uso e níveis 
de proteção. Nesse sentido, as reservas privadas são 
conceituadas como formais e não formais. As reservas 
são formais quando são reconhecidas pelo governo e 
informais quando o proprietário apenas declara que sua 
área é dedicada à conservação, ou, em alguns casos, 
obtém reconhecimento por parte de uma associação ou 
organização não-governamental conservacionista do país.

Entre as vantagens do estabelecimento de reservas 
privadas formais, estaria o aumento da segurança jurídica 
sobre a terra e a comprovação do seu adequado uso sócio-
econômico, o que diminuiria o risco de desapropriações 
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dessas áreas (Costa, 2006). Além disso, também existiria a 
possibilidade de monitoramento e apoio aos proprietários, 
por parte do governo, auxiliando no alcance dos objetivos 
de manejo da área. Por outro lado, entre as desvantagens 
estaria o fato de que poucos países da América Latina 
possuem regulamentação específica para criação dessas 
áreas, e que em âmbito governamental, muitas vezes a 
burocracia ligada ao processo de reconhecimento dessas 
áreas pode desestimular seus proprietários.

O estabelecimento de reservas privadas pode ser 
observado em um grande número de países da América 
Latina, tais como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela 
(Stolton et al., 2014).

Porém, nesse aspecto, o Brasil é o país que mais 
se tem destacado tanto pela ampla rede de reservas 
privadas já estabelecidas, quanto pelo reconhecimento da 
importância dessas áreas pela sociedade e a normatização 
bastante clara e detalhada que rege esse instrumento no 
país (Medeiros, 2006). 

Os três principais fatores relacionados ao grande 
aumento destas áreas ao redor do mundo em anos 
recentes são o crescente interesse da sociedade pela 
conservação da biodiversidade; o entendimento de que o 
governo vem falhando na missão de proteger a natureza; 
e o fenômeno de expansão global da indústria do turismo.

Independentemente das motivações que levam à 
criação destas áreas, existe um consenso entre um grande 
número de autores sobre os benefícios proporcionados 
por elas. Entre os mais citados estão: o fortalecimento 
dos sistemas de áreas protegidas públicas, o apoio às 
pesquisas relacionadas à biodiversidade, o apoio às 
atividades de educação ambiental e sensibilização da 
sociedade, a possibilidade de aumento da conectividade 
da paisagem natural e a proteção de áreas chave ao longo 
dos biomas.

Estas áreas tornam-se ainda mais relevantes quando 
presentes no entorno de outras áreas protegidas, por isso 
potencializa os benefícios gerados por elas, ampliando a 
área efetivamente protegida.
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[Portugal]

Áreas Protegidas de 
âmbito regional
ou local  
LUÍSA JORGE; RICARDO NOGUEIRA 
MARTINS

Consagrado em 1987, com a 
publicação da Lei de Bases do 
Ambiente⁶, o conceito de área 
protegida de âmbito regional e local 
não obteve, nas primeiras décadas, 
interesse por parte dos municípios, 
pouco vocacionados para as 
questões de natureza ambiental e da 
conservação da natureza e elevado 
défice em matéria de educação 
e sensibilização ambiental e de 
interpretação do património natural.

A possibilidade de criação de áreas 
protegidas por outras entidades, 
que não a autoridade nacional 
para a conservação da natureza 
e biodiversidade, desmistificou o 
conceito de Área Protegida em 
Portugal, que tem no Parque Nacional 
da Peneda-Gerês (1971) o seu 
expoente máximo e que continua a 
ser o único, em Portugal, com este 
estatuto.

Do tempo da Reserva Ornitológica 
de Mindelo (ROM), criada em 1957, aos 
nossos dias muita coisa mudou, mas 
essencialmente a grande diferença 
foi exigida pelas populações dos 
centros urbanos, cujas preocupação 
começou a ser, também, as da gestão, 
conservação e promoção o capital 
natural “local”.

As comunidades intermunicipais, 
as associações de municípios 
e os municípios começaram, 
paulatinamente, nos últimos dez 
anos, a classificar áreas protegidas, 
assumindo mais frequentemente 
a tipologia de Paisagem Protegida, 
mas designando também áreas como 
Parque Natural, Reserva Natural, 
Paisagem Protegida e Monumento 
Natural, tal com previsto no n.º 2 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 24/2008, 
de 24 de julho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 
de outubro.

Este movimento tem sido tão 
expressivo que, só na região norte, 
a par das cinco áreas protegidas de 
âmbito nacional (um parque nacional 
e quatro parques naturais), existem 
mais dez de âmbito regional e local 
(um parque natural, uma reserva 
natural, seis paisagens protegidas e 
dois monumentos naturais) podendo, 
em breve, este número passar para 
quinze, com a criação de mais cinco 
paisagens protegidas.

Enquanto que, as Áreas Protegidas 
de âmbito nacional foram criadas e são 
geridas pela autoridade nacional (o 
Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas – ICNF), as de âmbito 
regional ou local são criadas e geridas, 
tal como já referido, por municípios ou 
associações de municípios.

A sua classificação é feita por ato 
do órgão deliberativo da Associação 
de Municípios ou do Município, sob 

1.2 CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS  

OPORTUNIDADES

proposta dos respetivos órgãos 
executivos, definindo o ato em causa a 
tipologia, a delimitação geográfica da 
área e os seus objetivos específicos, 
bem como os recursos financeiros, 
materiais e humanos mínimos para a 
gestão da Área Protegida.

Após a sua criação, a autoridade 
nacional, procedendo a uma avaliação 
dos pressupostos subjacentes à 
classificação, designadamente ao 
nível da adequação da tipologia 
adotada e dos regimes de proteção 
constante dos planos territoriais de 
âmbito intermunicipal e municipal, 
aplicáveis na área em causa, 
determina a integração ou a exclusão 
da área protegida de âmbito regional 
ou local na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP).

Incêndios rurais, pressão 
urbanística, infraestruturação do 
território, nomeadamente ao nível 
da indústria da energia e das vias 
de comunicação e exploração de 
massas minerais são os principais 
fatores, cumulativos, de perda de 
biodiversidade e desestruturação 
territorial, a que todas as áreas 
“protegidas” estão sujeitas, não 
merecendo ainda a necessária e 
fundamental preocupação e interesse 
do poder político (nacional e local), 
dos media e da opinião pública.

Como fatores positivos, da criação 
de áreas protegidas de âmbito 
regional ou local, podemos identificar 
a diminuição da pressão humana, 
nomeadamente a causada pela 
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6  Lei n.º 11/87, de 7 de abril

visitação (ruído, pisoteio, lixo, poluição, 
infraestruturação), das áreas mais 
sensíveis e com regimes de proteção 
mais elevados. Regista-se assim, 
favoravelmente, a possibilidade de 
usufruto e contacto direto por parte 
dos cidadãos com o património 
natural de menor sensibilidade e mais 
próximo da sua área de residência. 

Nesta ótica, o estabelecimento 
de áreas protegidas de âmbito 
regional ou local associa-se a ganhos 
económicos e ao desenvolvimento 
dos territórios que as integram por via 
do sector turístico, uma vez que, as 
“áreas protegidas são geralmente, e 
desde sempre, espaços preferenciais 
para o recreio e lazer, em virtude 
da qualidade paisagística que 
apresentam” (Pereira da Silva, 2000, 
p.40). 

Ainda que na tipologia de áreas 
protegidas de âmbito local ou 
regional persista a função puramente 
conservacionista, esta alia-se aos 
processos de desenvolvimento 
e promoção locais e regionais. 
Nesta relação, a biodiversidade e a 
conservação da natureza são uma 
oportunidade para a proteção dos 
recursos naturais recursos numa 
perspetiva de sustentabilidade, que 
permite seu uso mas também o 
garante. A coexistência de atividades 
humanas, nestes territórios, pode ter 
um papel essencial na manutenção 
dos valores que os caracterizam e 
cumulativamente gerar a manutenção 
do seu capital natural – conhecer para 
proteger.
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[Portugal]

Áreas Protegidas
de estatuto privado 
LUÍSA JORGE; RICARDO NOGUEIRA MARTINS

Classificada em 2010⁷  a Reserva da Faia Brava é a 
primeira, e única, área protegida privada constituída 
em Portugal, abrangendo parcialmente os concelhos 
de Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, com 214,67 
hectares. Gerida pela Associação Transumância e 
Natureza (ATN)⁸, sobrepõe-se à Zona de Proteção 
Especial (ZPE) vale do Côa⁹, criada no âmbito da Rede 
Natura 2000¹⁰, é coincidente com a Área Importante 
para Aves (IBA) Vale do Coa¹¹ e encontra-se dentro do 
Parque Arqueológico do vale do Côa - Património da 
Humanidade pela UNESCO. Regulamentada pelo regime 
jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, 
diferencia-se das restantes áreas protegidas na medida 
em que o seu proprietário é igualmente o seu promotor e 
gestor, situação corrente no contexto europeu, no entanto, 
contrariando as expectativas, este não é o Estado, mas 
sim uma organização não-governamental de ambiente 
(ONGA).

A Área Protegida Privada da Faia Brava agrega um 
conjunto de parcelas exclusivamente dedicadas à 
conservação da natureza e teve como objetivo inicial 
a conservação do britango (Neophron percnopterus) 
e da águia de Bonelli (Aquila fasciata) no vale do Côa, 
promovendo ações de restauro ecológico, através da 
valorização dos habitats, do aumento da disponibilidade 
alimentar das espécies mais ameaçadas e da gestão 
florestal. A Faia Brava é gerida, exclusivamente, para 
efeitos de conservação da natureza e da biodiversidade.

Esta categoria de área protegida encontra-se 

presentemente regulada no artigo 21.º do regime jurídico 
da conservação da natureza e da biodiverdidade  e pela 
Portaria n.º 1181/2009, de 7 de outubro e pode ser atribuída 
a terrenos privados que não se encontrem incluídos em 
áreas protegidas, a pedido do proprietário, mediante um 
processo especial de candidatura. Contrariamente às de 
âmbito regional ou local, as áreas protegidas privadas 
integram, no momento da sua constituição, a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), na medida em que 
precede à sua aprovação, o seu reconhecimento pela 
autoridade nacional para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, regulado através de portaria do membro 
do Governo responsável pela área do ambiente. A priori 
está garantida a existência de um plano de gestão e é 
celebrado um protocolo de gestão entre ambas as partes. 

As áreas protegidas de estatuto privado não têm 
tradição no contexto português, ainda que em 1987 a Lei 
de Bases do Ambiente tenha aberto essa linha estratégica 
e a publicação do Decreto-Lei n.º  19/93, em 23 de janeiro 
regulamentado a classificação de áreas protegidas e 
criando a figura de “sítio de interesse biológico, com o 
objetivo de proteger espécies da fauna e da flora selvagem 
e respetivos habitats naturais com interesse ecológico ou 
científico.”

Efetivamente, a gestão das áreas protegidas abrange 
dimensões relevantes no domínio ambiental, económico 
e social, que se complementam e que carecem de uma 
gestão articulada e orientada para o propósito da sua 
valorização e aproveitamento. As áreas protegidas de 
estatuto privado são um dos exemplos de capacitação local 
ao mesmo tempo que enumeram a crescente capacidade 
dos atores-não governamentais, nomeadamente ONG’s 
ambientais, como atores fundamentais no paradigma 
de “governação” da conservação (Apostolopoulou et al., 
2014; Doremus, 2003).
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7    Aviso nº 2606/2010, de 14 de dezembro.
8    Associação Transumância e Natureza - Organização não-governamental de ambiente, sem fins 
lucrativos, criada em 2000, dedicada à proteção das espécies de aves rupícolas que nidificam nas Arribas 
do Côa. Proprietária de mais de 1600 ha, a ATNatureza surge com um âmbito de atuação regional na 
proteção do património natural da região, através de ações e projetos de restauro e de desenvolvimento 
ecológico. 
9    PTZPE0039 – Decreto-lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro.
10    Rede Natura 2000 - Rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação, regulamentada pelo    
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril que procede à revisão da transposição para o direito interno das 
directivas comunitárias aves e habitats.
11    PT006, Birdlife International
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servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o 
azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros 
elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las 
zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, 
la infraestructura verde está presente en los entornos 
rurales y urbanos” (Comisión Europea, 2013, p. 3). España 
ha incorporado el espíritu de esta Comunicación en su 
ordenamiento jurídico a través de la Ley 33/2015 (Boletín 
Oficial del Estado, 2015).

Esta Ley establece que el Ministerio para la Transición 
Ecológica, con la colaboración de las Comunidades 
Autónomas y de otros Ministerios implicados, elabore, en 
un plazo máximo de tres años, una Estrategia Estatal de 
Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas. Un año más tarde, Valladares et al (2017) 
redactaron las bases científico técnicas de esta estrategia. 
El borrador de Estrategia estatal de infraestructura 
verde y conectividad y restauración ecológicas ha estado 
sometido a información pública durante los meses de 
mayo y junio de 2019.

Las comunidades autónomas también están regulando 
estas infraestructuras a través de otras estrategias, 
planes directores, planes de acción o directrices similares. 
Desde otros ámbitos científicos también se ha abordado 
este reto ofreciendo propuestas o reflexionando sobre el 
tema (Gurrutxaga et al., 2011; Martínez-Vega y Echavarría, 
2013).

[España]

INFRAESTRUCTURAS VERDES
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Son una de las mejores oportunidades, a corto plazo, 
para aprovechar los ecosistemas de alto valor ecológico 
que, aun estando fuera de las AP, pueden servir como 
corredores que conecten ecológica y funcionalmente 
aquéllas. Es imprescindible recordar la evidencia científica 
de que buena parte de las AP españolas se encuentran cada 
vez más fragmentadas y aisladas (Rodríguez-Rodríguez 
y Martínez-Vega, 2019), como después comentaremos, 
por la expansión de áreas urbanas, en su interior y en 
sus buffers correspondientes, y por la construcción de 
grandes infraestructuras viarias.

Para mitigar este problema, la meta 11 de Aichi se 
refiere a la conectividad y a la integración de las áreas 
protegidas en el territorio. La Estrategia de la Unión 
Europea sobre la biodiversidad hasta 2020 (Comisión 
Europea, 2011) plantea como objetivo “una consolidación 
de la infraestructura verde de Europa. Hoy en día, casi 
un 30 % del territorio de EU-27 se considera alta a 
moderadamente fragmentado” (Comisión Europea, 
2011, p.8). Años más tarde, se aprobó una Comunicación 
sobre esta materia (Comisión Europea, 2013). Se define 
una infraestructura   verde como “una   red   de   zonas   
naturales   y   seminaturales   y   de   otros   elementos   
ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada 
y gestionada para la prestación de una extensa gama de 
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[España]

CUSTODIA DEL TERRITORIO
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Los acuerdos de custodia del territorio es otra fórmula complementaria que está recogida 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y que 
se define como “el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se 
implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores 
y los recursos naturales, culturales y paisajísticos” (artículo 3). En la ley se menciona a 
las administraciones encargadas de promover este tipo de acuerdos (artículo 76) y a los 
mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de terrenos que 
se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de 
custodia del territorio (artículo 77).

EUROPARC-España (2019) recoge ideas y datos de gran interés para conocer el estado 
de la cuestión en España (consultar p. 78-82). Tan sólo, mencionamos algunos datos 
relevantes: un 43% de los acuerdos de custodia del territorio se han realizado, total o 
parcialmente, en espacios de la Red Natura 2000, afectando a una superficie de algo más 
de 265.000 hectáreas.

También recomendamos la consulta del Libro blanco construyamos el futuro de la 
custodia del territorio (Ruiz et al., 2018).
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[España]

CIENCIA CIUDADANA
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Es otra oportunidad magnífica para impulsar la conservación de las áreas protegidas 
e, incluso, de la gestión de las mismas. Cada día existe mayor inquietud por parte de la 
ciudadanía en colaborar con los gestores y conservadores de áreas protegidas en diversas 
tareas tales como la observación de especies en peligro de extinción o amenazadas 
mediante la realización de transectos, estaciones de escucha y la toma de datos. La 
popularización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la ayuda de 
Tablets y Smartphones con funciones de geolocalización cada vez más precisas ofrecen la 
oportunidad de recopilar nuevos datos científicos por parte de los llamados Voluntarios de 
Información Geográfica (VIG) de una forma sencilla y eficaz.

Para abordar los retos de conservación del patrimonio natural a escala global, 
Chandler et al. (2017) insisten en la importancia de que los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales y los científicos aprovechen todas las fuentes de información 
disponibles, incluida la aportada por los ciudadanos, y las sinergias con otras fuentes como 
la teledetección. La interacción entre fuentes, datos y actores es clave en el marco de la 
conservación y gestión del patrimonio natural.
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[Brasil]

Preservação das 
práticas culturais 
por via da iniciativa 
privada   
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

Duas iniciativas em andamento 
na Mata Atlântica e no Pantanal 
têm demonstrado que grandes 
remanescentes naturais em bom 
estado de conservação representam 
uma oportunidade única para 
impulsionar a economia regional. 
Além disso, os patrimônios cultural e 
histórico dessas regiões também são 
ativos importantes para fomentar o 
turismo e despertar o interesse em 
proteger e gerir adequadamente as 
áreas naturais. A Grande Reserva Mata 
Atlântica e o Alto Pantanal tem como 
base a metodologia desenvolvida pelo 
biólogo espanhol Ignácio Jiménez-
Pérez, apresentada no livro Produção 
de Natureza: Parques, Rewilding e 
Desenvolvimento Local.

O conceito de “Produção de 
Natureza” foi desenvolvido por 
Jiménez-Pérez quando trabalhou na 
Conservation Land Trust (CLT) ao 
longo de 13 anos no projeto de Esteros 
Del Iberá, na Argentina. A proposta 
defende que a produção da natureza 
seja a base para o desenvolvimento 

econômico e social de áreas que 
preservam importantes patrimônios 
naturais. Dessa forma, a natureza 
passa a oferecer produtos e atrativos 
para serem comercializados de forma 
sustentável pelo ecoturismo. 

A inspiração internacional surgiu 
junto ao governo argentino e à província 
de Corrientes, quando Jiménez-
Pérez participou da criação do maior 
Parque Natural do país, recuperando 
espécies selvagens extintas, como 
veado-campeiro, tamanduá-bandeira, 
cateto, anta, arara e onça-pintada. 
Além do impacto ambiental positivo 
sobre a biodiversidade, a experiência 
de Iberá serviu para gerar novas 
opções de desenvolvimento para uma 
região marginal dentro da economia e 
política argentinas.

A criação do Grande Parque Iberá 
não só gerou novas oportunidades de 
emprego como também promoveu a 
valorização da cultura local e a criação 
de uma nova Secretaria de Turismo 
em uma província que antes não se via 
como turística. Em paralelo, a mídia 
internacional começou a falar sobre 
a região, o que fez com que o The 
New York Times e a revista National 
Geographic elegessem Iberá como um 
dos 50 principais lugares de natureza 
no mundo para se visitar, expondo-o 
como um destino turístico e como um 
exemplo de restauração ecológica e 

cultural.

No que se refere ao potencial 
brasileiro, apesar das características 
singulares do Brasil, dados da 
Organização Mundial do Turismo 
(OMT) apontam que as taxas de 
crescimento do turismo internacional 
no País foram de 0,6%, em 2017, 
e 0,5%, em 2018. Já no Peru e na 
Argentina, segundo informações 
do Ministério do Comércio Exterior 
e Turismo do Peru e do Instituto 
Nacional de Estatística e Censos da 
Argentina, o crescimento em 2018 
foi de 10% e 7,5%, respectivamente. 
Além disso, cada turista gastou, em 
média, US$ 53,96 por dia durante a 
passagem pelo Brasil, sendo que os 
três destinos mais procurados têm 
a natureza como um forte ponto em 
comum: Rio de Janeiro (atraindo 
29,7% dos turistas), Florianópolis 
(17,1%) e Foz do Iguaçu (12,9%).

Contudo, dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) mostram que o 
consumo interno de turismo teve um 
aumento de 3,2% entre os meses 
de janeiro e julho de 2019 quando 
comparado ao mesmo período do ano 
passado. Se levarmos em conta que 
o Brasil tem atrações naturais que 
incluem as cataratas mais visitadas 
da América, o Pantanal e a Mata 
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Atlântica chama atenção à escassa 
visitação em relação a países vizinhos. 

Esse fato nos mostra claramente 
como o Brasil é um gigante territorial 
que está ‘comercializando’ seus 
enormes atrativos naturais (incluindo 
Parques Nacionais e outras áreas 
protegidas) de uma maneira muito 
inferior a outros países da região. Se 
compararmos a esses padrões, parece 
evidente que há uma oportunidade 
perdida de valorizar e aproveitar a 
riquíssima biodiversidade brasileira.

Entretanto, baseado no que foi 
realizado na Argentina, o Brasil 
lançou dois movimentos que prezam 
pelo desenvolvimento territorial a 
partir da conservação da natureza e 
dos atrativos turísticos, históricos e 
culturais que pequenos municípios 
localizados em meio a grandes áreas 
naturais oferecem. Um deles refere-
se a um grande remanescente do 
bioma Mata Atlântica, formado por 
dois milhões de hectares localizados 
nos estados do Paraná, São Paulo e 
Santa Catarina e conectados por um 
mosaico de Unidades de Conservação 
(UC) públicas estaduais e federais 
bem como Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPN). A 
região abriga espécies endêmicas, 
como o mico-leão-da-cara-preta 
(Leontopithecus rosalia) e o papagaio-
de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), 
e animais ‘topo de cadeia’ que 

indicam a qualidade ecológica do 
local, como a onça-pintada (Pantera 
onca). O objetivo da iniciativa, que 
envolve uma grande rede de atores 
do empresariado local como o 
grupo O Boticário, poder público, 
universidades, gestores de unidades 
de conservação, ONGs e pessoas 
sensibilizadas, é tornar a região um 
destino turístico de natureza como 
mecanismo para o desenvolvimento 
regional.

Assim como a Grande Reserva 
Mata Atlântica, o Alto Pantanal 
no estado do Mato Grosso, região 
centro-oeste do Brasil, também reúne 
instituições e pessoas que atuam 
na região, como pesquisadores, 
empresários e a própria comunidade, 
para pensar em oportunidades de 
negócios e melhorias para a cadeia 
do turismo regional do bioma mais 
bem preservado do País. A despeito 
da principal atividade econômica 
do homem pantaneiro ter sido, 
historicamente, a pecuária, a fauna foi 
protegida no processo de ocupação 
que é, hoje, um exemplo para o mundo. 
Com a metodologia de Produção de 
Natureza é possível enxergar novas 
possibilidades, trazendo um olhar e 
foco mundial ao turismo com base 
nas exuberâncias locais.
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selvagem na Europa. Na verdade, o AHBS afetou a Zona 
de Proteção Especial (ZPE) dos Rios Sabor e Maçãs 
(PTZPE0037), designada ao abrigo da Diretiva 79/409/
CEE, do Sítio de Importância Comunitária (SIC) dos Rios 
Sabor e Maçãs (PTCON0021) e, marginalmente, o SIC de 
Morais (PTCON0023), designados ao abrigo da Diretiva 
Comunitária 92/43/CEE. Aliás basta imaginar a extensão 
das albufeiras que submergem muitas centenas de 
habitats de grande valor conservacionista…

Na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), foi emitida em quinze de julho de 2004 
uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) MAOT 
(2004) favorável ao AHBS, condicionada à elaboração 
de um conjunto de estudos de caracterização ambiental 
e o cumprimento de medidas de minimização e de 
compensação, envolvendo o acompanhamento na fase de 
construção, enchimento e exploração dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres. Este caso marcou também uma 
alteração dos paradigmas de medidas de minimização 
em AIA. Com efeito, e com base no estipulado na DIA, 
delinearam-se programas de monitorização para a fase 
de construção que abarcaram toda a bacia hidrográfica, 
os quais foram implementados a partir do verão de 2008. 
Mas, de maior relevância foi a definição de Medidas de 
Compensação (MC) de impactes, que visam substituir 
os habitats perdidos e as espécies-alvo afetadas, e que 
cobrem um vasto espetro. As MC foram exigidas no âmbito 
da DIA e posteriormente especificadas de forma mais 
detalhada no Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução (RECAPE). A sua grande relevância 
associa-se com a vasta escala de atuação, obtenção de 
melhor conhecimento sobre as espécies e funcionamento 
dos sistemas e o elevado período de monitorização com 

[Portugal]

DEGRADAÇÃO DUMA ÁREA 
PROTEGIDA E A IMPORTÂNCIA DAS 
MEDIDAS DE MONITORIZAÇÃO 
E COMPENSAÇÃO: O CASO 
DO APROVEITAMENTO 
HIDROELÉTRICO DO BAIXO SABOR 
(AHBS)
RUI M.V. CORTES

Este Aproveitamento localiza-se na região de Trás-os-
Montes, no troço inferior do rio Sabor, primeiro afluente 
da margem direita do rio Douro, em território português. 
O AHBS é composto por duas barragens reversíveis (a 
água circula entre elas para reaproveitamento e para 
maximizar a produção de energia): o Escalão de Montante 
ou barragem principal, com o NPA à cota (234), localiza-
se a 12,6 km da confluência do rio Sabor com o rio Douro 
e criou uma albufeira com cerca de 60 km de extensão; 
o Escalão de Jusante ou contraembalse, localizado a 3 
km da foz do rio Sabor, tem o seu NPA à cota (138); a sua 
albufeira estende-se por cerca de 9 km até ao Escalão de 
Montante.

Ora o AHBS criou elevado um elevado impacte sobre 
os sistemas ecológicos devido a afetar uma área de 
grande valor para a biodiversidade, reconhecida a nível 
da União Europeia e, como tal, incluída na Rede Natura 
2000 e foi rodeado de grade polémica (Melo et al, 2010). 
Falava-se mesmo que seria a destruição do último rio 
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vista a conhecer a sua eficácia, o qual pode mesmo 
atingir algumas décadas e ultrapassar o constrangimento 
de estudos em AIA, limitados a curtos períodos, sem 
considerar efeitos temporais, como por ex., o ciclo de vida 
das espécies ou a dependência das alterações climáticas 
(AC). Aliás, a monitorização foi encarada numa lógica de 
gestão adaptativa com subsequentes medidas corretivas 
sobre as MC.

Foram assim consignadas as seguintes MC para o 
AHBS: MC1 – Habitat de Compensação da Vilariça;MC2 
– Valorização e Recuperação de Habitats das Ribeiras 
Afluentes; MC3 – Valorização do Corredor Ripícola do Médio 
e Alto Sabor e Rio Maçãs; MC4 – Programa de Proteção e 
Valorização de Habitats Prioritários;MC5 – Recuperação e 
Criação de Habitats para Quirópteros;MC6 – Programa de 
Conservação da Lontra; MC7 – Programa de Conservação 
da Toupeira-de-Água; MC8 – Programa de Proteção e 
Valorização do Lobo Ibérico no Nordeste Transmontano 
e Beira Alta;MC9 – Programa de Proteção e Valorização 
da Avifauna Rupícola no Nordeste Transmontano;MC10 – 
Plano Geral de Proteção e Valorização de Répteis, Anfíbios 
e Invertebrados no Vale do Sabor;MC11 – Centro de 
Interpretação Ambiental e Recuperação Animal (CIARA). 

A monitorização das MC deve incluir indicadores 
de eficácia à escala local e regional, baseando-se em 
indicadores como, por exemplo, o número de casais e 
sucesso reprodutor de espécies rupícolas de maior valor 
de conservação (abutre do Egipto, águia real e águia de 
Bonelli), a extensão da área ocupada por lobo (e.g., número 
de quadrículas 1x1 km com ocorrência confirmada) e a 
abundância relativa dentro dessa área (e.g., valor de IKA 
de indícios de presença), a área ocupada por habitats 
protegidos pela Diretiva 92/43/CEE, a extensão de 
ocorrência e abundância relativa de espécies piscícolas e 

de bivalves de água doce, etc. Foi ainda estabelecido um 
Programa Piloto de Caracterização Microclimática. 

Como mero exemplo referimos a MC1, a qual procurou 
recuperar um curso de água degradado, a ribeira da Vilariça, 
que atravessa um dos vales mais férteis da região e que 
desagua nas proximidades da foz do Sabor para constituir 
um habitat de substituição às espécies piscícolas nativas 
mais abundantes, caso do barbo e da boga, impedidas de 
progredir para o Rio Sabor. Neste caso criou-se mesmo 
um sistema de adução que permitiu fornecer um caudal 
adicional a partir da albufeira Barragem do Baixo Sabor, 
no sentido de atrair estas espécies no período migratório, 
ao mesmo tempo que todo o habitat de setor terminal 
da ribeira foi melhorado para potenciar a desova das 
espécies, nomeadamente consolidando as margens e 
requalificando as galerias ribeirinhas, ao mesmo tempo 
que se aumentava a heterogeneidade do habitat, e se 
criavam abrigos e pools para os adultos permanecerem 
na época estival de baixo caudal.

O Despacho 3782/2017 determinou, por sua vez, a 
elaboração do Programa Especial das Albufeiras do 
Baixo Sabor - escalão de montante e escalão de jusante 
(PEABS).

A UTAD tem participado ativamente no processo 
de monitorização das MC adaptando-as sempre que 
necessário (segundo os princípios da gestão adaptativa) 
e estes princípios foram também aplicados ao AH Foz-
Tua e, esperemos, que sejam exemplos a seguir quando 
a perda de habitat é considerável em áreas protegidas, 
procurando-se que os estudos não sejam demasiadamente 
localizados espacialmente ou circunscritos no tempo, o 
que é absolutamente inaceitável em áreas protegidas. 
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[Portugal]

VIGILÂNCIA E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

A vigilância e fiscalização nas áreas protegidas realizada pelos Vigilantes da Natureza no 
território continental tem vindo a ser reforçado no âmbito das políticas de recursos humanos do 
ICNF. Em 2018 verificou-se, um aumento dos trabalhadores da carreira de assistente operacional 
e vigilantes da natureza, o que se justifica por uma necessidade imperativa de reforço atentas as 
medidas adotadas de resposta ao impacto causado pelos incêndios florestais de 2017. O território 
continental português, de acordo com o Mapa de Pessoal do ICNF aprovado para 2019, contabiliza 
assim 197 vigilantes da Natureza, num total de 1.626 postos de trabalho.

Apesar de a fiscalização não competir exclusivamente à autoridade nacional, especialmente 
através do serviço de vigilantes da natureza mas também à Guarda Nacional Republicana, através 
do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), às demais autoridades policiais e 
aos municípios (artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 142/2008), ainda assim, insinua-se diminuto quando 
comparadas as fatias percentuais relativamente à distribuição funcional no âmbito da autoridade 
nacional. A carreira com maior número de trabalhadores é a de Técnico Superior com 34,2% do 
universo (556), seguindo-se a de Assistente Operacional com 31% (500), a de Assistente Técnico 
com 18,4% (300), de Vigilante da Natureza com 12,1% (197), a de Dirigente com 3,4 % (55) e a de 
Informática com 1,1% (18). 

Na continuidade do processo de renovação progressiva e investimento na vigilância, em 2017 
foi iniciado um procedimento aquisitivo com vista à aquisição de novos veículos especiais com 
características específicas de operacionalidade para prevenção e combate de incêndios florestais, 
bem como para afetar à proteção, vigilância e fiscalização dos recursos naturais no território e 
águas sobre jurisdição nacional.

As ações de vigilância são fundamentais para realização de ações nacionais de fiscalização 
em áreas classificadas e matas nacionais, algumas delas em sinergia com outras entidades e 
autoridades policiais. Em 2017, uma ação de vigilância que decorreu nos Parques Naturais do Alvão, 
de Sintra-Cascais e do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina sobre atividade turística em áreas 
protegidas. A atividade turística foi o tema de uma das ações integradas no Plano de Vigilância 
Ativa das Áreas Protegidas e Rede Natura em 2017 e teve como objetivo verificar as condições de 
circulação e de estacionamento junto às dunas e às falésias, assim como a prática de campismo 
e caravanismo fora dos locais autorizados. A ação levou à abordagem de mil pessoas, detetando 
47 infrações resultando em 43 autos de notícia (Expresso, 2018) o que reforça a importância desta 
carreira funcional.
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[España]

Estado de conservación de las áreas protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Según los datos de EUROPARC-España (2019), la última evaluación del estado de 
conservación de los hábitats de Red Natura 2000, realizada entre 2007 y 2012, el 62% de 
ellos se encontraban en un estado de conservación inadecuado o desfavorable, un 26% 
en estado desconocido y tan sólo un 12% en estado favorable. En el caso de las especies 
de interés comunitario, un 51% de ellas tenía un estado de conservación inadecuado o 
desfavorable, se desconocía el estado de conservación del 28% de las especies y tan sólo 
el 21% de ellas poseía un estado favorable. 

A pesar de que se ha registrado una mejora respecto al periodo de evaluación anterior, 
los datos no son muy alentadores. Es obvio que hay que seguir incrementando esfuerzos y 
medios humanos y financieros para mejorar el estado de conservación de los hábitats y de 
las especies que es preciso proteger.
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[España]

Sistemas de evaluación de 
la efectividad de las áreas 
protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

En cualquier caso, el tema anterior enlaza con la 
falta de implantación de sistemas estandarizados 
y simplificados para evaluar no sólo la gestión, 
como indicamos en el capítulo anterior, sino para 
evaluar el estado de conservación de hábitats y 
especies o la planificación, las amenazas, el marco 
socioeconómico o la percepción y valoración que 
la sociedad tiene de las áreas protegidas. En las 
evaluaciones previas realizadas con SIAPA sobre 
las AP de la Comunidad de Madrid (Rodríguez-
Rodríguez y Martínez-Vega, 2013) los resultados 
no eran muy halagüeños. Tampoco, los resultados 
de la evaluación del parque nacional de Sierra de 
Guadarrama (Rodríguez-Rodríguez et al., 2017). 
Algo mejores fueron los del parque nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. Tal vez, por ese motivo 
exista reticencia a implantar estos mecanismos 
de evaluación de la efectividad. Sin embargo, hay 
que juzgar estos instrumentos como mecanismos 
de ayuda a la mejora, entendiéndolos desde la 
óptica de una crítica constructiva. 
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[España]

Expansión urbana  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Este fenómeno es conocido mundialmente 
como uno de los mayores impactos ambientales 
que sufren las áreas protegidas y sus entornos 
inmediatos (buffers). Generan una gran presión 
ambiental e impactos de diversa naturaleza sobre 
los hábitats y las especies (pérdida de superficie, 
de individuos, degradación de ecosistemas, 
pérdida de la calidad del aire, de las aguas, etc). 

Rodríguez-Rodríguez y Martínez-Vega (2018) 
estudiaron el impacto de la artificialización del 
suelo, entre 1987 y 2006, sobre la sostenibilidad 
ambiental de cuatro redes de AP en España: 
reservas naturales (RN), parques naturales 
(PN), zonas de especial conservación/lugares 
de importancia comunitaria (ZEC/LIC) y 
zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA). Los resultados indicaron que todas las 
figuras de protección son efectivas frente a la 
urbanización, especialmente si comparamos 
los resultados respecto a los obtenidos en sus 
buffers correspondientes. No obstante, excepto 
las reservas naturales, se vieron afectadas 
por la urbanización y por la construcción de 
infraestructuras. Las figuras legales menos 
eficaces fueron las ZEPA. Por último, las 
designaciones legales acumulativas y la gestión 
de AP no parecieron influir en la expansión urbana. 
El proceso urbanizador ha sido especialmente 
intenso en la franja costera de España, mayor que 
en la España interior, tanto dentro de las AP como 
en sus buffers correspondientes (Rodríguez-
Rodríguez et al., 2019). El atractivo del litoral, la 
benignidad del clima mediterráneo y subtropical 
del archipiélago canario son potentes impulsores 
de este fenómeno que amenaza los recursos 
naturales que conservan las AP. 
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[España]

Incendios forestales  
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Junto a la expansión urbana, los incendios forestales generan impactos severos sobre las AP 
y sus alrededores que desestabilizan su sostenibilidad ambiental. Son múltiples: pérdidas de 
ejemplares de especies en peligro y amenazadas, de hábitats de interés comunitario, pérdidas 
o degradación de masas forestales, de su madurez y calidad (Prieto 2014), incremento de las 
emisiones a la atmósfera y un largo etc.

Rodríguez-Rodríguez y Martínez-Vega (2017) han estudiado el impacto de la artificialización y 
de los incendios forestales sobre los parques nacionales españoles y sobre sus zonas periféricas 
de protección y áreas de influencia socioeconómica a partir de los datos de CORINE-Land Cover 
2005-2011 y de incendios forestales, con los puntos de ignición de la Comisión Europea del 
mismo periodo. Señalan que los parques nacionales son más estables que sus zonas periféricas 
de protección (ZPP) y éstas que sus áreas de influencia socioeconómica (AIS). Es decir, existe 
un gradiente de sostenibilidad, de mayor a menor, respectivamente, lo que sugiere la efectividad 
ambiental de los parques nacionales. 

No obstante, éstos no se encuentran libres de ambos procesos. El parque nacional del Teide es 
el que arroja los peores resultados de la red. La expansión urbana ha afectado a la zona periférica 
y a su área de influencia socioeconómica, especialmente al municipio de Santa Úrsula. 

Además, los incendios forestales ocurridos en ese periodo han afectado a los ecosistemas 
naturales y seminaturales del 58% de la red: a cinco parques nacionales (Teide, Caldera de 
Taburiente, Doñana, Sierra Nevada y Picos de Europa), cuatro ZPP y a seis AIS (además de las 
vinculadas a los cinco antes mencionados, la de Garajonay). 

Sobre los datos de CORINE-Land Cover de 1990 a 2006, Hewitt et al. (2016) encontraron 
evidencia de incendios forestales en los parques nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Sierra 
Nevada y Picos de Europa.

En resumen, un proceso que dificulta la conservación de los parques nacionales y del resto de 
las AP españolas y que, desgraciadamente, serán una amenaza considerando los escenarios de 
cambio climático y de cambios de uso del suelo a medio plazo. 
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sustentavelmente de forma verdadeira.

A falácia politiqueira que diz “a Amazônia é nossa, 
é soberania nacional...”, corrobora a incompetência de 
países que permitem que questões importantes como 
biodiversidade do território fique a mercê da gestão de 
políticos despreparados, enquanto deveriam considerar a 
posição técnico-científica. É fato que a Amazônia pertence 
a oito países e muitas das espécies que ocorrem na região 
do Brasil, ocorrem nos países vizinhos e até mesmo em 
outros lugares tão longínquos como a Costa Rica. Ou 
seja, quem quer roubar o patrimônio genético natural 
não precisa vir ao Brasil, até porque a França tem um 
departamento de ultramar na Amazônia, aberto a todos 
os pesquisadores da Comunidade Europeia.

Além de toda a riqueza genética da Amazônia no Brasil, 
há também um potencial turístico muito importante. 
Entretanto seu desenvolvimento esbarra na falta 
de infraestrutura adequada, pessoal capacitado nas 
comunidades, disponibilidade de transporte, vias para 
transporte, hospedagem, atendimento médico entre 
outras deficiências de atendimento para o turismo. Cabe 
lembrar que nenhum turista que tenha ficado parado por 
vários dias esperando o avião em um aeroporto fechado 
pelas fumaças das queimadas vai voltar ao país.

Por sua vez, o ritmo de desmatamento em áreas 
protegidas (unidades de conservação, UCs) e em terras 
indígenas, onde, por lei, não poderia ocorrer a retirada da 
floresta, foi ainda maior do que o observado para toda a 
Amazônia no último ano. Se forem consideradas somente 
as UCs federais, cuja fiscalização é de competência do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, 
a derrubada das árvores crescei 84% entre agosto de 
2018 e julho de 2019, se comparada com o volume 
dos 12 meses anteriores. O desmate nas unidades de 
conservação teve alta de 35% entre agosto de 2018 e julho 

[Brasil]

Desmatação da Amazónia
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

Depois da redução a poeira do bioma da Mata Atlântica, 
é a hora e a vez da Amazônia no que diz respeito a sua 
destruição. Digo isso por este bioma ser sustentado 
na existência da floresta, uma vez que é a ciclagem de 
nutrientes de sua serrapilheira que permite a vida no solo. 
Sem a presença da densa camada de folhas e derivados 
de matéria orgânica florestal, o solo da Amazônia é pobre 
em nutrientes e ácidificado, ou seja, todo e qualquer 
monocultivo como a soja, por exemplo, implica em 
elevados custos em fertilizantes químicos.

Nós devastamos em menos de um século, especialmente 
nos últimos 40 anos, muito mais natureza que qualquer 
outra civilização no planeta. E nós estamos, em pleno 
século XXI, fazendo com notória eficiência aquilo que os 
nossos dirigentes políticos acusam o primeiro mundo de 
ter feito, ou seja, acabando com tudo.

A velocidade com que estamos destruindo nossa 
natureza não tem precedente histórico. Os europeus 
destruíram as suas florestas ao longo de dois a três mil 
anos de história, começando muito antes das grandes 
culturas gregas e romana e acelerando-se depois, com as 
necessidades da conquista dos oceanos. Contudo, esses 
países aprenderam a lição de que é preciso preservar 
seus recursos naturais e tomaram as medidas adequadas 
que os fatos atuais demonstram como visto na Alemanha, 
por exemplo.

Concordo com Dourojeanni (2006) quando afirma que 
ao invés de queimar e arrasar para mineração, produção 
agropecuária e outros sistemas de concentração de 
renda a qual geram e redistribuem miséria e injustiça, 
melhor seria deixar essa região como está para nossos 
descendentes, talvez mais sábios, possam aproveitá-la 
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de 2019, enquanto que em terras indígenas o aumento foi 
de 65% (INPE, 2019). Houve 412 km² de corte raso dentro 
das florestas protegidas pelo governo federal, comparado 
aos 223 km² do período anterior. Foi o pior período de 
desmatamento dos últimos 14 anos.

Considerando todas as UCs, a unidade mais 
comprometida foi a Área de Proteção Ambiental (APA) 
Trinfu do Xingu, gerida pelo Pará. Ela faz parte do mosaico 
da Terrado Meio, no entorno da BR-163. Por sua vez, foi 
exatamente nessa região onde iniciaram as grandes 
queimadas no bioma. Dentro dessa APA ocorreu o maior 
polígono de desmatamento de toda a Amazônia: uma área 
de 4,5 mil hectares (45 km²) foi suprimida de uma vez. 

A maior parte dos desmatamentos da Amazônia em 
geral ocorre emparcelas de até 50 hectares, estratégia 
que ajuda a confundir a fiscalização. Em 2019, porém, 
notou-se aumento de polígonos com mais de 500 hectares. 
Entre as 36 áreas desmatadas com mais de mil hectares 
em 2019 em toda a Amazônia, 12 estão em unidades de 
conservação ou terras indígenas.

Dessas, seis estão na APA Triunfo do Xingu e duas 
ocupam área da Estação Ecológica Terra do Meio. Há 
ainda desmatamento na Terra Indígena Baú, que fica ao 
lado da Terra do Meio, e outras duas na Floresta Nacional 
(Flona) do Jamanxim.

Em outros pontos da Amazônia foi detectado um corte 
de 2,1 mil hectares no Parque Nacional dos Campos 
Amazônicos e um outro de 1,3 mil na Reserva Extrativista 
Rio Preto-Jacundá, em Rondônia. Entre as terras 
indígenas, a mais devastadas foi a de Ituna/Itatá, na região 
de Altamira, no Pará. Foram tirados 8% (12 mil ha) dos 
142,5 mil hectares. A atual política de governo planeja 
“flexibilizar” a exploração de minérios entre outros tipos 
atividades de impacto ambiental.
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1.2 CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS  

AMEAÇAS
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[Portugal]

Incêndios florestais
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

A base de dados nacional de incêndios rurais registou, no período compreendido entre um de 
janeiro e 16 de outubro de 2019, um total de 10841 incêndios rurais que resultaram em 41622 
hectares de área ardida, entre povoamentos (21163 ha), matos (15782 ha) e agricultura (4677 ha), 
de acordo com o 8.º relatório provisório de incêndios rurais: um de janeiro a 15 outubro (ICNF, 
2019).

Comparando os valores do ano de 2019 com o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se o 
registo de menos 46% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida relativamente à média anual 
do período em questão. O ano de 2019 apresenta, até ao dia 15 de outubro, o 2.º valor mais reduzido 
em número de incêndios, o 2.º valor mais reduzido de área ardida e a 1.ª vez que a redução de área 
ocorre em dois anos consecutivos, desde 2009. 

Relativamente às ocorrências em Áreas Protegidas, dados de 2018 informam que arderam 
em Portugal Continental 1,7 mil hectares num total de 522 ocorrências (INE, 2019); o que, 
comparativamente ao 10.º Relatório provisório de incêndios florestais – 2017: 01 de janeiro a 31 de 
outubro (ICNF, 2017), são dados animadores tendo em consideração que a cartografia provisória de 
áreas ardidas de 2017 estima que arderam na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 39.388 
hectares de espaços florestais resultando numa taxa de afetação de 5,5%. 

Ainda em 2017, destacava-se o Parque Natural da Serra da Estrela pela maior extensão de área 
ardida até à data (19.337 hectares, cerca de 21,7% da área total do parque). A área protegida mais 
afetadas, face à sua extensão, foi o Monumento Natural das Portas de Ródão, com uma afetação 
de quase 72% da área protegida.

Em 2016, o relatório final¹³, relatório anual de áreas ardidas e incêndios florestais em Portugal 
continental 2016 (ICNF, 2016) de acordo com cartografia de áreas ardidas de 2016 ardeu um total 
de cerca de 12.991 hectares, uma afetação correspondente a 1,8% da área total da RNAP. A área 
ardida mais extensa em áreas protegidas afetou o Parque Nacional da Peneda Gerês onde arderam 
5.473 hectares de espaços florestais, correspondentes a 7,9% da área do Parque.

Os incêndios florestais em áreas protegidas afetam a preservação e conservação da natureza e 
da biodiversidade, constituindo um importante elemento condicionador da evolução dos habitats 
e formações vegetais naturais para formações climáticas ou de maior complexidade estrutural. 

Relativamente ao histórico breve dos incêndios florestais em áreas protegidas, a análise dos 
registos recentes verificados entre 2016 e 2018 mostra uma tendência decrescente no número de 
área ardida anualmente, que apresenta valores máximos no ano de 2017 de acordo com os dados 
existentes ate ao presente momento.
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13    Ano civil cujo relatório final (anual) encontra-se disponível. Nos anos posteriores, a inexistência de relatórios finais dificulta uma análise 
equilibrada.
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[Portugal]

Ilícitos ambientais  
RICARDO NOGUEIRA MARTINS

A análise estatística apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2020a) com 
relação aos dados informados pela Guarda Nacional Republicana (GNR)¹⁴ - Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente, indicam que os autos pela prática de ilícitos ambientais na área de 
intervenção ambiental “Áreas classificadas” tem vindo a sofrer crescimento. Em 2015 registavam-
se 273 autos, respetivamente a 2018 (363 autos) e ao ano de 2017 com 336 autos.

Relativamente à tipologia de autos, os crimes são bastante residuais nesta matéria, sendo que o 
último ano disponível (2019) apresenta dois crimes comparativamente a 334 contra-ordenações ¹⁵. 

Relativamente às denúncias da linha SOS ambiente e território do SEPNA GNR, em consideração 
à área temática “Áreas classificadas”, parecem demonstrar pouca tradição em Portugal 
relativamente à prática da denúncia como exercício de cidadania ambiental. Em 2015, foram 
realizadas 15 denúncias via linha telefónica SOS ambiente e território, comparativamente a 2019 
com 29 denúncias telefónicas (INE,2020b).

Ainda relativamente aos ilícitos ambientais, apesar de a fiscalização em áreas classificadas/
protegidas não competir exclusivamente à Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de 
Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) mas também à autoridade nacional através do 
serviço de vigilantes da natureza mas també às demais autoridades policiais e aos municípios, a 
GNR – SEPNA tem sabido afirmar-se como um aliado à causa ambiental nas áreas protegidas e 
também nos territórios periféricos que as compõem realizado um efeito tampão de contenção de 
ilícitos, disponível, atento e eficaz que vigia, fiscaliza, noticia e investiga.

Do tipo de atividade desenvolvido por este serviço em 2019, a nível nacional e na globalidade 
das áreas de intervenção ambiental, foram realizados 55 650 patrulhamentos de prevenção de 
fogos florestais, 23 688 autos pela prática de ilícitos ambientais e 6 5857 ações de sensibilização 
ambiental (INE 2020c).

Neste âmbito, o trabalho em prol da contenção da apanha ilegal de meixão  e da formação de 
redes de contrabando, que fustiga diversas áreas protegidas compostas por estuários/rios (Parque 
Natural do Litoral Norte;  Reserva Natural do Estuário do Tejo e do Sado, entre outros) tem sido 
eficaz, quer na investigação dos circuitos de comercialização quer na fiscalização da captura ilegal 
do meixão¹⁶.

Dados recentes, segundo o Coronel Vítor Manuel Roldão Caeiro da GNR – Direção do Serviço 
de Proteção da Natureza e Ambiente, encarregado pelo tenente-general, Nuno Augusto Teixeira 
Pires da Silva, Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, informam que foram 
apreendidas 158.65 Kg de meixão em 2018 e 871.13 Kg em 2019 (comunicação pessoal, Julho 2, 
2020).
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16    Uma das fases de desenvolvimento do complexo e longo ciclo de 
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desta espécie só é permitida no rio Minho, a pescadores devidamente 
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emitido pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas.

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          83

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006698&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006698&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008943&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008943&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006697&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006697&xlang=pt&contexto=bd&selTab=tab2


[España]

Aislamiento y fragmentación de áreas protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Mientras que la destrucción del hábitat es una presión muy visible y directa sobre el 
medio ambiente, otras presiones más sutiles, como la fragmentación o el aislamiento 
del hábitat, pueden tener consecuencias ecológicas similares a mayor escala de tiempo 
(Kuussaari et al., 2009; EEA, 2011).

La fragmentación del hábitat generalmente está relacionada con los efectos de las 
intervenciones humanas artificiales en los paisajes que conducen a una cantidad reducida 
de hábitats naturales formados por parches cada vez más pequeños y aislados (EEA, 2011; 
Sims, 2014).

La fragmentación y el aislamiento de los hábitats naturales son amenazas comunes que 
afectan también a las AP en áreas templadas como la Unión Europea (Bosso et al., 2013) o 
los Estados Unidos de América (Radeloff et al., 2010). 

Rodríguez-Rodríguez y Martínez-Vega (2019) han estudiado el impacto de la 
fragmentación y del aislamiento sobre las cuatro redes de AP mencionadas más arriba, 
desde las reservas naturales a las ZEPA. El periodo de estudio abarca desde 1987 hasta 
2006, un período de intenso desarrollo en España. Los resultados mostraron que los 
valores de fragmentación y aislamiento aún eran bajos, de forma general, en 2006 para 
todas las categorías de AP. Sin embargo, la fragmentación aumentó en todas las redes de 
AP, excepto en las reservas naturales, lo que probablemente refleje una alta efectividad 
de conservación de una legislación estricta. El aislamiento por usos artificiales también 
aumentó en ese período para todas las categorías de AP. Los parques naturales de uso 
múltiple fueron la categoría de AP con los valores más altos de fragmentación y aislamiento 
en 2006. La distancia a las ciudades fue la variable que afectó principal e inversamente a 
ambas presiones.

Los mapas de usos y ocupación del suelo, modelados a medio plazo bajo distintos 
escenarios, sugieren un incremento de las zonas urbanas e industriales, de las 
infraestructuras y, por tanto, es muy probable que tanto la fragmentación como el 
aislamiento se incrementarán. Por ello, es preciso hacer un esfuerzo extra en las políticas 
que favorecen la conectividad de las AP, a través de infraestructuras verdes o de otras 
iniciativas complementarias.
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[Brasil]

Perda de áreas 
protegidas  
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

As áreas protegidas do planeta 
têm sofrido inúmeros processos de 
reversão ao longo dos últimos 50 anos, 
e os dois grandes focos do problema 
hoje são o Brasil e os EUA. Desde 
1961, 146 unidades de conservação 
brasileiras tiveram suas áreas 
reduzidas, seu status de proteção 
rebaixado ou foram simplesmente 
removidas.

Após um levantamento global do 
problema (Koner et al., 2019), os 
autores encontraram 3.749 atos de 
gestão afetando mais de 500 mil 
km² originalmente designados para 
proteção. Desses, 440 são em países 
da Amazônia, 148 dos quais no Brasil.

Há uma intensificação recente 
nesse tipo de retrocesso, sendo 
que 78% dos eventos registrados 
ocorreram desde 2000. Ao todo, as 
revisões de unidades de conservação 
nos países que abrigam a Amazônia 

implicaram na perda de 155 mil km² de 
área protegida e no enfraquecimento 
de 290 mil km², afetando um território 
maior que o da Alemanha inteira.

As alterações em unidades de 
conservação ocorreram de forma 
abrupta e sem critérios rigorosos, 
como em Rondônia, onde o governo 
daquele estado revogou em um único 
dia decretos de criação de 11 unidades 
de conservação.

O agronegócio, principal motor 
do desmatamento no Brasil, exerce 
uma influência mais direta sobre as 
áres protegidas, com deslocamentos 
populacionais e demandas por obras 
de infraestruturas.

Este cenário também ocorre 
nos EUA, onde 269 eventos de 
recategorização, redução e extinção 
de áreas protegidas ao longo de 12 
décadas com o aumento acentuado 
no governo Trump.

Atualmente no Brasil há pouca 
perspectiva de resolver o desequilíbrio 
de rigor para criar ou alterar unidades 
de conservação.
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[Brasil]

Biopirataria
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

A biopirataria se caracteriza 
pela exploração ilegal de recursos 
naturais - animais, sementes e 
plantas de florestas brasileiras - e 
pela apropriação e monopolização 
de saberes tradicionais dos povos da 
floresta, visando lucro econômico. 
Atualmente, o termo biopirataria vem 
sendo modificado pela Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual 
(Ompi) para biogrilagem, que se 
refere a atos de apropriação do 
conhecimento tradicional. Muitas 
comunidades tradicionais conhecem 
bem o poder de cura de algumas 
plantas e sabem receitas para fazer 
remédios, chás e curativos. Essas 
propriedades medicinais das plantas 
também são alvos da biopirataria. 

Assim, a biopirataria não é apenas 
o contrabando de diversas formas 
de vida da flora e da fauna, mas, 
principalmente, a apropriação e 
monopolização dos conhecimentos 
das populações tradicionais no que se 
refere ao uso dos recursos naturais. 
Trata-se, portanto, de um mal que 
enfraquece cada vez mais o nosso 
país, pois além de ignorar a nossa 
soberania territorial, permite que 
nosso patrimônio genético e biológico 
seja explorado pela ganância 
internacional. 

Em várias regiões da Amazônia, 
pesquisadores estrangeiros 
desembarcam com vistos de turista 
e entram na floresta, muitas vezes 
infiltrando-se nas comunidades 
tradicionais ou nas áreas indígenas 
(Díez; Pérez, 2008). Ali, estudam as 
espécies vegetais ou animais, seus 
usos e suas aplicações. A seguir, 
com o auxílio dos povos da floresta, 
coletam exemplares e, de posse 
dessas informações, voltam a seus 
países, onde o conhecimento de 
nossas populações nativas é utilizado 
pelas indústrias de remédios ou de 

cosméticos. 
E ainda, quando essas empresas 

determinam o “princípio ativo” de 
uma determinada planta, registram 
uma patente, que é um título de 
propriedade temporário outorgado 
pelo Estado (Heringer, 2007). Esse 
documento, concedido por um período 
de 20 anos, lhes dá o direito de 
explorar comercialmente o “princípio 
ativo” descoberto. Contudo, elas se 
esquecem de que as comunidades 
da floresta já eram as verdadeiras 
proprietárias desse conhecimento. 

Portanto biopirataria significa: a 
apropriação de conhecimentos e de 
recursos genéticos de comunidades de 
agricultores e comunidades indígenas 
por indivíduos ou por instituições que 
procuram ter o monopólio, ou seja, 
o controle exclusivo sobre esses 
recursos e conhecimentos.

Na verdade é o modo atual de 
colonização. As corporações viajam 
para o Terceiro Mundo, investigam 
com que objetivos as comunidades 
usam a biodiversidade, se apropriam 
desses conhecimentos e depois 
alegam que inventaram algo que, 
na verdade, já era utilizado há muito 
tempo. 

No Brasil, dois casos são 
conhecidos. O primeiro envolve a 
multinacional japonesa Asahi Foods, 
que fez o registro de marca do nome 
cupuaçu (Diaféria, 2004). E o caso da 
Bioamazônia, empresa que concedeu 
e depois retirou, por pressão pública, 
à farmacêutica suíça Novartis o 
direito exclusivo de exploração 
e patenteamento da diversidade 
biológica da floresta amazônica 
(Alencar, 1996).

Mas a biopirataria não é uma 
questão exclusivamente amazônica. A 
Mata Atlântica e o Cerrado possuem 
grande diversidade biológica, sendo 
muito provável que de lá saiam 
cotidianamente remessas ilegais de 
material biológico para o exterior. 

No respeitante à extração ilegal 
de madeira na Amazônia, a Floresta 
Amazônica está enfrentando as 

mais altas taxas de desmatamento e 
incêndios florestais dos últimos nove 
anos. Grande parte das derrubadas 
de árvores de espécies nobres segue 
o caminho do crime ambiental na 
produção madeireira. Sendo otimista, 
90% da madeira que sai da Amazônia 
é ilegal (Amaral, 2011). Está em curso 
um processo acelerado de destruição 
sistêmica da Floresta Amazônica, 
que envolve a comercialização ilegal 
de madeira entre o Brasil e 19 outros 
países. Uma investigação da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal 
(MPF) no Amazonas apontou que 
cargas de madeira ilegal apreendidas 
em Manaus seriam enviadas para os 
Estados Unidos, Alemanha, Espanha, 
Inglaterra, Portugal, França, Holanda, 
Bélgica, China, Tailândia, Estônia, 
Lituânia, Itália, República Dominicana, 
Haiti, Porto Rico, Taiwan, Índia e 
México. 

Parte da madeira ilegal da 
Amazônia também é comercializada 
no mercado interno do país, 
usada para o setor moveleiro e da 
construção civil, especialmente para 
as regiões Sudeste e Sul. A retirada de 
madeira, não raras vezes, é o primeiro 
passo para duas outras atividades 
ilícitas na Amazônia: a grilagem e o 
desmatamento. 

A atividade de madeira seletiva pode 
impactar tanto na consolidação de um 
cenário de degradação ambiental, 
quanto em áreas florestais distantes 
das frentes de desmatamento e 
queimadas. Considerando que a 
exploração seletiva também ocorre 
em contínuos florestais, muitas 
vezes com acesso apenas por rios, a 
atividade pode estar gerando danos e 
ameaça à sobrevivência de algumas 
destas espécies. Tendo em vista que 
essa atividade é feita de maneira 
seletiva, ou seja, visa só madeiras de 
alto valor comercial, muitas vezes 
focando em poucas, ou até somente 
uma espécie, extensas estradas têm 
que ser abertas.
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[Portugal]

DIVERSIDADE PAISAGÍSTICA
FREDERICO MEIRELES

A paisagem é produto da interação ente as pessoas e culturas, com o seu contexto ecológico. A variedade destes 
contextos e de sociedades, resulta na sua diversidade. Robert Manners Moura (2001) expressa esta ideia explicando que 
a paisagem está para os ecossistemas como a imagem para o indivíduo, exaltando o seu valor sensorial.

Nesta medida, a nossa visão holística da paisagem integra aspetos de natureza ecológica, cultural, socioeconómica e 
estética. As unidades de paisagem resultam da perceção conjunta destes aspetos, que permitem distinguir características 
homogéneas entre unidades, i.e., permitem perceber padrões que se distinguem dos percebidos noutras unidades 
envolventes. 

As características físicas da paisagem, que se alteram numa escala de tempo mais lenta, como a natureza geológica, 
a proximidade do oceano, a morfologia do terreno (ou relevo), o tipo de solo, têm um papel preponderante na definição 
da identidade local, já que estas características determinam aspetos ecológicos, como o revestimento da vegetação a 
circulação dos seres vivos, ou a ocupação do solo e, por consequência, os aspetos culturais da paisagem.

Veja-se o caso de Portugal continental, onde as cadeias de montanhas, que formam barreiras à passagem dos ventos 
húmidos oceânicos, vão espremendo a água à passagem de cada crista, o que faz com que, por exemplo, o Minho seja 
muito mais húmido do que a Terra Quente transmontana. De norte para sul, verificam-se também diferenças significativas 
na morfologia do terreno, sendo, regra geral, o norte mais montanhoso e o sul de relevo mais suave. A constituição 
litológica do solo faz também variar significativamente a paisagem, por exemplo, os vales das serras calcárias, que 
somem a água para rios subterrâneos, contrastam com a visão luxuriante e verdejante que associamos tipicamente aos 
vales ripícolas. 

Muitos são os autores que, pela perspetiva sobre os valores naturais e culturais, ou pela síntese paisagística, 
contribuíram para descrever a paisagem portuguesa ao longo do tempo. Um dos últimos e de perspetiva mais sintética é 
a coleção intitulada Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, coordenado 
por Alexandre Cancela d’Abreu et al. (DGOTDU 2004). Esta obra é essencial para compreender a diversidade das nossas 
paisagens, já que, para além de incorporar as referências dos muitos autores descritores da paisagem, sistematiza os 
resultados numa descrição em cartas de unidades de paisagem.

Como também é referido nesta obra, citando as observações anteriores de Orlando Ribeiro (1993), no cômputo geral 
a paisagem portuguesa diferencia-se pela maior ou menor influência dos climas atlântico, mediterrânico e continental; 
pela alteração do relevo, de norte para sul e do litoral para o interior; pela diversidade litológica; pela variedade das 
transições terra mar ao longo da orla costeira; e com a ocupação humana, que vai moldando ao longo do tempo diferentes 
culturas do território.

Esta diversidade, apesar de ameaçada pelas tendências de homogeneização da paisagem; despovoamento do interior 
e abandono dos territórios rurais; urbanização e expansão industrial do território; desordenamento generalizado, pode 
considerar-se uma oportunidade no contexto da rede de áreas protegidas, apontando também para a necessidade de 
instituir políticas de qualificação da paisagem que promovam a diversidade e o ordenamento.
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gestão do ICNF, I.P., cujos dados são recolhidos através do 
registo dos utentes em visitas enquadradas pelas áreas 
protegidas, pedidos de informação e vendas de folhetos 
e publicações nas áreas protegidas (sedes e centros de 
interpretação), participantes em ações de voluntariado, 
de eventos e de atividade de turismo de natureza, estes no 
total têm vindo a crescer, passando de 518.718 em 2017 
para cerca de 629.811 no final de maio de 2020.

Neste âmbito, o ICNF, I.P., tenta alterar o paradigma 
das áreas protegidas, criando as condições necessárias 
para o desenvolvimento económico e social das suas 
populações residentes. Integrado nesta estratégia para o 
desenvolvimento económico das áreas protegidas, através 
da oferta de produtos e serviços reconhecidos, criou uma 
marca única, de nome Natural.PT, que permitirá valorizar 
e proteger a biodiversidade aí existente. 

Distinguir o que nos diferencia é o objetivo geral da 
marca Natural.PT “Património Vivo”. Assim, a Natural.
PT visa a promoção integrada do território, dos produtos 
e dos serviços existentes na Rede Nacional das Áreas 
Protegidas (RNAP) e na sua envolvente próxima e que com 
elas partilhem valores e princípios de sustentabilidade e 
valorização da natureza e dos recursos endógenos. Esta é 
uma iniciativa âncora para o desenvolvimento económico 
de territórios tradicionalmente associados a fortes 
condicionantes de ocupação territorial.

A marca Natural.PT resulta de um trabalho de 
diagnóstico e análise das atividades existentes nas áreas 
protegidas, desenvolvido em interação com os agentes 
locais numa lógica de proximidade entre as diferentes 
equipas de trabalho e acompanhamento. Foram ainda 
identificadas boas práticas nacionais e internacionais 
com marcas já desenvolvidas e com ligação a espaços 
naturais, onde se procurou também avaliar os resultados 
obtidos com a sua implementação no terreno.

Aumentar a visibilidade destes territórios e dos seus 
produtos, pela criação de instrumentos promocionais 
agregadores da oferta territorial, tais uma plataforma na 

[Portugal]

Natural.PT, marca nacional que 
promove as áreas protegidas e os 
seus valores
JOÃO CARLOS FARINHA

A diversidade, qualidade e abundância de valores 
naturais, a existência de espaços naturais protegidos e a 
imagem interna e externa de Portugal como um país rico 
em biodiversidade são justificação suficiente para que a 
“natureza e a biodiversidade” seja identificada como um 
dos 5 ativos estratégicos diferenciadores na proposta de 
Estratégia do Turismo 2027, onde “potenciar o Património 
natural e dinamizar turisticamente as áreas protegidas” 
surge como uma linha de ação prioritária.

O turismo em espaços naturais é uma atividade 
crescente que representa um importante desafio aos 
operadores turísticos e gestores ambientais, que tratam de 
conjugar a conservação dos valores ecológicos e culturais 
com a utilidade pública, em áreas que se caracterizam por 
uma grande fragilidade do ecossistema. 

Em Portugal continental, temos uma Rede Nacional de 
Áreas Protegidas que compreende 48 áreas protegidas 
(cerca de 8,2 % do território nacional), e que constitui um 
dos principais ativos do nosso País. Estas áreas protegidas 
são amplamente reconhecidas como uma das estratégias 
mais importantes para alcançar a conservação da 
natureza bem como o desenvolvimento sustentável pelo 
facto de em diversas delas coexistirem povoações e 
atividades económicas de relevo.

Quanto ao ICNF, I.P., ele ao longo das duas últimas 
décadas, foi responsável pela construção e adaptação de 
muitas infraestruturas para apoio à visitação nas áreas 
protegidas de âmbito nacional, que contamos vir a reabilitar 
através de protocolos com os municípios ou mesmo 
concessionar, sempre que possível, a privados. Olhando 
para os números de visitantes das Áreas Protegidas sob 
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Web (www.natural.pt), a aplicação móvel Naturalptrails 
(APP), entre outros, permitirá uma atuação em rede e 
com impacto no seu crescimento e sustentabilidade. 
Uma maior visibilidade permite um aumento de número 
de visitantes e, consequentemente, das receitas diretas, 
incrementando-se, assim, a economia local, promovendo 
atividades com preocupações alinhadas com os valores 
Natural.PT.

Lançada oficialmente a 25 Julho de 2014, a gestão da 
Natural.PT é da responsabilidade do ICNF, I.P., com apoio 
dos seus serviços regionais, e com o acompanhamento e 
trabalho de proximidade desenvolvido pelas Plataformas 
Locais de Operacionalização e Gestão, constituídas por 
entidades locais que já trabalham nestes territórios e 
com papel ativo no apoio ao desenvolvimento local – 
como autarquias, associações de desenvolvimento local, 
comunidades intermunicipais, entidades regionais de 
turismo, entre outros.

A iniciativa proporciona às entidades aderentes a 
promoção e divulgação dos seus produtos e/ou serviços 
desde que sejam aderentes da Natural.PT, nomeadamente 
através de eventos nacionais e internacionais em que a 
marca esteja presente, esta divulgação recorre ainda 
a suportes de comunicação como folhetos e outros 
materiais promocionais da marca Natural.PT, integração 
no portal da marca, nas redes sociais associadas à 
marca e nos mecanismos de busca à disposição dos 
consumidores e promoção cruzada, nomeadamente com 
a divulgação e encaminhamento dos consumidores para 
parceiros Natural.PT.

Podem aderir à Natural.PT todas as entidades, públicas 
e privadas, que desenvolvam a sua atividade relacionada 
com as tipologias identificadas e desde que cumpram os 
requisitos de adesão estabelecidos e que tenham sede 
ou instalações localizadas num concelho abrangido por 
uma Área Protegida e exerçam atividade ou estejam 
relacionadas com uma certa Área Protegida.

São abrangidos pela Natural.PT as seguintes tipologias 

de produtos e serviços: atividades de animação turística; 
alojamento; restauração (restaurantes, confeitarias, 
pastelarias, cafés e casas de chá); espaços de venda de 
produtos; produtos alimentares; produtos não alimentares 
(tais como artesanato); produtos identitários imateriais; 
e ações de divulgação e produção de conteúdos. Integra 
neste momento mais de 950 produtos e serviços que 
fazem parte da Natural.PT, correspondendo a mais de 480 
entidades.

Como contrapartida imediata enumera-se uma maior 
visibilidade que permite ao mesmo tempo um aumento 
do número de visitantes e, consequentemente, das 
receitas diretas, incrementando-se, assim, a economia 
local através da presença e divulgação nos materiais 
promocionais e eventos da marca Natural.PT; integração 
no portal da marca (www.natural.pt), nas aplicações 
para dispositivos móveis (Naturalptrails); nas redes 
sociais associadas à marca e nos mecanismos de busca 
à disposição dos consumidores e na promoção cruzada, 
nomeadamente com a divulgação e encaminhamento dos 
consumidores para parceiros Natural.PT.

A Natural.PT é uma soft approach de marketing territorial 
inédita e de promoção das Áreas Protegidas que permite 
capitalizar recursos e promover o desenvolvimento local. 
A adesão é gratuita obtendo mais informação em www.
natural.pt ou esclarecimentos através de aderir@natural.
pt
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[España]

Marcas de calidad asociadas a áreas protegidas españolas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

La Marca Parque Natural de Andalucía es un programa que está activo en esa comunidad autónoma 
desde 2002. Andalucía es una de las regiones españolas más dinámica en relación a la conservación 
y gestión de áreas protegidas. Tras el traspaso de competencias en esa materia a las comunidades 
autónomas, promulgó una de las primeras leyes de conservación de áreas protegidas (Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se 
establecen medidas adicionales para su protección).

Esta marca es una iniciativa pionera en España. Es la primera que avala los productos provenientes de 
los espacios naturales protegidos andaluces. Su objetivo es “fomentar y apoyar un desarrollo sostenible 
asociado a los productos naturales, la producción artesanal y el turismo de naturaleza”. Este distintivo 
de calidad, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, ofrece al empresariado nuevos canales de promoción, difusión, comercialización y venta de 
productos artesanales y naturales y de servicios de turismo de naturaleza vinculados a los parques 
naturales andaluces.

La adhesión de los productos o servicios a la Marca Parque Natural de Andalucía supone el cumplimiento 
de los requisitos señalados en los Anexos III, IV y V de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que 
se regula el Régimen Jurídico y el Procedimiento de Concesión de Licencia de Uso de la marca Parque 
Natural de Andalucía (BOJA, 2005).

A fecha de junio de 2019, la Marca Parque Natural de Andalucía promueve la comercialización de 1.553 
productos y servicios vinculados a 22 parques naturales que comercializan 165 empresas (Andanatura, 
2020). En resumen, es un instrumento para potenciar el desarrollo socioeconómico sostenible de 
la población que vive en los municipios incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de estos 
parques naturales. Actualmente, se estima que en ellos reside el 16% de la población andaluza.

Otra iniciativa relacionada es el programa Q de calidad.Se puso en marcha en 2003. Desde entonces, 
se han adherido al mismo 28 espacios naturales protegidos de 10 comunidades autónomas (EUROPARC-
España, 2019; 2020). Los Parques Naturales o Regionales son las figuras de protección más adheridas 
al programa. Sin embargo, también participan en este programa una Reserva Natural, tres Parques 
Nacionales, tres Monumentos Naturales y dos Paisajes Protegidos. El propósito del programa es 
promover productos de calidad (turísticos, alimentarios, etc.) en los espacios naturales protegidos para 
favorecer la economía sostenible de sus municipios y habitantes. 

Para implantar el Sistema de Calidad Turística y adherirse a este programa, las áreas protegidas deben 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Disponer de un plan de gestión aprobado
2. Disponer de un plan de uso público aprobado o documento similar
3. Existencia de un área de gestión del uso público
4. Existencia de un responsable del área de uso público 
5. Carta de compromiso del director-conservador del área protegida aceptando la implantación del 

Sistema de Calidad
6. Carta de apoyo del responsable político (Director General) del área protegida comprometiéndose 

a la puesta en marcha, desarrollo y culminación de la implantación del Sistema de Calidad
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[España]

Subvenciones a los municipios de las Áreas de Influencia 
Socioeconómica (AIS) de los parques nacionales y cobro por 
tasas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Las áreas de influencia socioeconómica (AIS) están formadas por los términos municipales que 
aportan territorio a los 15 parques nacionales y, en su caso, a sus Zonas Periféricas de Protección (ZPP). 
En España, los 170 municipios de las AIS ocupan una superficie cercana a 1, 8 millones de hectáreas y 
albergan cerca de 1,5 millones de habitantes, según datos del INE. 

Anualmente, el Consejo de Ministros aprueba un acuerdo que contempla el reparto de subvenciones 
para favorecer el desarrollo sostenible de las AIS de los parques nacionales. Previamente, se acuerdan 
en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el órgano de colaboración entre el Gobierno de España y 
las comunidades autónomas en materia ambiental.

Estas ayudas forman parte del programa específico de subvenciones del Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales. Pretende promocionar el desarrollo sostenible en los municipios que pertenecen a 
las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, proyectos que propongan actividades 
compatibles con la conservación de la naturaleza, la integración del parque nacional en la realidad 
comarcal donde se sitúa, la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, la puesta en 
valor de los aprovechamientos tradicionales y todas aquellas actuaciones que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes de los entornos de los parques nacionales. Entre 1999 y 2009 se 
financiaron más de 4.000 proyectos.

Pueden percibir las ayudas tanto grupos, asociaciones y corporaciones locales de los municipios que 
pongan en marcha este tipo de proyectos, propietarios privados y personas residentes en estas zonas 
y empresas cuya sede social y actividad principal se desarrolle o se pretenda instalar en el área de 
influencia socioeconómica. También se dirigen a instituciones sin fines de lucro que realicen actuaciones 
en materia de conservación y uso sostenible en los parques nacionales.

Por último, algunos parques nacionales ingresan recursos a través del cobro de tasas por las visitas. 
En 2016, se ingresaron por este concepto 10,8 millones de euros, de los que 10 millones correspondieron 
al Parque Nacional de Timanfaya, en la isla canaria de Lanzarote (EUROPARC-España, 2019).
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[España]

Asociaciones de Desarrollo Sostenible, Grupos de Desarrollo 
Rural y Grupos de Acción Local vinculados a áreas protegidas
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Algunas asociaciones, grupos de desarrollo rural y grupos de acción local (GAL) se encuentran 
estrechamente vinculados a los parques nacionales y otras áreas protegidas con el objetivo de promover 
el desarrollo sostenible de los territorios que gestionan.

Un ejemplo de este tipo de acciones lo protagoniza ADESGAM (https://www.adesgam.org/), la 
Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Desde 2002, su objetivo es desarrollar, impulsar, 
promover y consolidar acciones encaminadas al desarrollo sostenible de su comarca en la cual se ubica 
el parque nacional Sierra de Guadarrama, el más reciente de la red española declarado en 2013.

Desde 2017, elabora su plan de acción anual en el marco de los ODS 2030. Las alianzas entre los 
ayuntamientos y los empresarios integrados en ADESGAM resultan fundamentales para conseguir los 
objetivos de desarrollo sostenible. En 2017 participó activamente en un Taller sobre Seguimiento y 
Evaluación de la Sostenibilidad de Parques Nacionales como parte interesada y experta (CSIC, 2017).

Otros ejemplos están vinculados con la Marca Parque Natural de Andalucía. En 2020 se organizó 
una jornada en Tarifa para explicar las ayudas que contempla el Grupo de Desarrollo Rural del litoral 
de La Janda y las del Grupo de Acción Local de Pesca del Litoral Cádiz Estrecho para contribuir a la 
compatibilización de la conservación de los recursos naturales del Parque Natural del Estrecho con su 
aprovechamiento, manteniendo o mejorando la calidad de vida de la población de su área de influencia 
socioeconómica. Estas actividades se enmarcan dentro de su Plan de Desarrollo Sostenible.

Este tipo de acciones demuestran el interés de los enfoques transversales para la conservación de 
las áreas protegidas. A través de ellos, la población local se involucra en la conservación y los gestores 
propician el desarrollo sostenible mediante subvenciones y campañas de concienciación y educación 
ambiental.

Otras iniciativas de promoción relacionadas:
Por otra parte, la Unión Europea ha puesto en marcha desde 1992 las iniciativas de Denominación 

de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), otros sellos de calidad que protegen 
productos agroalimentarios, vinos y otras bebidas contra las imitaciones y garantizan el verdadero origen 
del producto para sus consumidores (CE, 2006). La protección garantiza al consumidor, y a todos los 
productores de una zona geográfica determinada, derechos colectivos sobre los productos, siempre que 
éstos cumplan determinados requisitos y estándares. En definitiva, estas iniciativas promueven productos 
de calidad en territorios rurales, muchos de ellos dentro de espacios naturales protegidos (ENP).
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[Brasil]

Biodiversidade   
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

O Brasil abriga a maior 
biodiversidade mundial, cerca de 20% 
das espécies do planeta, onde dois 
de seus biomas apresentam maior 
número de espécies endêmicas. 
Dessas, a Mata Atlântica – bioma cujo 
território foi reduzido a 7% da sua 
cobertura original, segundo dados do 
Ministério do Meio Ambiente (2010) 
concentra 35% da biodiversidade 
vegetal nacional, além de cerca de 
850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 
200 de répteis, 270 de mamíferos 
e 350 de peixes. A conservação da 
natureza não é um empecilho para o 
desenvolvimento, mas sim um meio 
econômico que gera uma série de 
bens e serviços de qualidade, com 
alto valor agregado. Os atrativos 
naturais e culturais são oportunidades 
para geração de emprego e renda, 
principalmente para os jovens, que se 
sentirão motivados a permanecerem 
no local onde nasceram e cresceram.

O patrimônio natural que temos 
é um importante ativo para o 
desenvolvimento econômico e social. 
É preciso fortalecer a imagem da 
Mata Atlântica como destino turístico 
e estimular a visitação para que todos 
compreendam a importância da 
conservação e que a comunidade local 

aprimore cada vez mais os serviços 
oferecidos (Fonseca; Venticinque, 
2018). 

O Cerrado é o segundo maior 
bioma da América do Sul, ocupando 
uma área de 2.036.448 km2, cerca 
de 22% do território nacional. Neste 
espaço territorial encontram-se as 
nascentes das três maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul 
(Amazônica/Tocantins, São Francisco 
e Prata), o que resulta em um elevado 
potencial aquífero e favorece a sua 
biodiversidade. 

Considerado como um hotspots 
mundiais de biodiversidade, o Cerrado 
apresenta extrema abundância de 
espécies endêmicas e sofre uma 
excepcional perda de habitat. Do ponto 
de vista da diversidade biológica, 
o Cerrado brasileiro é reconhecido 
como a savana mais rica do mundo, 
abrigando 11.627 espécies de plantas 
nativas já catalogadas. Existe uma 
grande diversidade de habitats, que 
determinam uma notável alternância 
de espécies entre diferentes 
fitofisionomias. Cerca de 199 espécies 
de mamíferos são conhecidas, e a rica 
avifauna compreende cerca de 837 
espécies. Os números de peixes (1200 
espécies), répteis (180 espécies) e 
anfíbios (150 espécies) são elevados. 
O número de peixes endêmicos não 
é conhecido, porém os valores são 
bastante altos para anfíbios e répteis: 

28% e 17%, respectivamente. De 
acordo com estimativas recentes, 
o Cerrado é o refúgio de 13% das 
borboletas, 35% das abelhas e 23% 
dos cupins dos trópicos. 

Além dos aspectos ambientais, 
o Cerrado tem grande importância 
social. Muitas populações sobrevivem 
de seus recursos naturais, incluindo 
etnias indígenas, quilombolas, 
geraizeiros, ribeirinhos, babaçueiras, 
vazanteiros e comunidades 
quilombolas que, juntas, fazem parte 
do patrimônio histórico e cultural 
brasileiro, e detêm um conhecimento 
tradicional de sua biodiversidade. Mais 
de 220 espécies têm uso medicinal 
e mais 416 podem ser usadas na 
recuperação de solos degradados, 
como barreiras contra o vento, 
proteção contra a erosão, ou para 
criar habitat de predadores naturais 
de pragas (Del-Claro; Torezan-
Silingardi, 2019). Mais de 10 tipos de 
frutos comestíveis são regularmente 
consumidos pela população local 
e vendidos nos centros urbanos, 
como os frutos do Pequi (Caryocar 
brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), 
Mangaba (Hancornia speciosa), 
Cagaita (Eugenia dysenterica), 
Bacupari (Salacia crassifolia), 
Cajuzinho do cerrado (Anacardium 
humile), Araticum (Annona crassifolia) 
e as sementes do Barú (Dipteryx 
alata).
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Contudo, inúmeras espécies de 
plantas e animais correm risco de 
extinção. Estima-se que 20% das 
espécies nativas e endêmicas já 
não ocorram em áreas protegidas 
e que pelo menos 137 espécies de 
animais que ocorrem no Cerrado 
estão ameaçadas de extinção. 
Depois da Mata Atlântica, o Cerrado 
é o bioma brasileiro que mais sofreu 
alterações com a ocupação humana. 
Com a crescente pressão para a 
abertura de novas áreas, visando 
incrementar a produção de carne e 
grãos para exportação, tem havido 
um progressivo esgotamento dos 
recursos naturais da região. Nas 
três últimas décadas, o Cerrado vem 
sendo degradado pela expansão da 
fronteira agrícola brasileira. Além 
disso, o bioma Cerrado é palco de 
uma exploração extremamente 
predatória de seu material lenhoso 
para produção de carvão.

Apesar do reconhecimento de sua 
importância biológica, de todos os 
hotspots mundiais, o Cerrado é o que 
possui a menor percentagem de áreas 
sobre proteção integral. O Bioma 
apresenta 8,21% de seu território 
legalmente protegido por unidades 
de conservação; desse total, 2,85% 
são unidades de conservação de 
proteção integral e 5,36% de unidades 
de conservação de uso sustentável, 
incluindo RPPNs (0,07%).
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[Brasil]

Estrutura legal favorável   
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

A proteção legal de áreas e a gestão dos recursos 
naturais no Brasil têm prioridades e origens diversas, 
envolvem interesses econômicos, políticos, culturais e 
ideológicos e são ações que abrangem vários graus de 
conflitos socioambientais. 

A conservação da natureza e a manifestação 
de tensões perpassam pelo modelo histórico de 
desenvolvimento econômico e social adotado pelo país 
e em geral as atividades econômicas se caracterizam 
pela ocupação produtiva dos espaços naturais, gerando 
dificuldades sociais e níveis elevados de degradação 
do ambiente, ameaçando a dinâmica reprodutiva dos 
diversos ecossistemas, além de afetar as condições de 
vida das populações que dependem dessas áreas para 
sua sobrevivência.

A criação e gestão de áreas legalmente protegidas 
no Brasil envolvem três pontos: construção histórica da 
política ambiental, com pressupostos teóricos baseados 
nas concepções preservacionistas; formalização 
da legislação, com várias normas que baseiam o 
desenvolvimento de ações de comando e controle; e 
aparelhamento estatal, conjunto de órgãos gestores, 
envolvendo as três esferas de governo. A circunstância 
provocou o surgimento de distintas tipologias, grupos e 
categorias de espaços legalmente protegidos, e ocorreu a 
partir de leis promulgadas para atender as necessidades 
da sociedade, Estado e para ratificar diversos acordos, 
tratados e convenções adotados pelo Brasil. No Brasil 
as áreas legalmente protegidas podem ser públicas, 
quando administrada e manejada diretamente por 

órgãos governamentais ou instituições credenciadas 
por estes (Organizações Não Governamentais e 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), e 
privadas ou particulares, quando geridas diretamente 
pelosproprietários da área, porém com fiscalização e 
monitoramento dos órgãos públicos competentes. Em 
geral as áreas que tem proteção e apresentam regime 
especial de administração e manejo foi constituído a 
partir de conflitos envolvendo a utilização dos recursos 
naturais, permanecia ou não de populações locais e 
são considerados espaços especiais quanto ao uso dos 
seus recursos. Quanto à tipologia podem ser: Áreas 
de Preservação Permanente, Reservas Legais, Terras 
Indígenas, Territórios Remanescentes de Comunidades 
de Quilombos, Unidades de Conservação, Reserva da 
Biosfera, Sítios Ramsar, Sítios do Patrimônio Natural, 
dentre outras. 

Quanto às unidades de conservação (áreas protegidas 
para outros países) o início do século XXI é marcado pela 
aprovação da Lei nº 9.985/2000, que após oito anos de 
tramitação estabeleceu o SNUC. O Sistema trata da Política 
Nacional de UC e de instrumentos destinados a prevenir 
a fragmentação de paisagens, garantindo a conectividade 
entre as áreas, como Reservas da Biosfera, Corredores 
Ecológicos e Mosaicos de UC, o conjunto desses espaços 
deve ser considerado no planejamento e estratégias 
de criação e gestão dessas áreas. A lei representa o 
resultado de negociações e promoveu a instituição de um 
Sistema, que integra sob mesma lei, UC nas três esferas 
de governo consolidando o arcabouço legal sobre UC. As 
inovações previstas no SNUC foram: democratização do 
processo de criação de UC, possibilidade de Organizações 
Sociais de Interesse Público gerir UC, instituição de 
estudos técnicos e consulta pública para a criação de 
várias categorias, exigência de cadastro nacional de 
UC no MMA e envio de relatório bianual evidenciando 
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a situação das áreas para análise e avaliação do 
Congresso Nacional. O sistema apresenta pontos frágeis 
que proporcionam a geração e manutenção de conflitos 
socioambientais no processo de instituição e execução 
dos espaços, como a falta de clareza no tratamento de 
questões centrais na gestão e manejo das áreas, a não 
indicação de operacionalidade nas questões fundiárias 
e sociais (populações tradicionais e povos indígenas) e 
existência de obscuridade nas demandas orçamentárias 
e de recursos humanos para assegurar a implantação e 
proteção das áreas. Entretanto, considerou o ambiente 
natural um mosaico de oportunidades de negócios 
sustentáveis, presumindo crescimento econômico, 
geração de emprego e renda e proteção dos recursos 
naturais.

Após regulamentar parte do SNUC e instituir o ICMBio, 
as UC passam por problemas básicos e crônicos. A 
implantação das áreas se apresenta dissociadas das 
preocupações com a justiça social e com a distribuição 
da riqueza nacional. As tensões têm aumentado entre 
executores, populações residentes, ambientalistas e 
empresários e ainda é comum considerar UC como 
entrave ao desenvolvimento socioeconômico, visão que 
gera e intensifica conflitos aos processos de criação, 
execução e manejo das áreas. Desde a década de 
trinta foram criadas 341 UC federais, entretanto, esse 
número, não corresponde aos dados atuais, pois 15 
foram extintas e 16 tiveram suas categorias alteradas. 
Até 2011 existiam sob gestão e manejo do ICMBio o 
número de 310 UCs, além das 539 RPPNs, que embora 
particulares, são criadas, fiscalizadas e monitoradas 
pelo Instituto. Fazem parte, também, do rol de UC do 
país a as unidades estaduais e municipais, que são 
relevantes para a conservação e preservação dos 
recursos naturais, além de compor os Mosaicos de UC e 
os Corredores Ecológicos.

REFERÊNCIAS

Snuc. (2000). Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - Texto da Lei 9985 de 18 de julho de 
2000 e vetos da Presidência da República ao PL 
aprovado pelo Congresso Nacional e Decreto Nº 4.340, 
de 22 de agosto de 2002. Caderno nº 18.

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          105



1.3 PROMOÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS  

OPORTUNIDADES
Permitem suportar várias áreas de negócio, tais como 
os serviços de apoio às atividades recreativas, hotelaria, 
restauração, produção e venda de produtos locais, 
entre outras possíveis. É, pois, uma atividade que 
ajuda a suportar uma economia de base local, e a fixar 
populações. A presença de populações residentes é um 
fator determinante para a manutenção daquele carácter 
da paisagem atrás descrito, pois este depende da 
ocupação e uso primário do território para a construção 
de um modelo de paisagem.

Como já referido no início, em Portugal, salvo 
raras exceções, as áreas classificadas integram a 
presença e atividade humanas. Aqui, pretende-se que 
as populações residentes convivam harmoniosamente 
com o ambiente natural e contribuam para preservar 
habitats e ecossistemas. São aliás as populações 
residentes, que, ao longo da história da sua ocupação, 
foram construindo a paisagem de hoje. É tanto assim que, 
se excluirmos estas populações (como tem acontecido 
com o êxodo cada vez mais acelerado), as paisagens 
que conhecemos vão desaparecer. As medidas de 
ordenamento de uma área protegida, têm não só que 
permitir a manutenção e valorização das características 
naturais da paisagem, mas sobretudo do conjunto dos 
valores naturais e culturais da paisagem. Robert Manners 
Moura (2001) descreve a conservação da natureza, no 
contexto das áreas protegidas, segundo estratégias de: 
1) preservação dos sistemas e processos que garantem a 
vida; 2) uso sustentável dos recursos; 3) preservação da 
biodiversidade. É a paisagem resultante desta equação 
que se torna num recurso apreciado para o recreio.

O ordenamento da paisagem deve, pois, ponderar 
aspetos de recreio associados ao seu valor económico. 
Mas sobretudo, deve procurar que o seu valor económico 
permaneça ancorado a fatores ecológicos de valorização 
da paisagem, no contexto da área protegida. Neste sentido, 
em vez de focadas em explorar um recurso económico (não 
esquecendo que qualquer recurso económico começa 
por ser um recurso natural), as populações locais devem 
ser incentivadas a prestar um serviço de conservação da 
natureza, que resulte em benefícios para a qualidade da 
paisagem e para a comunidade. Este serviço deve também 
permitir ao Estado o zelo destes territórios e a valorização 
da rede global de áreas protegidas.

[Portugal]

Aumento da valorização das áreas 
protegidas pela comunidade nas 
opções de recreio 
FREDERICO MEIRELES

Não sendo o principal objetivo da constituição de uma 
área protegida, o recreio é normalmente visto como um 
fator relevante para a valorização das comunidades locais. 

Nas grandes áreas protegidas em Portugal, como 
as de âmbito nacional, que geralmente incluem várias 
povoações no interior do seu perímetro, as restrições de 
utilização do território resultam, no geral, em paisagens 
sujeitas a menor carga e menos impactadas pela dispersão 
da construção. Este carácter mais selvagem, o padrão 
da paisagem característico do espaço rústico e as suas 
construções vernaculares, são apreciados no contexto do 
recreio em espaços de natureza e biodiversidade.

Na Europa, designadamente, onde as sociedades 
são cada vez mais urbanas, e onde uma percentagem 
crescente de pessoas vive na cidade (ONU 2016), aquele 
modo de recreio é considerado um escape ao bulício 
do ambiente da cidade. Este aumento das populações 
urbanas é pois diretamente proporcional ao crescimento 
do interesse pelo turismo em espaços de natureza e 
biodiversidade. 

É, contudo, muito importante que as áreas protegidas 
não alterem significativamente a sua capacidade de 
carga com vista a incorporar a crescente procura deste 
tipo de recreio. Permitir maior acesso significa aumentar 
os impactes sobre a paisagem. Esses impactes levam à 
degradação do território e, por conseguinte, a alterações 
das condições que, em primeira instância, conduziram 
à procura das áreas protegidas. A gestão da carga e 
da capacidade de carga para o recreio é, pois, um fator 
determinante na gestão destas áreas. Fazê-lo num 
equilíbrio adequado entre as necessidades dos visitantes 
e a capacidade de carga da paisagem é o foco da obra 
Design for Outdoor Recreation (2008), da autoria de Simon 
Bell.

Por outro lado, o turismo e o recreio podem representar 
um valor extraordinário para as comunidades locais. 
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[España]

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Las áreas protegidas se consideran un marco de oportunidad para la dinamización de los municipios 
de sus áreas de influencia socioeconómica sobre los que se asientan. Mayoritariamente son rurales 
y se benefician de este impulso socioeconómico. Las áreas protegidas atraen anualmente a un buen 
número de visitantes que consumen distintos servicios. Según los datos de EUROPARC-España (2019), 
32 espacios naturales protegidos de 5 regiones españolas han formalizado sus Planes de Desarrollo 
Sostenible entre 1998 y 2018, que afectan a 256 municipios y cerca de dos millones de hectáreas.

Su objetivo es dinamizar social y económicamente las áreas protegidas, al tiempo que se conservan 
sus recursos naturales por los que fueron declaradas. Según EUROPARC-España (2019), los PDS pueden 
incluir diferentes medidas con distintos objetivos: protección y valorización de los recursos naturales 
y culturales; impulso al sector primario local diferenciando los productos asociados al território; 
promoción de la producción ecológica; promoción e impulso turístico en clave de sostenibilidad; apoyo a 
los emprendedores locales.

Además, pueden incluir vías de financiación como subvenciones y apoyos a otras actividades y sectores 
económicos.
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[España]

Servicios ecosistémicos, áreas protegidas y otros ecosistemas 
de interés natural 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

El proyecto VANE (Esteban, 2010) evalúa los activos naturales de España y los servicios ecosistémicos 
mediante modelos físicos de asignación de valor económico basados en métodos de valoración 
contingente y de coste de viaje, entre otros. Dado que este proyecto cubre toda España, es una valiosa 
fuente de información geográfica para analizar los servicios proporcionados por las masas forestales 
ubicadas en áreas protegidas por fijación de carbono atmosférico y por una amplia gama de servicios 
productivos y recreativos. Entre todas las áreas protegidas destacan los parques nacionales. Son 
indudables proveedores de servicios ecosistémicos que han de ponerse en valor y que contribuyen a la 
sostenibilidad económica de los municipios de sus áreas de influencia socioeconómica.

Aunque en términos generales la componente ambiental es la que más contribuye a la sostenibilidad 
local, en los municipios de los parques nacionales de Timanfaya y Teide la dimensión económica es la 
principal. Ello se debe a sus altos ingresos relacionados con los servicios ecosistémicos prestados por 
los usos recreativos (Pérez-Calderón et al., 2020).

En España, otros autores (Campos et al., 2017) llevan décadas trabajando en medir los servicios 
ecosistémicos proporcionados por las dehesas de encina (Campos et al., 2020a, 2020b) y alcornoque 
(Campos et al., 2020c), tan extendidas en el oeste de España y en Portugal. Estos ecosistemas de bosque 
abierto son el soporte de gran cantidad de áreas protegidas. Estos autores indican que existe un creciente 
consenso sobre la implementación de un nuevo marco estadístico para la contabilidad ambiental y 
económica para mejorar las políticas relacionadas con los ecosistemas. Mediante un nuevo Sistema de 
Contabilidad Agroforestal comparan el valor de los servicios del ecosistema y los ingresos ambientales a 
precios sociales con los obtenidos a precios básicos mediante el Sistema estándar de Cuentas Nacionales. 
En definitiva, la sostenibilidad continúa siendo un tema desafiante por sus implicaciones económicas y 
porque brindan información vital para la implementación de políticas transversales.
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[España]

Servicios recreativos y áreas protegidas 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

Es evidente que los servicios recreativos contribuyen al valor económico total y a la sostenibilidad 
local. Así lo han demostrado trabajos previos realizados en diferentes parques nacionales españoles 
(Azqueta y Pérez y Pérez, 1996; González y González, 2001; Caparrós y Campos, 2002; Farré, 2003; 
Martín López et al., 2007). La biodiversidad, singularidad y atractivo paisajístico de los parques nacionales 
atraen a un gran número de visitantes al año que se refleja positivamente en las economías locales de 
sus municipios, especialmente en los canarios, baleares y algunos ubicados en la Sierra de Guadarrama, 
Sierra Nevada, Ordesa y Monte Perdido y Picos de Europa (Ministerio para la Transición Ecológica 2020). 
A cambio, los servicios turístico-recreativos generan un coste sobre la sostenibilidad ambiental. Algunos 
estudios (Fernández-Latorre y Díaz del Olmo, 2011) demuestran una correlación alta entre densidad 
turística y huella ecológica energética en las islas Canarias.
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[Brasil]

Importância dos serviços 
ecossistémicos 
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO 

Fica cada vez mais claro que a sociedade depende 
de recursos naturais para sua sobrevivência. O setor 
empresarial, por exemplo, necessita diretamente destes 
recursos para o seu funcionamento e expansão, com 
utilização de madeira, óleos vegetais, minérios, água, 
entre outros. O mercado sempre atribui valor a estes 
tipos de bens ambientais, principalmente às matérias-
primas.

Atualmente estuda-se uma nova forma de valorar 
a natureza, por meio de serviços ambientais. Esses 
serviços são decorrentes do bom funcionamento dos 
ecossistemas naturais. A produção de oxigênio pelas 
plantas, a manutenção do clima, o equilíbrio hidrológico, 
a capacidade de produção de água, a integridade do 
solo e as belas paisagens para atividade de turismo são 
alguns exemplos.

A criação de mercados para os serviços ambientais e 
de instrumentos, como a cobrança pelo uso da água e a 
comercialização dos créditos de carbono, é relativamente 
recente. No entanto, há sinais de reconhecimento da 
valoração econômica desses serviços como forma 
de proteger os ecossistemas e de evitar a exploração 
indiscriminada de recursos naturais.

Nesse sentido, é possível exemplificar a importância 
das unidades de conservação quanto aos serviços 
ecossistêmicos pelo caso do ICMS ecológico, um 
instrumento nacional que proporciona receita sobre 
impostos projetados para proteger a terra com a finalidade 
de melhorar a qualidade da água e a biodiversidade. 
O programa compensa os municípios que dispõe de 
percentuais de áreas protegidas em seu território.

Outro aspecto positivo das Unidades de Conservação 
é o fato de que elas promovem a geração de renda 
e estimulam o desenvolvimento regional e local, 
apoiando programas de turismo sustentável, criação 
de cooperativas de ecoprodutos, entre outros, além 
de incentivarem atividades de pesquisa científica e 
processos educativos.

Nos últimos anos cresceu significativamente a 
demanda dos povos e comunidades residentes no interior 
ou entorno das UCs federais por desenvolver atividades de 
turismo, ou inserir-se efetivamente nas ações de visitação 
realizadas ou previstas para essas áreas protegidas. 
Paralelamente, muitos gestores de áreas protegidas 
passaram a visualizar o envolvimento desses atores como 
um importante caminho para fortalecer os programas 
de visitação, diversificar as atividades desenvolvidas e 
agregar valor à experiência dos visitantes, bem como 
incrementar a renda desses moradores e aproximá-los 
positivamente da gestão das UC, aumentando, assim, o 
apoio local a estas áreas protegidas.
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Conforme dados do Instituto Semeia (2015) sobre 
o uso público e a conservação da biodiversidade, para 
92% dos gestores dos parques, a biodiversidade e as 
características naturais estão sendo mantidas com o 
nível atual de uso público. No total, 83% dos parques 
relatam que o turismo contribui para a educação 
ambiental dos visitantes, além de ser um benefício 
econômico para operação e manutenção em 75% dos 
parques.

O estudo informa ainda que o turismo também 
diminui atividades ilegais, como caça, desmatamento e 
ocorrência de incêndios em 60% dos parques brasileiros 
e 43% dos parques americanos (Boyd; Banzhaf, 
2007).  Nos Estados Unidos a caça é regulamentada 
e controlada pelo Estado, havendo uma diferenciação 
clara para designar caça legal (hunting) e a caça ilegal 
(poaching), por isso, é considerada a hipótese de que o 
menor índice de interferência do turismo no combate a 
atividades ilegais nos EUA se deve ao elevado número 
de funcionários dos parques envolvidos diretamente 
em atividades de fiscalização (Haines-Young; Potschin, 
2010).

Ainda, todos os parques brasileiros e 71% dos 
parques americanos declaram possuir em sua área 
ecossistemas que têm diminuído consideravelmente 
nas últimas décadas, ao passo que 92% dos parques 
brasileiros e americanos afirmam conservar a completa 
diversidade de processos naturais.
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1.3 PROMOÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS  

FRAQUEZAS
[Portugal]

Conflitos sociais
com a vida selvagem    
RICARDO NOGUEIRA MARTINS 

Em Portugal, a investigação sobre 
a dimensão humana e os conflitos 
originados da convivência com a vida 
selvagem surgem em meados de 1990 
com estudos, focados na gestão do 
lobo, em especial devido aos conflitos 
históricos existentes com os criadores 
de gado, os caçadores e a população 
local (ICNF, 2017).

De acordo com o Plano de Ação para 
a Conservação do Lobo-ibérico em 
Portugal (PACLobo) no que respeita 
às alcateias verifica-se que, para 
cerca de 50% das alcateias detetadas 
em todo o país, a respetiva área vital 
sobrepõe-se total ou parcialmente 
com Áreas Classificadas, o que 
demonstra que grande parte da 
população reprodutora de lobos 
em Portugal ocupa áreas com 
estatuto de proteção (ICNF, 2017). 
Como resultado, as populações de 
lobos podem coexistir com os seres 
humanos em paisagens modificadas 
quando a topografia é complexa, 
uma vez que se demonstra que a 
disponibilidade de refúgio, conforme 
definida pela topografia, parece ser 
o principal fator que determina a 
presença de lobo em várias escalas 
territoriais (Grilo, et al., 2019) e 

que igualmente, uma quantidade 
significativa de habitat favorável não 
está atualmente ocupada, sugerindo-
se que a disponibilidade de habitat 
adequado não é o fator limitante 
para os lobos na Península Ibérica: a 
perseguição direta e outras fontes de 
mortalidade antropogénica podem 
estar dificultando sua expansão.

Sendo o lobo-ibérico (Canis lupus 
signatus) a nível nacional a única 
espécie da fauna que tem uma 
legislação específica (Lei nº 90/88, 
de 13 de agosto - Lei de Proteção 
do Lobo ibérico - e o Decreto-Lei n.º 
54/2016 que aprova a revisão do 
regime jurídico da conservação do 
lobo-ibérico) a mediação do conflito é 
um assunto premente¹⁷.

O Plano de Ação para a Conservação 
do Lobo-ibérico em Portugal publicado 
pelo Despacho n.º 9727/2017, de 8 de 
novembro, enquadra e coordena o 
esforço nacional para a conservação 
da espécie no território nacional.

A coexistência lobo-humano 
será para se manter uma vez que 
os grandes carnívoros geralmente 
habitam paisagens dominadas 
pelo homem, onde evitar riscos 
antropogénicos pode restringir o uso 
do espaço e do tempo (Rio Maior et 
al., 2019). Este estudo usou dados 
de movimento de 15 indivíduos no 
noroeste peninsular, para modelar 

geograficamente como os riscos 
relacionados ao homem restringem 
a distribuição espacial de habitats e a 
conectividade funcional em paisagens 
modificadas. Ainda assim, os lobos 
evitavam fontes potenciais de 
distúrbios humanos, principalmente, 
estradas, caminhos e parques eólicos. 
Estes elementos eram evitados mais 
fortemente pela alcateia residente 
mas menos evitados pela alcateia 
dispersora e mais durante o dia do que 
no crepúsculo e à noite.

É necessário pois preservar 
corredores de dispersão contínuos 
através de áreas usadas por seres 
humanos, o que indica que a grande 
conservação de carnívoros e a 
minimização de conflitos requer, 
portanto, a criação de paisagens de 
coexistência, que forneçam habitats 
adequados e oportunidades de 
dispersão em áreas partilhadas com 
seres humanos, acompanhada de 
medidas preventivas ou paliativas. 
Estas medidas, dizem respeito por 
exemplo impacto económico que os 
ataques de lobo têm nas explorações 
pecuários sendo o principal motivo 
de conflito com a espécie (Milheiras 
& Hodge, 2011). A par do retorno 
financeiro¹⁸, alguns programas 
têm equipado os criadores de gado 
com cães de guarda e pastorícia 
(particularmente o Cão de Castro 
Laboreiro e do Cão da Serra da 
Estrela) que pretende minimizar os 
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encontros com o lobo-ibérico e assim 
evitar prejuízos.

A autoridade nacional e diversas 
organizações e entidades (Grupo Lobo 
e ACHLI – Associação de Conservação 
do Habitat do Lobo Ibérico, por 
exemplo) têm realizado diversos 
esforços em mediar as tensões sociais 
em áreas protegidas decorrentes de 
encontros e convivências com a vida 
selvagem, através de programas e 
instrumentos de apoio à comunidade 
rural. 

Recentemente, em junho de 2019, 

na aldeia de Fafião do concelho de 
Montalegre, operou-se no EcoMuseu 
do Barroso uma oficina participativa 
intitulada “Parque Nacional Peneda-
Gerês: território de homens e lobos”, 
organizada pelo Núcleo de Estudos 
em Áreas Protegidas da Universidade 
Federal de Santa Maria conjuntamente 
com Instituto da Conservação da 
Natureza e das Floresta (ICNF, I.P.) 
e em parceria com 7 entidades, 
de entre as quais o Laboratório da 
Paisagem. Neste encontro, debateu-
se e trabalhou-se com a comunidade 
os principais constrangimentos e 
soluções em torno da convivência 

do lobo-ibérico no Parque Nacional 
Peneda-Gerês.

Um outro conflito de menor escala 
mas em crescendo mediático diz 
respeito ao javali (Sus scrofa) tendo 
vindo a merecer o reforço de medidas 
para a minimização de danos causados 
em culturas agrícolas e florestais, 
sendo promovido a realização de 
medidas para controlo de efetivos 
populacionais e densidades de javali, 
através das entidades titulares ou 
gestoras de zonas de caça.
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[España]

Conflictos con las poblaciones locales 
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA 

En España, los incendios forestales de origen antrópico representan habitualmente el 95% del total. 
En el proyecto FIRERISK (Plan Nacional de I+D+i) nuestro grupo de investigación hizo un gran esfuerzo 
en conceptualizar y representar cartográficamente todas las variables y factores de riesgo humano 
que podrían explicar la ocurrencia de incendios forestales (Martínez-Fernández et al, 2004). Una de las 
variables que consideramos fueron las áreas protegidas (Martínez-Fernández et al, 2009). De acuerdo 
a trabajos previos, los principales motivos por los que los vecinos de un área protegida percibían que 
se perjudicaban o limitaban sus intereses eran: la pérdida de expectativas de venta de terrenos para 
urbanización y, por tanto, la pérdida de plusvalía esperada ocasionada por las prohibiciones o limitaciones 
de usos en determinadas zonas de las áreas protegidas que dispondrían de planes de gestión.

La suposición de que la declaración de área protegida supondría restricciones a los usos tradicionales 
de ganadería, caza o aprovechamiento de leña.

El prejuicio de que las administraciones encargadas de las áreas protegidas pondrían inconvenientes 
al desarrollo socioeconómico sin subvenciones compensatorias.

El rechazo o las reticencias generalizadas por la insuficiente información pública en los procesos de 
declaración de áreas protegidas.

Tras casi veinte años de declaraciones frecuentes de áreas protegidas en el marco nacional y europeo, 
la realidad ha demostrado un panorama muy distinto al percibido y esperado entonces. Trabajos recientes 
(Gallardo et al., 2016; Vilar et al. 2016; 2019) demuestran que las interfaces urbano-forestal, agrícola-
forestal y pasto-forestal explican la ocurrencia de la mayor parte de incendios forestales de origen 
antrópico y que las áreas protegidas tienen escaso poder explicativo.
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[Brasil]

Fragilidades institucionais, 
recursos humanos e conflitos com 
a população local
SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO  

A política de conservação, por meio da criação e gestão 
das UCs no Brasil, enfrenta diversos desafios. Dentre 
estes merecem destaque os conflitos em torno do uso 
dos recursos naturais e das sobreposições territoriais; 
os problemas fundiários; a resistência de populações 
locais, de setores econômicos e políticos à presença e à 
expansão de áreas protegidas; deficiências na articulação 
institucional para que estas sejam implementadas e 
geridas de forma eficaz; insuficiência numérica e de 
formação de servidores; ausência de plano de manejo, 
entre outros.

Uma das principais causas de conflitos em torno 
dos espaços protegidos é o problema da regularização 
fundiária (Barreto, 2006). A grande maioria das unidades 
de conservação de proteção integral, criadas desde 
a época da ditadura militar, ainda não apresenta uma 
situação fundiária regularizada. A desapropriação de áreas 
privadas no interior das UCs ainda hoje não foi concluída 
e não há indícios de que problemas dessa natureza sejam 
resolvidos tão cedo. Nessa situação, se encontra a maioria 
das populações residentes em unidades de conservação 
que, diante de novas regras político-administrativas e 
da carência de recursos econômicos, vive em condições 
precárias sem permissão de realizar qualquer atividade 
extrativa, nem mesmo para reforma de residências 
particulares.

Mas os conflitos relacionados à desapropriação de terras 
privadas representam apenas uma parte do complexo 
quadro de tensões originadas com a criação de unidades 
de conservação. Disputas relativas ao uso dos recursos 
naturais ali presentes tais como, potencial energético de 

rios e mananciais para empreendimentos de geração de 
energia, insumos para indústria de extração de madeira, 
mineral (areia, carvão, minério de ferro, calcário, fosfato 
etc), recursos pesqueiros e de espécies nativas para 
produção de cosméticos e alimentos (recursos genéticos 
vegetais e animais), além da apropriação paisagística pela 
indústria de turismo e do mercado imobiliário, conformam 
a miríade de exemplos que nos permite dimensionar o 
problema.

No caso dos planos de manejo, documento gerencial 
das unidades de conservação, a metade (50%) não possui 
plano de manejo aprovado e grande parte (45%) não 
conta com conselho gestor. Além disso, o número de 
funcionários alocados nessas Unidades é muito reduzido, 
com a média de apenas uma pessoa para cada 1.871,7 
km2. Além disso, uma vasta rede de estradas ilegais 
avança sobre as Áreas Protegidas, especialmente sobre 
as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, onde 
há 17,7 km de estradas a cada 1.000 km2 sob proteção 
(Arruda, 1999).  Boa parte dessas vias está associada à 
exploração madeireira ilegal, principalmente no Pará e 
Mato Grosso.

Soma-se a estes desafios, a significativa incompreensão 
sobre a relação entre conservação da sociobiodiversidade 
e qualidade ambiental e de vida das populações rurais 
e urbanas, a conservação das águas, do clima e das 
condições favoráveis à segurança alimentar (Little, 2002). 

Parte desses desafios pode e deve ser enfrentada com 
a gestão participativa da UC. Mas a pedra de toque desse 
enfrentamento é a expansão da educação ambiental e da 
comunicação social como estratégias de aprimoramento 
da gestão e de fortalecimento da política. Ambas facilitam 
o acesso a informações e a construção de conhecimentos 
capazes de promover e qualificar a participação da 
sociedade, em especial de seus segmentos menos 
favorecidos, na gestão das áreas protegidas (Diegues, 
1999).

REFERÊNCIAS

Arruda, R. (1999). Populações tradicionais e a proteção de recursos naturais. Ambiente & Sociedade, 2, (5). 

Barreto Filho, H. T. (2006). Populações tradicionais: introdução à crítica da ecologia política de uma noção. In: Adams, C., Murrieta, R., Neves, Wa (orgs). 
Sociedades caboclas amazônicas: modernidade e invisibilidade. São Paulo: Annablume. 

Diegues, A. C. (1999). Biodiversidade e Comunidades Tradicionais no Brasil. São Paulo: Nupaub, USP.

Little, P. E. (2002). Territórios Sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. Brasília: Universidade de Brasília, 
Departamento de Antropologia.

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          115



116 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS  GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          117



 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          117

Duarte Belo



2
CRÓNICAS

DA GEODIVERSIDADE À GEOCONSERVAÇÃO: A ESTRATÉGIA EM PORTUGAL  DIAMANTINO INSUA PEREIRA      P.119 

A IMPORTÂNCIA DO VERDE PARA A QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES URBANAS E PERIURBANAS  DOMINGOS LOPES       P.122 

DESIGN DA PAISAGEM SILVÍCOLA RESILIENTE  FREDERICO MEIRELES      P.124

SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA JAVIER MARTÍNEZ-VEGA      P.126

CLASSIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PENHA NA REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  JORGE FERNANDES; RITA SALGADO      P.128  

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE CON LAS COMUNIDADES  PERE SALA I MARTÍ      P.130  

A FLORESTA AUTÓCTONE E AS ÁREAS PROTEGIDAS DO FUTURO  RICARDO NOGUEIRA MARTINS      P.132 

A CONSERVAÇÃO DAS COMUNIDADES PISCÍCOLAS EM ÁREAS PROTEGIDAS: A IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DOS CAUDAIS ECOLÓGICOS  RUI M.V. CORTES       P.134  

ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL: ESTUDOS DE CASO DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL  SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO       P.136

118 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS  GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          119



DA GEODIVERSIDADE À GEOCONSERVAÇÃO: A ESTRATÉGIA EM PORTUGAL  DIAMANTINO INSUA PEREIRA      P.119 

A IMPORTÂNCIA DO VERDE PARA A QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES URBANAS E PERIURBANAS  DOMINGOS LOPES       P.122 

DESIGN DA PAISAGEM SILVÍCOLA RESILIENTE  FREDERICO MEIRELES      P.124

SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA JAVIER MARTÍNEZ-VEGA      P.126

CLASSIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PENHA NA REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  JORGE FERNANDES; RITA SALGADO      P.128  

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE CON LAS COMUNIDADES  PERE SALA I MARTÍ      P.130  

A FLORESTA AUTÓCTONE E AS ÁREAS PROTEGIDAS DO FUTURO  RICARDO NOGUEIRA MARTINS      P.132 

A CONSERVAÇÃO DAS COMUNIDADES PISCÍCOLAS EM ÁREAS PROTEGIDAS: A IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DOS CAUDAIS ECOLÓGICOS  RUI M.V. CORTES       P.134  

ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL: ESTUDOS DE CASO DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL  SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO       P.136

 GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS: DIÁLOGOS IBERO-BRASILEIROS          119

DA GEODIVERSIDADE À GEOCONSERVAÇÃO: A ESTRATÉGIA EM 
PORTUGAL

DIAMANTINO INSUA PEREIRA

A geodiversidade consiste na variedade de ambientes, paisagens e materiais geológicos gerados por 
processos naturais, como a tectónica, o vulcanismo, a alteração das rochas, a erosão ou a sedimentação, 
entre outros. Os ambientes e paisagens gerados pelos processos geológicos são muito variados: 
fundos oceânicos, plataformas continentais, plataformas litorais, rios, desertos, montanhas, vulcões ou 
paisagens cársicas, entre outros. Elementos como os minerais, as rochas, os solos, a água ou os fósseis 
resultam também de processos naturais maioritariamente geológicos.

A importância e os valores da biodiversidade são hoje reconhecidos pela maioria dos cidadãos. 
Conceitos como capital natural e serviços dos ecossistemas foram desenvolvidos como meio de avaliação 
dos serviços prestados pela natureza, essencialmente na vertente da biodiversidade. A definição e 
avaliação dos serviços dos ecossistemas consideram os serviços prestados para o bem-estar humano, 
divididos em serviços de provisão, de regulação, de suporte e culturais. Apesar dos documentos que têm 
vindo a ser publicados sobre serviços dos ecossistemas referirem quase exclusivamente os serviços 
prestados pela biodiversidade, observamos que uma vez obtidas na biodiversidade as necessidade 
básicas de sobrevivência, o bem-estar humano baseia-se, hoje, maioritariamente em serviços prestados 
pela geodiversidade. Nos serviços de provisão contam-se os recursos naturais extrativos não renováveis, 
matérias-primas que suportam a maioria dos objetos do quotidiano moderno, habitações, estradas e 
outras construções, maquinaria, aviões, barcos, telemóveis, veículos elétricos, geradores eólicos, painéis 
solares, etc. 

Os restantes serviços são fornecidos por recursos naturais não extrativos. Os serviços de regulação, 
como o ciclo da água, do carbono ou das rochas, são fundamentais para a manutenção das condições 
ambientais adequadas à vida. Os serviços de suporte sustentam a atividade no meio natural e humano. 
A diversidade de rochas, de relevo e de clima geram diferentes tipos de solo que suportam diferentes 
ecossistemas. A água e os nutrientes inorgânicos sustentam a biodiversidade. O relevo e as rochas 
suportam as mais diversas construções, como barragens, planeadas em função da segurança, do custo 
e da rentabilidade.

Os serviços culturais incluem os elementos não-tangíveis da natureza que beneficiam a sociedade 
no sentido cultural, espiritual e do lazer. Neles estão incluídos muitos serviços prestados pela 
geodiversidade, como a diversidade de paisagens, que proporcionam múltiplas soluções de lazer e de 
turismo e o conhecimento da história da Terra, incluindo a evolução da vida e do clima. O conhecimento 
científico vertido em livros, em documentários televisivos e noutros meios de investigação, ensino e 
divulgação, resultam do conhecimento obtido através do estudo das formas de relevo e principalmente 
das rochas, minerais e fósseis. Por fim, o conhecimento geológico tem permitido a descoberta de novas 
jazidas minerais e energéticas e de novas matérias-primas que veem sustentado a sociedade moderna.

Não sendo possível conservar toda a geodiversidade, porque esta presta todo um conjunto de serviços 
que resultam da extração (serviços de provisão) e modificação da mesma (serviços de suporte), têm vindo 
a ser desenvolvidos esforços no sentido da conservação das ocorrências notáveis da geodiversidade, 
essencialmente com valor científico, mas também educativo e económico, enquadráveis nos referidos 
serviços culturais. Estas ocorrências in situ de elementos de geodiversidade com características 
adequadas para serem usadas como recurso científico são conhecidas como geossítios. Os estudos 
podem ser feitos diretamente no campo ou em amostras coletadas no campo e posteriormente estudadas 
em laboratório para obter dados analíticos.
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Também a implementação de atividades turísticas baseadas na visita e interpretação de elementos de 
geodiversidade – geoturismo, é um modo de obter uma receita económica desse recurso natural, sem a 
necessidade de abrir pedreiras, minas ou perfurações. Este é o caso de diversos sítios inscritos na Lista 
de Património Mundial UNESCO ou dos mais recentes Geoparques Mundiais UNESCO.

Após a ampla aceitação do conceito de biodiversidade, o conceito de geodiversidade tem vindo a 
afirmar-se e o termo é hoje globalmente aceite. 

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), fortemente focada na bioconservação, 
criou, em 2013, o “Geoheritage Specialist Group” que fornece um aconselhamento especializado em 
todos os aspetos da geodiversidade relacionados com as áreas protegidas e a sua gestão.

Em Portugal, a rede nacional de áreas protegidas (RNAP) é constituída essencialmente para a proteção 
da biodiversidade. Até hoje somente sete áreas de âmbito nacional foram classificadas atendendo ao valor 
geológico - os monumentos naturais. Não obstante, o valor do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), 
bem como dos diversos Parques Naturais e Paisagem Protegidas, está, em grande parte, relacionado 
com aspetos de relevo e constituição geológica específicos. Estas áreas protegidas encerram também 
um número elevado de geossítios únicos, como por exemplo: falha do Gerês, granito orbicular da Serra 
Couto do Osso, vestígios glaciários do sector de Compadre, do Vale do Alto Vez e de Gorbelas-Junqueira, 
no PNPG; Fisgas do Ermelo, no PN do Alvão; Vale glaciário do Zêzere, Alto Pedrice, Nave de Santo António, 
Poço do Inferno, no Parque Natural da Serra da Estrela; poldje de Minde e poldje de Alvados, Fornea, 
série estratigráfica do Barranco do Zambujal, no PN da Serra de Aire e Candeeiros; crista quartzítica de 
Marvão, no PN da Serra de S. Mamede; estratigrafia e discordância angular Paleozoico/Mesozoico no 
geossítio da Praia do Telheiro, e os geossítios das praias da Murração e Quebradas que documentam a 
sucessão mais completa da Zona Sul Portuguesa, no PN do SW Alentejano e Costa Vicentina; Formação 
Pulo do Lobo, cascata e terraço rochoso do Pulo do Lobo, anticlinal do Pomarão, geologia e metalogénese 
da Faixa Piritosa, com relevância internacional, no Parque Natural do Vale do Guadiana. Estes geossítios 
localizados no seio das áreas protegidas beneficiam, aparentemente, da proteção conferida por estas 
figuras de conservação. Contudo, existem muitos outros geossítios localizados fora da RNAP que urge 
também conservar e valorizar.

É recente o interesse na implementação de uma política de geoconservação no Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), na sequência da lei da conservação da natureza em Portugal que 
refere, desde 2008, o património geológico e os geossítios. Apesar de não integrarem a rede de áreas 
protegidas, para efeitos de gestão territorial, têm vindo a ser considerados os 340 geossítios, resultantes 
de um inventário sistemático suportado em critérios de valor científico e de vulnerabilidade e que 
envolveu a comunidade nacional de geocientistas (http://geossitios.progeo.pt; http://www.icnf.pt/portal/

http://geossitios.progeo.pt
http://www.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico
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pn/geodiversidade/patrimonio-geologico). O inventário inclui sítios representativos de 27 categorias 
temáticas de relevância nacional e internacional de que são exemplos “Terrenos exóticos do NE de 
Portugal “, “Carbonífero marinho da Zona Sul Portuguesa”, “Registo Jurássico da Bacia Lusitaniana”, 
“Dinossáurios da Ibéria Ocidental”, “Relevo e drenagem fluvial no Maciço Ibérico Português” ou “Vestígios 
das Glaciações Pleistocénicas”.

Paralelamente aos esforços desenvolvidos para a classificação, proteção e valorização dos geossítios 
de âmbito nacional e internacional, observa-se em Portugal um excecional interesse na criação de 
geoparques. Geoparques são áreas classificadas que não integram a RNAP e que têm como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento local, sustentado na existência de património geológico e no 
desenvolvimento de uma política ativa de geoconservação, educação e geoturismo. Existem atualmente 
cinco geoparques mundiais UNESCO em Portugal e vários geoparques candidatos e em constituição. O 
Programa Internacional Geociências e Geoparques é, desde 2015, o mais recente Programa internacional 
da UNESCO, a par do programa Património Mundial e do programa Homem e Biosfera que integra as 
Reservas da Biosfera. Nos últimos anos os geoparques têm contribuído de forma excecional para a 
conservação e divulgação do património geológico, mas não substituem a responsabilidade do estado 
nestas tarefas.

Do exposto, consideramos pertinentes as seguintes conclusões.

A geodiversidade é o suporte da biodiversidade, pelo que, sem geodiversidade haveria pouca 
biodiversidade. A geodiversidade oferece diversidade de habitat, formação e renovação de solos, água e 
nutrientes inorgânicos.

A geodiversidade sustenta o bem-estar humano pois oferece um conjunto de serviços de regulação, 
suporte, provisão e culturais. A exploração dos recursos geológicos é inevitável, pelo que é fundamental 
aplicar medidas de planeamento que garantam a sua exploração racional e o respeito pelo património 
natural.

A geodiversidade fornece um vasto conhecimento científico acerca da evolução do planeta Terra, da 
evolução da vida e do clima, dos processos ativos e dos recursos geológicos. Este conhecimento é obtido 
estudando as rochas e as formas de relevo, em locais que necessitam de medidas de conservação - os 
geossítios.

Em Portugal, as áreas protegidas estão classificadas essencialmente devido à biodiversidade. É urgente 
a classificação de geossítios de relevância nacional e internacionais já inventariados com critérios de 
valor científico e de vulnerabilidade e o apoio a um projeto de revisão e desenvolvimento de novos dados 
relativos aos geossítios.

http://www.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico
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A IMPORTÂNCIA DO VERDE PARA A QUALIDADE DE VIDA DAS 
POPULAÇÕES URBANAS E PERIURBANAS

DOMINGOS LOPES

Durante o século XX, a população mundial tornou-se cada vez mais concentrada nas áreas urbanas. 
Como consequência de uma urbanização sem precedentes, mais de 50% da população mundial global 
vive agora em cidades. Isto colocou sobre enorme pressão as áreas metropolitanas europeias, que 
resultaram na cidade compacta tradicional, e se estende pelas áreas rurais adjacentes, fazendo com 
que, na Europa, se observem uma multiplicidade de padrões de expansão urbana, nas áreas que cercam 
cidades compactas. 

A ampla interface entre as principais áreas urbanas e os seus arredores rurais, nem verdadeiramente 
urbanas nem rurais, na denominada franja urbana ou marginal periurbana, provou ser um local atraente 
para novos desenvolvimentos e, portanto, essas áreas estão entre as partes de mais rápido crescimento de 
muitos Países em desenvolvimento. A definição conceitual de periurbano ainda é controversa, com esses 
“espaços de transição” sem permanecerem ainda claramente definidos, quer em termos geográficos, quer 
conceptuais. De qualquer forma, geograficamente, eles incluem paisagens de misturas. As alterações do 
uso do solo e dos meios de subsistência inerentes, englobando as características tanto do mundo urbano 
como do espaço rural, localizam estes espaços algures entre o núcleo urbano e a paisagem rural. 

As áreas periurbanas incluem muitas vezes valiosos biótopos protegidos, colinas arborizadas, florestas 
preservadas, terras agrícolas primárias e áreas húmidas importantes, e são muitas vezes fornecedoras 
de serviços essenciais de serviços de ecossistemas, para os moradores urbanos. O uso do solo e a 
mudança da cobertura do solo causados pelo crescimento urbano afetam negativamente os serviços do 
agroecossistema. Estes impactos incluem a perda de habitat, fragmentação de habitat, problemas de 
gestão de águas pluviais, poluição da água e impactos nos serviços de ecossistemas culturais.

As cidades, incluindo aqui as áreas urbanas e periurbanas, são indiscutivelmente vulneráveis a eventos 
climáticos extremos devido à concentração da população e da indústria, ao capital físico, aos resíduos e 
às altas percentagens de superfície impermeável. 

Assim, a estrutura verde, em geral, e a terra cultivada, em particular, dentro da cidade ou nas áreas 
urbanas circundantes, fornece serviços de agroecossistemas que atenuam alguns dos efeitos de eventos 
climáticos extremos. A importância da estrutura verde, entre as quais a área ocupada por agricultura 
periurbana, tornou-se ainda mais relevante na moderação de impactos, tais como temperaturas extremas 
e escoamento superficial aumentado, perante cenários de mudança climática.

Agora, mais do que nunca, a compreensão e a gestão dos ecossistemas urbanos e periurbanos constitui-
se como uma componente essencial do desenvolvimento sustentável. Se quisermos atingir metas globais 
de sustentabilidade (inter alia: cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, 
boa saúde e bem-estar, água limpa e saneamento e proteger e conservar a vida em terra e abaixo da 
água), então os conflitos inerentes entre a urbanização, a segurança alimentar e a sustentabilidade 
ambiental têm de ser resolvidos, pelo menos a longo prazo.

O conceito de ecossistemas periurbanos holísticos e autossustentáveis, como a chave para garantir 
a produção de alimentos sob uma rápida urbanização de ecossistemas urbanos e rurais que devem 
ser concebidos e desenvolvidos para produzir alimentos, através da assimilação de fluxos de resíduos 
domésticos ricos em Nitrogénio, Fósforo e energia, bem como de forma mais eficiente, utilizando um 
abundante suprimento de água residual tratada, que de outra forma poderia ser transferida para os 
corpos de água e exportada para fora da zona urbana.
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As cidades e as suas áreas adjacentes são então, por um lado, meios muito atrativos ao Homem, sendo 
encaradas como fonte de oportunidades mas, por outro lado, tornam-se focos de graves problemas. 
A qualidade de vida é, assim, uma necessidade e uma prioridade nas políticas de Ordenamento e 
Planeamento Urbano, e as áreas urbanas, devido às suas características e composição diversificada, 
são os “laboratórios vivos” de estudo mais adequados para análise e desenvolvimento de estratégias que 
visem a promoção da sustentabilidade.

A necessidade de integrar os direitos das comunidades nas estratégias e políticas da Paisagem urbana, 
ao mesmo tempo que maximiza os benefícios ambientais essenciais para a sobrevivência e bem-estar 
humano, integra o conceito de infraestrutura verde, isto é, uma rede interconectada de espaços verdes 
que conserva valores seminaturais e naturais do ecossistema e que proporciona benefícios associados 
ao Homem. A Infraestrutura Verde Urbana (IVU) pode incluir uma ampla tipologia de espaços verdes, no 
interior dos espaços urbanos, dominantemente artificializados e onde o betão e as estruturas artificiais 
construídas imperam, tais como florestas, parques, árvores de arruamento, coberturas verdes e fachadas. 
A cobertura do copado das árvores e florestas em cidades, vilas e subúrbios circundantes (e toda a IVU, 
numa visão mais ampla e integrada), apoia a qualidade de vida das comunidades urbanas e ajuda os 
governos locais a alcançar metas de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Estas plantações florestais, florestas antigas, árvores de arruamentos, pequenas florestas e parques, 
podem amortecer as urbes de calor extremo, chuva e vento, e fornecer frutas, madeira, combustível e 
emprego para uma população crescente. Entre outros, a IVU pode desempenhar um papel crucial na 
diminuição dos efeitos negativos de uma ampla gama de poluentes atmosféricos que afetam a saúde dos 
cidadãos. A IVU tem sido cada vez mais promovida como medida chave para mitigar o “stress” térmico nas 
cidades causado pelo calor urbano e dos impactos das mudanças climáticas, já que pode moderar o clima 
urbano, porque o sombreamento e a evapotranspiração reduzem a carga térmica ao ar livre durante as 
condições climáticas quentes. O seu papel torna-se tanto mais eficiente quanto mais coerente e em rede 
se conseguirem estabelecer estes espaços verdes de qualidade, que proporcionam múltiplos benefícios 
ecológicos, econômicos e sociais para a adaptação baseada em ecossistemas, tendencialmente pouco 
naturalizados.

É, neste contexto, que a estrutura verde urbana ganha uma importância acrescida, naturalizando 
espaços que estão mais artificializados e menos capazes de responder a desequilíbrios que os contextos 
atuais mais acentuam (fenómenos climáticos extremos, associados a alterações climáticas; modos 
de vida que passam por atividades desportivas de lazer que requerem esta naturalização, melhorias 
microclimáticas dos espaços exteriores e dos espaços construídos, promotores de equilíbrios 
hidrobiológicos, promotores da biodiversidade, purificação do ar e fixação de carbono, etc.). É neste 
sentido também, que a categorização de alguns destes espaços como áreas protegidas de âmbito regional 
ou local, assume importância vital na manutenção deste equílibrio ecológico e funcional da malha urbana 
das cidades.

Acresce a esta importância a necessidade da participação ativa dos cidadãos na promoção desta 
estrutura verde urbana. A legislação associada ao Ordenamento do Território teoricamente exige e 
reforça esta participação pública, mas nem sempre a forma como ela se efetiva é a mais desejável ou se 
encontram diretivas para estimular uma abordagem mais eficiente dessa participação.



DESIGN DA PAISAGEM SILVÍCOLA RESILIENTE
FREDERICO MEIRELES 

A Convenção Europeia da Paisagem define paisagem como “parte do território, tal como é apreendido 
pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos”. As 
paisagens são, pois, descritas por uma estrutura ecológica, que também inclui a atividade humana e por 
uma componente estética, relacionada com a sua perceção pelas pessoas. É a síntese da perceção física 
da ecosfera.

Nesta ideia de síntese, a ordem é um dos fatores que mais influencia a composição da paisagem. A 
ordem é descrita pelo arranjo formal dos componentes e relaciona-se com a ideia de organização, ou 
funcionalidade. Apesar de não haver limites estanques na paisagem, assim se compreende que uma 
paisagem costeira tenha um carácter diferente de uma paisagem de montanha, tal como há diferenças 
significativas de ordenamento entre uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Para os Romanos esta 
divisão de unidades era organizada numa trilogia urbe, ager e silva, isto é, a cidade, a agricultura e a 
floresta, num gradiente de maior para menor intensidade da ação humana. Embora hoje esta composição 
não encontre fronteiras tão sublinhadas, continua a ser uma concetualização lógica.

A paisagem silvícola, da silva, tem uma organização bastante diversa em Portugal. Simplificando, no 
Sul, por vezes dominam as matas abertas, do tipo savana, extensas e em planície, já no Norte tende a 
aparecer a floresta de montanha ou os matos, que revestem encostas e muitas vezes galgam cabeços. 
A vegetação varia especialmente conforme os gradientes de altitude, humidade e em função do tipo de 
solos, que são três dos mais importantes fatores responsáveis pela grande diferenciação paisagística 
portuguesa. Vai do domínio da mediterrânia, à influência continental, com a proximidade do Atlântico 
como fator determinante, e com significativo gradiente decrescente da altitude de Norte para Sul. Estes 
fatores interagem com o clima, o solo, a ocupação humana, resultando nas unidades de paisagem que, 
em síntese, conseguimos distinguir. 

Quando observamos as nossas zonas de montanha podemos dizer que, dos componentes naturais, a 
forma do terreno e a vegetação são aqueles que têm maior influência em termos de perceção da qualidade 
visual, logo seguidos das rochas em afloramento e dos corpos de água; No que diz respeito aos efeitos da 
ação humana, têm maior disseminação na paisagem aqueles relacionados com a gestão da vegetação, 
quer agrícola, quer silvícola, sendo que os edifícios e as grandes estruturas, impactam numa escala mais 
local; Para esta apreciação estética da paisagem, a nossa reação psicológica ao que os nossos olhos 
recebem é dominante, com os restantes sentidos num papel secundário.

Em Portugal, porém, a integração da síntese daqueles fatores (componentes naturais, ação humana e 
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perceção) é porventura insuficiente, no caso das grandes áreas florestais de montanha, já que estas não 
são habitualmente sujeitas a desenho formal, ficando-se por medidas de planeamento a grande escala, 
ou projetos setoriais. Pensamos que é um salto demasiado grande, passar diretamente dos objetivos de 
gestão para as operações de campo e esperar que o resultado faça sentido em termos de qualidade e 
sustentabilidade da paisagem. Será o equivalente a querer construir uma casa, a partir das indicações de 
um plano de urbanização e esperar qualidade arquitetónica. Falta então neste processo a fase de projeto 
de paisagem, ou design paisagístico, entre o plano e a execução.

Este passo é essencial para assegurar que o ordenamento da silva siga uma formalidade orgânica e 
biomórfica no arranjo dos componentes; integre diversidade de composição e estrutura (considerando as 
espécies de árvores, as idades diferentes da vegetação, a sucessão de clareiras); pondere a importância 
da presença de água, da cor e da dinâmica sazonal; e permita perceber a silhueta da paisagem (através 
do contorno das matas e orlas arbustivas).

Simon Bell, estudioso do design da paisagem florestal em contexto da floresta temperada, refere que 
as formas naturalizadas e orgânicas são preferidas pelas pessoas, quando comparadas com as formas 
geométricas das florestas, e que as pessoas estão dispostas a pagar para melhorar o desenho das 
florestas onde se verificam evidências desse traçado geométrico.

Na abordagem de projetos deste tipo propõe-se uma metodologia que tenha como objetivo a qualidade 
e resiliência da paisagem silvícola, e integre fatores de produtividade e de gestão do risco. Uma 
metodologia que considere os valores da paisagem como parte do processo integrado de planeamento 
e projeto da paisagem: que estabeleça objetivos por fator, analise constrangimentos e oportunidades, 
elabore a síntese do caráter e aptidão paisagística, estabeleça cenários desenhados, defina um projeto de 
execução, e organize o faseamento da sua implementação, considerando os modelos de gestão.

Propõe também um conjunto de princípios e práticas que se julgam essenciais para a o design 
da paisagem silvícola: 1. Em primeiro lugar, as propostas devem refletir diversidade, identidade e as 
qualidades especiais da paisagem, para o que deve ser produzida uma análise da qualidade e fragilidade 
e a síntese do carácter da paisagem; 2. Deve também permitir proteger e realçar valores culturais, 
integrando regimes de proteção existentes (por exemplo em casos de áreas protegidas e outras zonas de 
proteção), referências históricas e outras associações culturais da paisagem; 3. Por último, as propostas 
devem permitir aumentar a qualidade da paisagem silvícola, propondo traçados que resultem numa 
ordem dos seus componentes ajustada às características fisiográficas, e numa floresta diversa e atrativa, 
que capacitada para a gestão das alterações da paisagem.

Poderemos arriscar que aquilo que constitui qualidade visual pode ser visto na mesma medida como 
indicador de resiliência e capacidade de gestão da paisagem.
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SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA
JAVIER MARTÍNEZ-VEGA

La declaración de Áreas Protegidas (AP) es una de las estrategias más utilizadas globalmente para 
conservar la biodiversidad y mitigar los numerosos impactos que la amenazan. En 2018, en el mundo 
había 238.563 áreas protegidas que cubrían más de 20 millones de km2, equivalente al 14,9% de la 
superficie terrestre. En Europa, la Red Natura 2000 contenía 27.758 AP que ocupaban el 18,2% de la 
superficie terrestre de la UE. De esta manera, Europa se consolida como uno de los continentes más 
protegidos en términos relativos. España es el país de la UE28 que más superficie aporta a la Red Natura 
2000 en términos absolutos (222.356 km2, equivalente al 16,81% de su superficie total) y el 5º en número 
de sitios (1.863). En 2016, se habían declarado 3.823 AP terrestres que ocupaban algo más del 27% de la 
superficie nacional. Asimismo, las 4 demarcaciones marinas son el soporte de la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España (RAMPE) que contiene 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 33 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y un par de corredores de cetáceos. En todos los casos, las AP 
ocupan más del 17% de las superficies respectivas de España, Portugal y Brasil, objetivo del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica a alcanzar en 2020. 

Sin embargo, el mero hecho de la declaración de un AP no implica necesariamente que se alcancen 
los objetivos de conservación. Desde hace décadas, existe un debate científico acerca de la necesidad 
de evaluar la eficacia de las AP y de sus redes, tanto terrestres como marinas. Se han diseñado diversos 
sistemas de evaluación, focalizados exclusivamente en la gestión -RAPPAM, METT-. SIAPA tiene en 
cuenta otras categorías adicionales como el estado de conservación de las AP, su planificación, contexto 
socioeconómico, percepción y valoración social y amenazas a su conservación. Para evaluar la gestión 
de las AP, SIAPA tiene en cuenta 12 indicadores (grado de cumplimiento de los objetivos de gestión, 
eficacia de los órganos de representación y participación pública, existencia de personal suficiente para 
una gestión eficaz, existencia de actividades de educación y voluntariado ambiental, evolución de la 
inversión en el AP, actividades de seguimiento, grado de caracterización del AP, evolución de los rasgos 
que motivaron la declaración del AP, identificación del AP, expedientes sancionadores, existencia de 
equipamientos de uso público, elaboración y difusión de una memoria anual de actividades y resultados). 
En una revisión posterior con gestores, usuarios y otros colectivos interesados, se simplificó SIAPA.  

El objetivo del Workshop Ibero Brasileiro sobre Áreas Protegidas (Guimarães, Portugal, 2019) ha sido 
la promoción de un modelo de gestión más eficaz en la utilización de los recursos naturales y la puesta 
en valor de los servicios ecosistémicos. Los participantes han explorado diferentes soluciones en los 
contextos europeo y nacionales y han compartido ejemplos de buenas prácticas aplicadas a nivel local.

En España, se enfatiza la relación entre la sostenibilidad y la gestión de las AP. Es imprescindible 
contemplar la implantación de las AP dentro de su matriz territorial, considerando la población que en 
ellas vive y las actividades económicas que desarrollan.

Una de las amenazas que más preocupan a los gestores de AP en España es la artificialización del 
suelo. Algunos estudios concluyen que la red de Reservas Naturales es la más eficaz para hacer frente 
a esta amenaza. Las ZEPA y LIC han sufrido artificialización, aunque menos que sus entornos y que los 
Parques Naturales. Cuando éstos poseen varias figuras de protección superpuestas son más eficaces para 
prevenir la urbanización. La legislación sectorial que regula los dominios públicos hidráulico y marítimo-
terrestre reducen la artificialización del suelo dentro y fuera de las AP. Por su situación geográfica, la 
urbanización ha sido más intensa en las AP del litoral y en sus entornos que en el interior, especialmente 
en el litoral mediterráneo.
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Otros fenómenos que preocupan a los gestores en relación a la conservación del suelo son la 
fragmentación de los hábitats focales y el aislamiento de las AP. Se señala que la variable explicativa 
más correlacionada con ambas amenazas es la distancia a ciudades. La urbanización y la construcción 
de infraestructuras viarias son responsables del sellado del suelo, el incremento del riesgo de incendios 
forestales en la interfaz urbano-forestal, la dificultad de movilidad de la fauna y la muerte de individuos 
en peligro de extinción.

También preocupan los efectos de los cambios de usos del suelo y de los incendios forestales sobre la 
red de Parques Nacionales de España. Se constató un gradiente de mayor a menor sostenibilidad desde 
cada parque nacional hasta sus Áreas de Influencia Socioeconómica correspondientes. Los incendios 
forestales afectaron al 58% de las áreas de estudio. Existen desigualdades entre los parques nacionales 
más estables –en las zonas más remotas- y los más dinámicos y amenazados –en las zonas periurbanas 
(Teide) o litorales (Doñana). Otros estudios analizaron los efectos socioeconómicos de la protección legal 
a distintas escalas. Se percibió que todos los sectores fueron positivamente afectados por la declaración 
de las AP, excepto el sector primario a escala nacional. El gremio de las ONG ambientales fue el más 
beneficiado. Se valoró positivamente el incremento de la concienciación ambiental de los habitantes, 
de la calidad de vida y del turismo. Se percibieron negativamente la restricción de los derechos de 
propiedad, las infracciones y sanciones y el incremento de burocracia para el desarrollo de determinadas 
actividades.

Por último, conviene reflexionar acerca de los retos que aún deben afrontarse en el ámbito de la gestión 
de las AP. De forma indicativa, apuntamos los siguientes:

  
. La búsqueda de un equilibrio entre las restricciones (a la expansión urbana, por ejemplo), 

limitaciones (derechos de propiedad e iniciativa privada) y el permiso de actividades y usos. Este equilibrio 
es uno de los principales desafíos de la gestión territorial.

. Necesidad de implementar una política concertada intersectorial -por ejemplo, entre la 
planificación de usos del suelo y la gestión de áreas protegidas- (dimensión horizontal) e interterritorial 
(dimensión vertical), en el caso de los estados miembros de la UE y de aquellos con una estructura 
territorial descentralizada como España.

. Necesidad de una colaboración activa entre universidades, organismos públicos de investigación, 
usuarios finales (administraciones) y otras entidades locales y organizaciones involucradas en la 
conservación de la naturaleza (Organizaciones No Gubernamentales ambientales) y en desarrollo local.

. Conveniencia de reforzar la comunicación entre los gestores de AP y la población local con 
objeto de conocer la percepción que tienen de cada AP los distintos colectivos implicados, comunicar 
sus beneficios (p.ej. de los servicios ecosistémicos proporcionados) y adaptar la gestión, en la medida de 
lo posible, a sus necesidades.

. Necesidad de mejorar la recopilación de información ambiental que ayude a los gestores en el 
proceso de toma de decisiones (fuentes y métodos convencionales de recogida de información –trabajos 
de campo e inventarios- junto a nuevas fuentes y procesos –Teledetección y SIG, servicios ecosistémicos-) 
e incorpore los principios de ciencia ciudadana.  
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CLASSIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PENHA NA REDE 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

JORGE FERNANDES; RITA SALGADO

Com uma dimensão e complexidade crescentes nas sociedades modernas, a política de conservação 
da natureza e da biodiversidade enfrenta o desafio de se assumir como um serviço público que garanta a 
gestão ambiental do território, num quadro de valorização do património natural e de adequado usufruto 
do espaço e dos recursos. Por outro lado, a conservação da natureza e da biodiversidade constitui 
também um motor de desenvolvimento local e regional, associado à identificação de caracteres próprios 
e distintivos que urge valorizar, através de uma actividade de gestão e aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais, com o envolvimento e participação de toda a sociedade, numa lógica de benefício 
comum. 

Neste contexto, a legislação em vigor no âmbito da conservação da natureza e da biodiversidade 
define orientações estratégicas e instrumentos próprios. As Áreas Protegidas têm vindo a ganhar uma 
importância crescente, à medida que a pressão sobre os recursos naturais e as situações de delapidação 
têm aumentado. 

A proposta de classificação da Penha como Área Protegida (Paisagem Protegida) deve ser entendida 
como uma medida de valorização e de proteção de ordenamento do território e não como um entrave ao 
desenvolvimento económico e social. O maior desafio é despertar o interesse pela defesa do património 
natural, geológico e cultural, estabelecendo uma aproximação mais profunda das pessoas às unidades 
de conservação, de forma que o investimento em unidades de conservação também signifique retorno na 
forma de benefícios para todos.

A área de intervenção deste plano abrange a área de gestão da Irmandade da Penha que tem, ao 
longo de algumas décadas, implementado medidas de melhoramento no sentido de fornecer aos fiéis 
e visitantes um espaço com melhores condições ao nível das infraestruturas, das acessibilidades, da 
segurança e da qualidade paisagística não descurando o respeito ao culto e à meditação.  

A delimitação desta área tem em consideração alguns limites físicos, caminhos e estradas, mas 
também limites de propriedades e unidades de cadastro, estabelecendo uma zona tampão à mancha 
definida pela gestão da Irmandade da Penha.

A aposta nesta candidatura e a proposta da criação desta Paisagem Protegida tem como objectivo 
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principal a conservação, preservação e protecção dos valores físicos, estéticos, paisagísticos e biológicos 
na Montanha da Penha, constituindo um magnífico monumento ambiental de grande beleza natural, tanto 
do ponto de vista geológico como da biodiversidade.

Do topo da Penha percebem-se os diversos fluxos e dinâmicas da cidade, não só pelo apelo visual, mas 
também pela sua manifestação sonora. Os ruídos dos veículos e maquinaria traduzem ao observador 
confusão e desordem junto dos centros urbanos. Em oposição a estes, destacam-se, nesta paisagem 
algumas áreas verdes que transmitem ao observador uma sensação de estabilidade e serenidade.

Muitas das atividades humanas com relevância socioeconómica na Montanha da Penha traduzem-se 
em impactes negativos, tanto na qualidade do ar e da água, como nas comunidades biológicas e habitats.

Esta paisagem é dominada por uma elevada diversidade de usos, que aliada ao edificado disperso 
constitui um conjunto heterogéneo de definição complexa. As expansões urbanas recentes têm vindo 
a degradar a relação coerente e enriquecedora com a paisagem em que se inserem: multiplicam-se as 
habitações e unidades industriais das mais diversas dimensões, formas e estilos.

A Encosta Noroeste da Montanha da Penha tem uma presença muito relevante na vivência de 
Guimarães, uma vez que, pela sua topografia e proximidade à cidade, é quase constantemente visível. 
Esta área constitui, ainda, a principal zona de pressão urbana na Penha, o que a torna uma área de 
intervenção urgente prioritária.

Aliada a esta forte convicção de salvaguarda deste património ímpar, está também associado um 
plano de ação que tem como principal objetivo principal pôr em funcionamento uma gestão eficaz 
deste território, com todos os seus atores e decisores com base de um conjunto de premissas que 
incluam a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos, geológicos e culturais das áreas 
consideradas prioritárias para a conservação da natureza. Esta estratégia integrada prevê a elaboração 
de uma base de ação com vista à salvaguarda e monitorização da biodiversidade. Para uma estratégia 
bem-sucedida, de forma concertada, a participação ativa de todos os intervenientes é de importância 
fundamental para que o resultado final garanta a preservação deste ecossistema, destacando-se as 
seguintes linhas orientadoras como pilares para um entendimento global: Apoio público (Sensibilizar e 
envolver a sociedade civil, a opinião pública e os agentes locais para a urgência da melhoria da qualidade 
ambiental da Montanha da Penha); Qualidade do habitat (Recuperar, melhorar e conservar o habitat); 
Operacionalização (Diminuir a pressão das espécies exóticas nas áreas de distribuição da Montanha da 
Penha); Conhecimento e investigação (melhorar o estatuto de conservação da natureza, biodiversidade e 
geodiversidade na Montanha da Penha).
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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
PAISAJE CON LAS COMUNIDADES

PERE SALA I MARTÍ

En diciembre del año 2000, el Parlamento de Cataluña se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje, 
justo dos meses después de que lo aprobara el Consejo de Europa. Cinco años después, en el 2005, el 
Parlamento aprobó la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje. Unos 
meses antes de la aprobación de la Ley, se creó el Observatorio del Paisaje de Cataluña, entendido como 
un centro de pensamiento, estudio, documentación y acción sobre el paisaje, y un punto de encuentro entre 
todas aquellas instituciones, entidades y personas que, en Cataluña y fuera de Cataluña se preocupan y 
se interesan por la temática del paisaje. Se le otorgó poca capacidad decisoria, pero sí una importante 
capacidad de generación de conocimiento y de creación de sinergias, complicidades y interdependencias, 
desde la proximidad y la experiencia cotidiana. El Observatorio del Paisaje siempre ha partido de la base 
de que el paisaje es una buena manera de afrontar la complejidad de la gestión y ordenación territorial, y 
que las nuevas formas de implicación y de gobernanza son buenas maneras de hacerlo.

El conocimiento es la base para poder tomar decisiones en paisaje. Pues bien, los catálogos de paisaje 
son el principal proyecto de generación de conocimiento sobre paisaje, inexistente antes de la creación 
del Observatorio del Paisaje. Elaborados previo encargo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalidad de Cataluña, los Catálogos son documentos de carácter técnico que la Ley 8/2005 de 
protección, gestión y ordenaciones del paisaje concibe como instrumento de caracterización del paisaje 
con el fin de introducir los objetivos de calidad del paisaje en la planificación territorial y sectorial. Los 
catálogos traducen la filosofía del Convenio Europeo del Paisaje en un instrumento de planificación 
territorial participado, y su aprobación por parte de la Generalitat de Cataluña los convierte en una 
herramienta de uso público para la sociedad y de referencia obligada para cualquier iniciativa pública que 
tenga incidencia en el paisaje.

Los catálogos han intentado superar la clásica lógica sectorial y han articulado formas participativas 
y transversales de trabajar y de generar el conocimiento. La ausencia de una metodología participativa 
unánimemente reconocida en el ámbito del paisaje favoreció que el proceso tuviera un carácter pionero, 
experimental, y en construcción permanente. Con el fin de incidir en todas las fases de elaboración del 
catálogo, y buscando la máxima representatividad, se combinaron diversas técnicas de participación, 
como entrevistas telefónicas, estudios de opinión, consultas a través de internet, entrevistas a los agentes 
ya expertos, talleres de trabajo, sesiones informativas, etc.

Una de las principales peculiaridades de los catálogos de paisaje es que de ellos se derivan las 
Directrices de paisaje, creadas por la Ley del paisaje, y que recogen los objetivos de calidad paisajística 
de los catálogos y los introducen normativamente en los planes territoriales aprobados por el Gobierno. 
El conocimiento aportado por los catálogos también empieza a ser utilizado en las políticas sectoriales, 
como las patrimoniales, las turísticas o las educativas, entre otras.
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Los catálogos han marcado un antes y un después en el conocimiento y la gestión del paisaje en 
Cataluña, tanto por su capacidad de documentar y orientar a las políticas públicas, su aplicabilidad en la 
escala local, y por su potencial pedagógico o de sensibilización a la sociedad.

Por otro lado, el mundo local se interesa cada vez más en el paisaje, y fruto de ello nacen iniciativas 
de gestión y ordenación del paisaje lideradas o coliderada por la Administración y por la misma sociedad 
civil que en cierto modo cuestionan la operatividad de algunos de los instrumentos y estrategias en las 
que se han fundamentado las herramientas y políticas territoriales y de paisaje hasta ahora. Muchas de 
ellas, en forma de cartas o planes de paisaje (como la carta del paisaje del Priorat, o el plan de paisaje 
transfronterizo de la Cerdaña), son experiencias que crean nuevos espacios de diálogo y concertación 
entre actores, promueven la corresponsabilidad con la aplicación de las políticas y acciones de paisaje, 
y que entienden el paisaje como un elemento esencial de la calidad de vida y como un bien común. No 
siempre son iniciativas de planeamiento local -sólo- pero pueden incidir en el planeamiento.

En momentos de crisis como los actuales, crece el valor de las sociedades colaborativas y de la gestión 
colectiva del territorio y del paisaje, que comparte un interés común –el paisaje y el patrimonio-, y que 
se vale de la proximidad, la experiencia cuotidiana y el contacto directo con el territorio. La iniciativa 
del Observatorio más relevante en este ámbito es el proyecto colaborativo Wikipedra (http://wikipedra.
catpaisatge.net), sobre construcciones de piedra seca en Cataluña. Wikipedra es, pues, un proyecto basado 
en el intercambio de conocimientos, pero también en la confianza, la reciprocidad y la cooperación entre 
personas que tienen un interés en común: los paisajes de la piedra seca. En nueve años de existencia, 
Wikipedra ha creado un inventario de más de 22.000 construcciones de piedra seca. El proyecto ha dado 
mucha visibilidad al patrimonio de piedra en seco y a las entidades que lo defienden y ha contribuido a la 
valoración y conservación de este patrimonio.

En un momento de desafíos globales e incertidumbres sociales, hay cada vez más necesidad de 
una discusión a fondo sobre el papel del paisaje en las sociedades contemporáneas. El mundo afronta 
hoy realidades poliédricas, retos cada vez más interconectados, difíciles de abordar desde las miradas 
sectoriales que tradicionalmente hemos ido construyendo. No se puede, por tanto, gestionar y ordenar el 
paisaje sin procesos democráticos que garanticen la interacción entre actores y ciudadanos.

La función del Observatorio del Paisaje es la de actuar de punto de encuentro entre todas aquellas 
instituciones, entidades y personas que, en Cataluña y fuera de Cataluña, se preocupan y se interesan 
por el tema del paisaje, tanto desde el Administración, como desde el ámbito profesional, docente y de la 
investigación. Con su trabajo simultáneo de generación de conocimiento y de planificación del territorio 
desde el paisaje, intenta contribuir a hacer realidad la consolidación de un nuevo paradigma que instaure 
nuevas formas de democracia participativa en todo lo relativo al gobierno y la gestión del territorio.
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A FLORESTA AUTÓCTONE E AS ÁREAS
PROTEGIDAS DO FUTURO

RICARDO NOGUEIRA MARTINS

De acordo com a FAO (Food and Agriculture Organization), uma floresta corresponde a uma área com 
mais de 0.5 ha, com um grau de cobertura arbórea (copas) superior a 10-30% e com árvores cuja altura, 
naquele local, tenham potencial para atingir dois a cinco metros. Inclui também zonas integradas na área 
florestal que estejam temporariamente desarborizadas, mas para as quais é expectável a reconstituição 
do coberto florestal.

A floresta, em Portugal tem um significado de 36% como uso de solo dominante, o que é significativo. O 
mais recente 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6) informa-nos que a floresta nacional é maioritariamente 
constituída por espécies florestais autóctones (72%), sendo que as folhosas caducifólias (carvalhos, 
castanheiros e outras) são a formação florestal menos representativa em área ocupada. Os carvalhos 
autóctones por sua vez constituem apenas cerca de 4% da floresta portuguesa, não possuindo ainda 
qualquer proteção legal (comparativamente ao sobreiro, à azinheira e o azevinho espontâneo), apesar da 
elevada importância ecológica, devido à diversidade de vegetação e de fauna que albergam. A floresta, 
no seu todo, tem que representar assumidamente uma mais-valia efectiva na conservação da natureza 
e no garante da biodiversidade, na produção de oxigénio e fixação de carbono, na proteção do solo e na 
manutenção do regime hídrico.

À questão sobre como conservar a floresta autóctone, os biótopos e os habitats, a fauna e a flora 
autóctones, designadamente as espécies vegetais de porte arbustivo e arbóreo, a resposta difícil pode 
rondar a possibilidade de conciliar o interesse privado com o interesse público de conservação. O 
futuro da floresta autóctone portuguesa em matéria de conservação e proteção reside em três aspetos 
fundamentais. Um primeiro relativo ao reforço da classificação de Arvoredo de Interesse Publico, um 
segundo relativo à vontade politica e social de investimento de um modo geral no Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas (SNAC) e um terceiro, particularizando, as Áreas Protegidas de âmbito regional ou 
local e de estatuto privado.

Pese embora a classificação do arvoredo de interesse público (exemplares isolados incluídos 
mas essencialmente conjuntos arbóreos) possa ser proposta pelos proprietários do arvoredo, pelas 
autarquias locais, por organizações de produtores florestais ou entidades gestoras de espaços florestais, 
por organizações não-governamentais de ambiente ou por cidadãos ou movimentos de cidadãos, sempre 
que a proposta de classificação seja apresentada pelas entidades referidas que não o proprietário, os 
proprietários do arvoredo são obrigatoriamente ouvidos durante o processo de instrução o que pode 
condicionar definitavamente a sua classificação.

Desta feita, aponto que as classificações de arvoredo de titularidade privada devam ser analisadas 
cuidadosamente pelo poder local sendo colocado como opção de investimento em matéria de conservação 
a aquisição das parcelas que assim se demonstrarem ecologicamente dignas, a transferência de renda 
ou a isenção fiscal ao proprietário privado do prédios rústicos a conservar.

O reforço na classificação de Arvoredo de Interesse Público (povoamentos florestais, bosques ou 
bosquetes em específico) pela Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro tem interesse conservacionista uma vez 
que tem a particularidade de ser transposta para o Plano Diretor Municpal. Em matéria de Instrumento 
de Gestão Territorial, o arvoredo classificado é transposto ao nível das servidões e restrições de utilidade 
pública ao uso do solo para o Plano Diretor Municipal (ao nível das condicionantes) enquanto instrumento 
legal fundamental na gestão do território municipal constituindo limitações ou impedimentos a qualquer 
forma específica de aproveitamento do solo.
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Um segundo aspeto da discussão como investimento futuro de salvaguarda da floresta autóctone 
diz respeito ao reforço de candidaturas nacionais e esforços relativos ao Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC). O SNAC é constituído atualmente pela Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 
– 48 áreas protegidas, pelas áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 (107 áreas designadas 
no âmbito da Diretiva Habitats e 62 Zonas de Proteção Especial (ZPE) designadas no âmbito da Diretiva 
Aves, distribuídas pelo Continente e regiões autónomas) e pelas demais áreas classificadas ao abrigo de 
compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, como são os sítios RAMSAR (31 sítios a 
nível nacional), geoparques (quatro geoparques nacionais) e as reservas da biosfera (11 reservas a nível 
nacional).

Neste âmbito, o reforço da criação de áreas protegidas de âmbito regional ou local por parte das 
associações de municípios e dos municípios é muito importante na hora de conservar povoamentos 
florestais autóctones e os demais serviços de ecossistema a eles associados, seja por via da aquisição de 
imóveis a privados ou o seu arrendamento para constituição destas áreas legais.

Sabendo de antemão que apenas cerca de 3% dos terrenos florestais são detidos por entidades 
públicas e que os restantes 92% são detidos por comunidades locais (os apelidados “baldios”) e por 
proprietários privados, elencando-se aqui um terceiro aspeto da reflexão.

Considerando o envolvimento da sociedade numa lógica de benefício comum em matéria de conservação 
da natureza e da biodiversidade, a aplicação de áreas protegidas de estatuto privado, conforme prevê o 
Decreto-Lei n.º 142/2008, pode ser uma via de salvaguarda da floresta autóctone. Contudo, para este 
incremento sustentado, defendo um verdadeiro sistema de incentivos que deverá incluir a isenção de 
impostos prediais relativo à área designada bem como uma subvenção governamental para as ações 
de conservação a serem realizadas nessa área que caminhe para uma cogestão autárquica das áreas 
protegidas de estatuto privado.

Atribuir a designação de “área protegida privada” a pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de terrenos 
privados com potencial para a conservação da natureza (não incluídos já em áreas classificadas) ajudará, 
na valorização e uso sustentável do património natural, no desenvolvimento económico local e regional 
(turismo de natureza e outras atividades conexas), na investigação científica pelas parcerias daí derivadas 
e no conhecimento com detalhe sobre o património natural através da monitorização de espécies e 
ecossistema no global. Também, indiretamente a educação e formação ambiental da população em 
geral. Conciliar o interesse público e o interesse privado significa permitir e promover a sustentabilidade 
financeira das áreas protegidas privadas tendo em conta outros instrumentos os quais incluem as taxas 
turísticas ou as taxas de extração de recursos como a caça ou a pesca.

A floresta autóctone do futuro é também, por último, a aplicação do recente Pacto Ecológico Europeu 
(Green Deal) apresentado em finais de 2019 pela Comissão Europeia e que quer restabelecer a saúde do 
nosso ambiente natural e proteger a vida selvagem que, inclui entre outras medidas, o aumento da área 
abrangida pela Rede Natura 2000, que se aplaude. Em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu, 
a Comissão Europeia adotou em maio de 2020, a Estratégia de Biodiversidade 2030 com o objetivo de 
trazer a natureza de volta às nossas vidas e a a Estratégia do Prado ao Prato (Farm to Fork), em defesa de 
um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente, no qual a floresta e a agrofloresta são parte 
integrantes traduzindo-se num aumento significativo da das áreas florestais concertado diretamente 
com áreas territorias protegidas, em direção a um futuro sustentável, ações e compromissos ambiciosos 
da UE para evitar a perda de biodiversidade na Europa e no mundo.
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A CONSERVAÇÃO DAS COMUNIDADES PISCÍCOLAS EM ÁREAS 
PROTEGIDAS: A IMPORTÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DOS 
CAUDAIS ECOLÓGICOS

RUI M.V. CORTES

Os regimes de caudais ecológicos têm por objetivo satisfazer as necessidades dos ecossistemas 
aquáticos e ribeirinhos e constituem regimes de caudais mínimos a manter no curso de água, que 
permitam assegurar a conservação e a manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção 
das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim como a conservação e manutenção dos 
ecossistemas ripícola. A Lei da Água, que transpõem para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (Diretiva Quadro da Água, DQA), 
contempla a necessidade de se atingir o Bom Estado/Potencial Ecológico dos ecossistemas aquáticos 
sendo, para este efeito, fundamental o estabelecimento de um regime de caudais ecológicos. 

Em áreas protegidas, a manutenção de caudais ecológicos é especialmente relevante para a 
conservação da biodiversidade e proteção das espécies autóctones, de características mais reófilas do que 
as espécies exóticas invasoras e, portanto, mais afetadas pela redução dos caudais e pela transformação 
de habitats lóticos em meios lênticos, ou pela perda da continuidade fluvial. Na verdade, a perda da 
conetividade fluvial tem implicações nítidas nas nossas populações indígenas, sejam de salmonídeos 
como de ciprinídeos, dado que os peixes têm habitats distintos em cada fase do seu ciclo de vida, pelo que 
o isolamento num determinado habitat não permite a sobrevivência das espécies.

Métodos de determinação do caudal ecológico:

Atualmente existe um número considerável de métodos para definir o regime de caudais ecológicos 
num curso de água. Os métodos para a determinação dos caudais ecológicos podem classificar-se em 
três grandes grupos: i) os métodos baseados em registos históricos de caudais; ii) os métodos baseados 
na relação entre parâmetros hidráulicos e o caudal; iii) métodos baseados nas relações entre o habitat 
e o caudal. Todos eles deverão procurar mimetizar o regime hidrológico natural, nomeadamente a sua 
variabilidade intra e inter-anual, e deverão ter em conta pelo menos a sustentabilidade das espécies 
piscícolas e ripícolas a jusante dos aproveitamentos. 

Todavia os métodos baseados nas relações entre o habitat e o caudal são os mais reconhecidos e são 
aqueles que propomos. Estes métodos recorrem a critérios de aptidão do habitat para uma dada espécie 
piscícola, numa determinada fase do seu ciclo de vida, para estimar a variação do habitat disponível em 
função do caudal. São realmente considerados os métodos mais sofisticados e robustos na determinação 
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do regime de caudais ecológicos, 

A componente biológica dos modelos de caudais ecológicos na simulação do habitat físico 
Requerimentos e limitações destas técnicas em Portugal:

Os estudos do regime ecológico de caudais devem estar baseados em metodologias que integrem 
variáveis biológicas e que permitam simular como variam espécies-chave no ecossistema em função do 
caudal, o que é realizado indiretamente a partir da relação que se estabelece entre o habitat disponível 
(SPU -Superfície Ponderada Útil) para cada espécie e o regime hidrológico. Isto é realizado para qualquer 
um dos métodos que usam a simulação do habitat, o que acontece com todos os métodos derivados do 
IFIM, ou os métodos incrementais, como é o caso do PHABSIM, RHYHASIM, EVHA, MTA e CASIMIR.

Acrescentamos que não deve ser definido apenas um valor de caudal ecológico, constante ao longo de 
todo o ano. Pelo contrário! Deve ser determinado um regime de caudais ecológicos. Isto é, o valor apurado 
numa determinada altura do ano deve ser ponderado em função da variação do regime mensal natural 
desse rio.

Para tal é necessário conhecer as preferências das espécies aquáticas em função dos parâmetros 
hidráulicos que definem o habitat físico. Estes parâmetros dizem respeito à velocidade da corrente, altura 
da coluna de água e substrato, muito embora outras variáveis possam ser consideradas, como a existência 
de abrigos, mas também a flutuação no nível de água, temperatura, etc. As curvas de preferência do 
microhabitat são, portanto, o elemento fundamental na simulação do habitat físico. São afinal funções 
matemáticas em que a variável dependente (preferência da espécie numa dada fase do ciclo de vida), 
varia entre zero e um (para respetivamente ausência e max. abundância). 

A utilização de pesca elétrica representa o processo mais correntemente utilizado entre nós, 
designadamente nos vários trabalhos feitos para determinação dos caudais ecológicos em AIAs para 
novas barragens em áreas protegidas, embora seja necessário ter em conta a seletividade relativa quer à 
espécie (existe uma grande diferença entre as espécies no que se refere ao estímulo do sistema nervoso 
central pela corrente elétrica), quer ao tamanho (os indivíduos de maior porte são mais influenciados), 
quer pelas condições de habitat, dado que quando os peixes se localizam em abrigos ou zonas de maior 
profundidade, são mais difíceis de detetar.

Acrescentamos que o processo de amostragem deve assentar em esforço constante para qualquer 
unidade de habitat. Tal implica a prévia estratificação do habitat e a consequente amostragem por estrato 
com a mesma intensidade de esforço.
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ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL: ESTUDOS DE CASO DE 
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL

SUZANE BEVILACQUA MARCUZZO

Uma das estratégias emergenciais glabais da atualidade para minimizar a perda de hábitats e espécies 
é a delimitação de áreas protegidas. No Brasil, as áreas protegidas são entendidas como Áreas de 
Preservação Permanente (APP), Reservas legais (RL), Terras Indígenas (TI) e as Unidades de Conservação 
(UCs). 

Portanto, as UCs são amostras representativas dos ecossistemas naturais, ou dos mais naturais que 
seja possível de se encontrar, e se justificam por providenciar inúmeros benefícios à sociedade. Desde 
a preservação da diversidade biológica para garantir o futuro das atividades agropecuária, florestal, 
industrial e farmacêutica até a manutenção dos ciclos biogeoquímicos, como os do carbono e da água, 
dentre outros menos evidentes. São divididas em dois grupos, uso sustentável e proteção integral. Ao 
todo compõe 12 categorias que atendem diferentes objetivos de acordo com o grau de restrição e buscam 
se complementar mediante um sistema, uma grande rede de conexões.

Essas áreas são também base da indústria do turismo e da recreação; são essenciais para a educação 
e para a ciência e, por último, satisfazem o direito de inúmeros cidadãos de amar a natureza e de se 
deleitar com sua harmonia. Em síntese são essenciais para a qualidade da nossa vida e são importantes 
contribuintes para nossa sobrevivência.

Contudo, enquanto rede de UCs, o Brasil já sofre há tempos com os efeitos do desmatamento e 
fragmentação, restando poucas grandes áreas para proteger, salvo o bioma Amazônico. Na Mata 
Atlântica, por exemplo, é necessário adequar a proteção à realidade de pequenos fragmentos existentes. 
E desta forma, qual a categoria de unidade de conservação que ainda poderia ser criada? As RPPNs, ou 
seja, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural.

As Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) são núcleos de divulgação dos múltiplos valores 
da biodiversidade, os quais fortalecem a conservação e desenvolvimento sustentável do proprietário do 
imóvel e do território. Apresenta características importantes como sua criação ser de desejo voluntário 
do proprietário da terra, ser gravada com perpetuidade no registro do imóvel no cartório. Após ser criada 
pode oportunizar três tipos de atividades: educação ambiental, pesquisa científica e visitação.

Por sua vez, essa última atividade pode proporcionar geração ou obtenção de recursos para as 
RPPNs. Entre eles encontram-se: os ingressos para visitação (turismo, recreação e educação ambiental); 
hospedagem; alimentação, e neste caso focada na gastrobotânica a qual potencializa o uso de frutos, 
sementes e raízes derivados da floresta; a venda de produtos associados à biodiversidade como bonés, 
camisetas, copos, entre outros; promoção de eventos, cursos e treinamentos.

Via de regra, devemos lembrar que o maior ganho que o proprietário de RPPN pode vir a ter é a garantia 
dos serviços ecossistêmicos, mas devemos pensar que há um custo tanto de criação da UC quanto de 
manutenção e as opções de arrecadação elencadas anteriormente também atuam como fontes de 
divulgação da importância da natureza aos que visitam a RPPN.
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Vale também ressaltar que atualmente são poucos os incentivos econômicos a quem decide por criar 
uma RPPN em sua propriedade, entretanto, encontramos números robustos registrados em diversos 
estados do Brasil, como no caso do Rio de Janeiro que dispõe de 152 (13.113 ha) e Minas Gerais com 107 
(8.541 ha). Contudo, outros estados brasileiros não contam com iniciativas tão positivas. Caso contrário é 
o estado do Rio Grande do Sul (RS), extremo sul do país, onde se encontra um total de 34 RPPNs (4.326 
ha).

Mas o que leva a estas diferenças entre os estados brasileiros? A questão cultural, principalmente 
relacionada à origem de imigração de ocupação do território, e nesse caso, o RS foi colonizado por europeus 
e até hoje apresenta como traço determinante a agricultura de monocultivos em detrimento às áreas 
originais dos ecossistemas. Assim, a criação de RPPNs torna-se ainda mais importante e necessária para 
salvaguardar os últimos e pequenos fragmentos de vegetação nativa. Mas, como é possível incentivar a 
criação de novas RPPNs no RS, sul do Brasil em um contexto de baixo voluntariado? Uma das soluções 
talvez seja a de institucionalizar RPPNs em áreas onde a legislação brasileira não permite exploração.

Assim, teve inicio um projeto na região central do estado, chamada de Quarta Colônia (em virtude da 
imigração italiana em 1877), a qual se caracteriza por apresentar fundos de vales e encostas de florestas. 
O projeto foi desenvolvido em três propriedades privadas, as quais possuem atributos para oferecer 
oportunidades de visitação e venda de produtos da biodiversidade.

Nesse contexto, para trabalhar com os proprietários e a comunidade do entorno foi aplicada a 
metodologia de diagnósticos participativos com foco na “Gastrobotânica” e uso de vivências sensoriais 
com o objetivo de oportunizar a mudança de percepção e quebra de paradigmas de uma comunidade rural 
em relação à valorização da “floresta em pé” do bioma Mata Atlântica. A floresta preservada gerando 
benefícios por meio de suas frutas, raízes e cascas para usos de segurança alimentar e de manutenção 
da saúde.

Assim os participantes foram convidados a experimentar o “ecocafé” e conhecer o sabor e a 
potencialidade das espécies nativas da floresta da região. Foram oferecidos queijos, biscoitos e bolos 
com pimenta rosa (Schinus terebinthifolius), empadas e panquecas de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata), 
docinhos de jaracatiá (Vasconcellea quercifolia), geleias de jerivá (Syagrus romanzoffiana) de pitanga 
(Eugenia uniflora) e chá de casca de angico (Parapiptadenia rigida) e gengibre.

Durante a degustação, a comunidade demostrava surpresa pelo agradável sabor e do total 
desconhecimento a respeito. O comportamento emocional gerado pela experiência influenciou de forma 
positiva e possibilitou uma nova percepção dos participantes em relação à valorização da floresta, sendo 
que 90% deles solicitaram a maioria das receitas para multiplicar. 

Desta forma, a partir do interesse demostrado foi editado um livro de receitas chamado Ricettario: 
Cozinhando e Valorizando os Sabores da Floresta, onde a publicação foi distribuída por órgãos de extensão 
rural em programas de conservação de ambientes naturais.

Este experimento consolidado em “cookbook” permitiu aplicar o sentir antes de conceituar construindo 
um território afetivo com a natureza geradora das frutíferas degustadas nas receitas, associando território, 
cultura e floresta. 
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