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Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Planos de gestão implementados em algumas ZEC e ZPE da Rede Natura 2000 
até 2015 

A Quercus advoga que sejam implementados planos de gestão em algumas áreas de 
particular sensibilidade e onde se perpetuam conflitos de interesses classificadas no 
âmbito da Rede Natura 2000 como zonas especiais de conservação (ZEC) e zonas de 
protecção especial (ZPE) de forma a prevenir impactes irreversíveis e tentar conciliar a 
conservação da natureza e da biodiversidade com a criação de oportunidades sociais 
e económicas. 

Melhorar a utilização dos instrumentos financeiros comunitários para promover 
a conservação da natureza e da biodiversidade 

A Quercus é da opinião que existem uma grande margem para potenciar os actuais e 
o futuros instrumentos financeiros comunitários disponíveis para a agricultura e o 
ambiente de forma a que se criem verdadeiras intervenções dirigidas e integradas que 
visem a conservação das espécies e dos habitats naturais e semi-naturais e envolvam 
os agentes locais na promoção das acções concretas. Devem ser encetadas 
experiências de remuneração para contributos de proprietários e das comunidades 
locais na produção de serviços ambientais, de forma a incentivar práticas e actividades 
económicas que favoreçam a biodiversidade e a reposição dos referidos serviços. 
Neste aspecto é de particular importância a manutenção e valorização da rede 
nacional de infraestruturas verdes, bem exemplificada pela REN. Há também grande 
margem para aproveitar a totalidade dos fundos anuais disponíveis no âmbito do Life+, 
pois Portugal só aproveita metade do valor disponível em cada candidatura devido à 
escassez de projectos de qualidade e à dificuldade em obter comparticipação nacional 
por parte dos potenciais candidatos. 

Projectos turístico-imobiliários 
 
Continuam a proliferar intenções de projectos turísticos insustentáveis, um pouco por 
todo o País, do Litoral Alentejano (Vila Formosa) ao Algarve (Salgados), passando 
pela Península de Setúbal (Mata de Sesimbra). Estes projectos mais não são que 
empreendimentos verdadeiramente imobiliários que tentam ultrapassar as restrições 
impostas pela preservação ambiental, mascarando-se de projectos turísticos 
"inovadores", normalmente com várias centenas de moradias, para primeira ou 
segunda residência, e uns campos de golfe para valorizar o empreendimento. É a 
fórmula da construção civil desenfreada assim reinventada, mas que não consegue 
disfarçar os milhares de casas novas e por finalizar desocupadas ou devolutas que 
pululam por todo o Portugal. 

 

Recursos hídricos 

No âmbito da Common Implementation Strategy (CIS), estão em curso grupos de 
trabalho em várias áreas. Deverá ter-se em particular atenção as questões 
relacionadas com: 

- a Directiva Cheias, e nomeadamente a necessidade de existirem mapas de risco e a 
incorporação dos mesmos ao nível do Ordenamento do território dos Estados-
Membros (embora OT não seja matéria europeia).  



- caudais ecológicos, tendo em conta que as características dos cursos de água 
mediterrânicos são muito diferentes das dos países da Europa Central, e carecem de 
uma atenção especial. 

- a Directiva Nitratos, sendo necessária uma revisão do mapa das zonas vulneráveis. 

- a necessidade de se impor a obrigatoriedade de análises a vários parâmetros até 
agora não analisados ou analisados com menos frequência, como sejam os pesticidas 
e fitofármacos e ainda os disruptores endócrinos, quer ao nível das águas 
subterrâneas, quer ao nível das águas superficiais para consumo humano. 

No âmbito das relações bilaterais luso-espanholas relativas às bacias 
hidrográficas compartilhadas: 

- a necessidade de uma revisão da Convenção de Albufeira, com novas definições de 
caudais, com maior priodicidade e novos locais de medição.  

- a necessidade de se aplicar o disposto na DQA, relativo à elaboração conjunta dos 
PGRH das bacias compartlhadas. 

- questionar Espanha e a CE sobre o facto de o transvase Tejo-Segura ter deixado de 
ser objecto do Plano de Bacia do Tejo e passar a ser decidido fora do âmbito dos 
planos, à medidas das solicitações. 

 

Alterações climáticas, qualidade do ar e transportes 

Garantir que a União Europeia adote três metas distintas, ambiciosas e 
vinculativas para as energias renováveis, redução das emissões de efeito de 
estufa e de eficiência energética para 2030.  

Para que a UE continue firme no compromisso assumido ao nível internacional de 
limitar o aquecimento global abaixo de 2ºC, estas três metas devem ser atingidas de 
uma forma sustentável e preferencialmente alinhadas com os objetivos assumidos 
pelo Green 10 (de, pelo menos, 55 % redução das emissões de GEE, 45% energias 
renováveis e 40% eficiência energética). Para cumprir este objetivo, é necessário que 
a EU adote políticas para limitar o uso de bioenergia - incluindo biocombustíveis – com 
sérios impactes ambientais, sobretudo climáticos; eliminar de forma gradual o uso e os 
subsídios para os combustíveis fósseis e da energia nuclear nos sectores da produção 
de energia, indústria, edifícios e transportes, tão rápido quanto possível e substituição 
por fontes de energia renovável, mais eficientes e mais limpas. Tais políticas, a serem 
assumidas pelo Parlamento Europeu, vão garantir um ambiente mais saudável e com 
melhor qualidade de vida, a criação de novos postos de trabalho, maior segurança 
energética e estimular a inovação tecnológica. 

Aumentar o nível de ambição no que diz respeito à poluição atmosférica, 
alinhando este objetivo com as mais recentes recomendações de saúde ao nível 
internacional.  

Em 2013, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu a poluição do ar no grupo 
dos grandes fatores externos e ambientais de risco de cancro. Para além disso, a 
mesma organização estimou que 90% dos europeus em zonas urbanas estão 
expostas a níveis elevados de poluição do ar. O Parlamento Europeu deverá incluir, 



entre as suas prioridades de ação, o estabelecimento de valores limite para a poluição 
do ar, ambiciosos e vinculativos, para 2020 e 2025. Outra prioridade deverá ser a 
definição de limites de emissão, mais exigentes, para as grandes fontes dos sectores 
da agricultura, transportes, produção de energia, construção e aquecimento 
doméstico, num contributo para a melhoria da qualidade do ar que respiramos e 
diminuição da taxa de incidência de cancro e doenças respiratórias.   

Garantir a adoção de políticas mais ambiciosas exigentes para a redução das 
emissões poluentes no sector dos transportes 

Tendo em conta os objetivos já definidos pelo Livro Verde dos Transportes para a 
descarbonização do sector dos transportes até 2050 e considerando que as zonas 
urbanas concentram 60% da população europeia e cerca de 85% do PIB, é 
fundamental que a UE adote medidas mais ambiciosas para revolucionar a gestão da 
mobilidade nas principais cidades europeias num caminho de transição para uma 
economia mais verde. Estas  medidas deverão passar pela melhoria das condições de 
acessibilidade e de mobilidade urbanas, a redução do congestionamento (com 
impactos positivos ao nível do ruído e qualidade do ar), a promoção mais consistente 
do transporte público e dos modos suaves de mobilidade (a pé/bicicleta) e pela 
disseminação de medidas mais restritivas para a circulação do automóvel dentro das 
cidades. Todas estas medidas deverão ser reforçadas sobretudo em alguns Estados-
Membros, onde a cultura de mobilidade urbana esteja mais dependente do uso do 
automóvel e a mobilidade sustentável encontre mais obstáculos para a sua plena 
adopção.   

 

Floresta 

Os Estados-membros têm a competência da política florestal, dado que, apesar de 
não existir uma Directiva Florestas, em várias áreas ocorre uma sobreposição de 
regulamentação, como a Directiva Habitats – Sítios de Importância Comunitária da 
Rede Natura 2000, onde têm que ser cumpridos os objectivos de conservação das 
florestas.  

A UE não tem uma política florestal integrada, e as medidas são avulsas e confusas. A 
nova Estratégia Florestal Europeia poderá contribuir para a gestão das florestas, 
considerando a biodiversidade e serviços dos ecossistemas e não apenas a produção 
florestal. 

O PDR 2014-2020 deve financiar a gestão da floresta a longo prazo considerando a 
sustentabilidade e não apenas a instalação de projectos de rearborização para 
produção florestal. O FEADER refere no artº35 que Portugal poderá ainda ajustar a 
proposta de medidas como as silvo-ambientais adequadas à nossa realidade do 
montado e da floresta mediterrânica. 

O Livro Verde sobre a Protecção das Florestas e a Informação Florestal na EU, 
procura avaliar a informação disponível actualmente sobre as florestas e a adequação 
da sua gestão face aos desafios das alterações climáticas. 

Avaliar a criação da Directiva Quadro do Fogo, para regulamentar a gestão do fogo 
controlado, como uma das medidas para evitar grandes incêndios florestais (Fire 
Paradox). 



O Regulamento Europeu sobre madeira (EUTR), prevê acabar com a importação de 
madeiras provenientes de abates ilegais fora da UE, mas tem pouca implementação e 
fiscalização a nível nacional. 

Os problemas fitossanitários e a sua propagação são preocupantes, o declínio dos 
montados e a doença da murchidão do pinheiro sem efectivo controle em parte do 
território nacional devido à falta de recursos afectos, compromete a sustentabilidade 
da floresta com o aumento do abandono, do ciclo de incêndios e a conversão para 
outros usos com elevados impactes. As autoridades nacionais e a Comissão Europeia 
deviam ser mais exigentes, pelo que é fundamental existir uma boa governança ao 
nível europeu em várias áreas. 

 

Resíduos 

- Defender que na Estratégia Europeia sobre Bioresíduos o composto deve ser 
controlado em função da qualidade e não da origem. Este ponto é muito importante 
para Portugal que tem uma realidade muito diferente dos países do centro e norte da 
Europa, uma vez que possui muitas unidades de TMB que geram muito composto que 
pode perfeitamente ser aplicado para combater a imensa falta de matéria orgânica dos 
nossos solos, em particular dos florestais 

- Controle dos financiamentos comunitários a projectos insustentáveis na área dos 
resíduos, como é o caso dos incineradores e aterros para resíduos urbanos 
indiferenciados (sem pré-tratamento para triagem de recicláveis e tratamento da 
matéria orgânica). Sendo exemplos disso os dois projetos de incineradores para os 
Açores ou o aterro da Suldouro (na Feira). 

- Demora de pelo menos um ano da Comissão Europeia em responder às denúncias 
sobre resíduos 

- Harmonização das estatísticas sobre resíduos a nível da Comunidade, de forma a 
que a Comissão não possa dizer (como respondeu uma vez à Quercus em relação a 
uma denúncia sobre o cálculo da reciclagem de plástico em Portugal) que cada país 
calcula como bem entender. 

- Na política de redução da utilização de sacos de plástico descartáveis, não é para 
nós solução a adoção de sacos biodegradáveis, porque a reutilização destes sacos só 
traz vantagem na separação e acondicionamento da fração orgânica, prática que em 
Portugal ainda é muito limitada e aplicada em apenas alguns sistemas. 

- Canalização de fundos comunitários para a resolução de passivos ambientais graves 
para o ambiente e saúde pública, como é o caso dos materiais contendo amianto. 

 

Agricultura 

- Estabelecer um objectivo ambicioso de aumento da área e da diversidade de 
produtos produzidos em modo de agricultura biológica, tendo como um dos objectivos 
a atingir, reduzir, de forma significativa, a percentagem de produtos importados.  



- Estabelecer objectivos progressivos de introdução de alimentos de agricultura 
biológica nas cantinas das escolas (creches, jardins de infância, escolas do 1º ciclo); 
esta medida pode ser um forte incentivo à produção nacional e europeia de produtos, 
bem como à produção em regime de AB. 

- Apoios devem estimular as práticas agrícolas que permitam obter maiores ganhos 
globais (perspectiva holística) – qualidade, diversidade, menor intensidade energética; 
menor poluição da água, do solo e do ar; menor impacto na saúde humana; potenciar 
da biodiversidade; proteger o solo. 

- Necessário acautelar os efeitos perversos dos apoios e direccioná-los de forma 
estratégica. É conhecido o efeito que a aproximação dos apoios dados às medidas 
agro-ambientais e à agricultura biológica, tiveram na adesão de agricultores a cada 
uma das abordagens. Montantes semelhantes para situações com obrigações muito 
diferentes e com resultados ambientais, também muito diferentes, distorce as 
condições efectivas de trabalho e acaba por potenciar as soluções menos 
interessantes do ponto de vista do desenvolvimento sustentável do país. 

  

Consumo Sustentável 

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento - as maiores preocupações: 

Transparência e processo democrático - O debate de um acordo desta importância 
tem de ser inclusivo, pelo que as negociações, bem como todos os documentos de 
negociação, devem ser tornados públicos, para permitir um debate público aberto e 
crítico, que deverá envolver os parlamentos nacionais, as organizações da sociedade 
civil, os cidadãos e as partes interessadas.  

Não à ISDS (Investor State Dispute Setlement) - A União Europeia apresenta um 
enquadramento jurídico sólido e tribunais plenamente funcionais, pelo que qualquer 
disposição que contenha mecanismos de resolução de litígios entre investidores e 
Estado deve ser excluída permanentemente das negociações, sem introdução de 
nenhum outro mecanismo que conceda direitos privilegiados aos investidores (mesmo 
indiretamente, através de outros acordos de comércio preexistentes ou subsequentes).  

Não ao Conselho de Cooperação Regulamentar - A regulamentação das operações 
empresariais, as condições de comércio e o estabelecimento de normas relativas aos 
produtos e à produção devem ficar totalmente nas mãos de órgãos e processos 
democraticamente controlados. 

Não à desregulamentação de normas que salvaguardam e servem o interesse 
público - O nível das normas sociais e laborais, da proteção dos consumidores e da 
saúde pública, dos cuidados pelo ambiente (incluindo a regeneração dos nossos 
recursos naturais), do bem-estar dos animais, das normas de segurança alimentar e 
práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis, do acesso à informação e rotulagem, 
cultura e medicina, de regulamentação do mercado financeiro e de proteção de dados 
e outros direitos digitais tem de ser reforçado, não «harmonizado» até ao menor 
denominador comum. O reconhecimento mútuo não é aceitável, na medida em que 
sabote normas e salvaguardas democraticamente acordadas. O princípio da 
precaução deve ser amplamente aplicado.  

 


