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1. IDENTIFICAÇÃO  
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Código 
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Telef.: 282 910 200 Fax: 282 910 299 
 
nº de folhas anexas:  Data:.10./...03../2006     assinatura: 
 
 
2. ELEMENTOS DO PLANO OBJECTO DE COMENTÁRIOS: 
 
(Assinale com uma cruz) 

X VOLUME I - Relatório      Pag.:. Todas 

X VOLUME II - Valores Naturais Todas 

X Peças escritas - Fichas de caracterização 
ecológica e de gestão: Habitats Naturais e 
Espécies da Flora e da Fauna 

Ficha de valor: Todas 

X Peças desenhadas - Cartografia de Valores 
Naturais: Habitats Naturais e Espécies da 
Flora e da Fauna 

Carta nº: Todas 

X VOLUME III – Sítios da Lista Nacional e  
Zonas de Protecção Especial (ZPE)        

 

X Peças escritas - Fichas de Sítios e ZPE          Ficha Sítio/ZPE: Todas 

X Peças desenhadas  - Cartografia de 
Orientações de Gestão (indicativa) 

Carta nº: Todas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
3. COMENTÁRIOS 

Enquadramento normativo: 

1- O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) explicita a uma macro-
escala as orientações estratégicas e de planeamento que os PMOT e os 
PEOT deverão integrar, enformando ainda os demais instrumentos de gestão 
territorial. Sendo através dos PMOT e dos PEOT que serão fixados os usos e 
os regimes de gestão compatíveis com a utilização sustentável dos territórios. 
Assim, o PSRN2000 irá orientar, a uma macro-escala (foi adoptada a escala 



1:100.000) quais os regimes de gestão compatíveis com a manutenção, num 
estado de conservação favorável, dos valores naturais subjacentes dos Sítios e 
ZPE; 

2- Todos os instrumentos de planeamento territorial (PMOT e PEOT) deverão 
integrar os condicionalismos expressos nas orientações de gestão 
preconizadas pelo PSRN 2000 no prazo de 6 anos, após aprovação deste; 

3- Sempre que se torne necessário utilizar informação de base diversa daquela 
que consta no PSRN2000 o ICN deverá proceder à validação da mesma. 
Validação que será feita no âmbito do normal acompanhamento da elaboração 
e aprovação dos planos ou, através da emissão de pareceres específicos; 

4- Define as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e na Análise de Incidências Ambientais 
(AIncA) em função das características dos Sítios e ZPE e também das 
tipologias de projectos (ver Sitio Monchique e ZPE Monchique em processo de 
classificação);  

5- Uma das premissas deste plano foi o uso de informação já existente, 
produzida pelo ICN ou outras instituições, “dada a impossibilidade real de obter 
informação em tempo útil, face à área territorial abrangida pela Rede Natura 
2000 no território nacional” (p.12, Regulamento); 

6- A cartografia apresentada no PSRN2000 visa apenas dar directrizes para o 
zonamento das áreas em função das características e prioridades de 
conservação a definir nos PMOT e PEOT. As orientações do plano dirigem-se 
aos valores existentes no território e não aos territórios em si, não sendo este 
plano definidor de classes de usos ou de níveis de protecção do território. É um 
instrumento de gestão da biodiversidade cuja tradução territorial decorre 
directamente do conteúdo biológico de cada território.  

Constrangimentos do documento analisado: 

1- O plano sectorial da Rede Natura 2000 proposto contraria o disposto no 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo D.L. 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, 
de 10 de Dezembro, nomeadamente: 

a. Artigo 36.º: os planos sectoriais estabelecem, nomeadamente, a 
articulação da política sectorial com a disciplina consagrada nos demais 
instrumentos de gestão territorial aplicável; 

b. Artigo 38.º: a elaboração dos planos sectorial obriga a identificar e a 
ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projectos, 
designadamente da iniciativa da administração pública, com incidência 
na área que respeitam, considerando os que já existam e os que se 
encontrem em preparação, de forma a assegurar as necessárias 
compatibilizações; 

c. Artigo 39.º: a elaboração dos planos sectoriais é acompanhada pelas 
autarquias locais cujos territórios estejam incluídos no respectivo 



âmbito de aplicação. (...) o acompanhamento (...) será assíduo e 
continuado (...) 

2- A forma escolhida para a apresentação desta informação desagregada em 
fichas de caracterização de habitats, espécies, Sítios e Zonas de Protecção 
Especial dificulta a análise das unidades territoriais de forma global, tornando 
o documento incompreensível para a população em geral e comprometendo 
a sua discussão pública; 

3- Continua a desprezar-se o papel das populações locais na conservação da 
natureza, quando a gestão destes espaços a médio/longo prazo tem de 
passar forçosamente por estas populações, que para isso tem de ser 
consideradas os actores privilegiados deste sistema;  

4- Do ponto de vista teórico e científico considera-se que as fichas de 
caracterização apresentadas encontram bastante completas e 
sistematizadas; 

5- Mas, segundo os próprios autores do documento, a cartografia apresentada 
tem graves lacunas: 

a. “(...) foram elaboradas fichas com a informação disponível, a qual é, no 
entanto, considerada insuficiente para uma correcta gestão”; 

b. “(...) Não se dispõe de cartografia adequada aos objectivos deste Plano 
(...)”; 

c. “(...) deficiente detalhe da informação na qual se baseia a cartografia de 
orientações de gestão (...)”; 

d. “(...) indisponibilidade de uma cartografia de uso de solo de boa 
qualidade, actualizada e em formato digital constitui uma barreira 
significativa à verificação da adequação de gestão à realidade local 
(...)”. 

6- Não obstante o rigor teórico-científico das fichas de caracterização 
apresentadas, não é possível: 

a. verificar e validar in situ a existência dos habitats e espécies a 
conservar. Facto que para o Sitio Monchique é agravado pela 
inexistência de um diagnóstico após os incêndios de 2003-2004, “(...) 
dada a impossibilidade real de obter informação em tempo útil, face à 
área territorial abrangida pela Rede Natura 2000 no território nacional .”;

b. saber qual a representatividade e viabilidade de conservação das 
populações e habitats em presença. 

7- Não é aceitável que a cartografia de pormenor seja remetida para os PMOT e 
PEOT, transferindo para as autarquias o ónus de provar, no prazo de 6 anos, 
a existência ou não dos habitats e espécies a conservar, sob pena dos 
Municípios perderem a autonomia de gestão do seu território. Salienta-se 
que o Sítio Monchique tem 63 orientações de gestão diferentes e a futura 
ZPE de Monchique 34 orientações. O que perfaz um total de 97 orientações 



de gestão para o mesmo território, uma vez que a maioria das orientações de 
gestão, do Sítio Monchique, diferem das orientações da ZPE Monchique.   

8- Sendo apresentada alguma cartografia à escala 1:100 000 com as orientações 
de gestão, escala essa que inviabiliza qualquer reconhecimento no terreno, 
fica desde logo comprometida a avaliação real das diferentes orientações de 
gestão para o território. Não obstante o acima referido, e após análise 
daquela cartografia, verifica-se que nem todas as orientações de gestão se 
encontram cartografadas, quer pela sua natureza específica quer ainda por 
terem aplicação a nível nacional, nomeadamente: 

a. orientação 134 – Condicionar a construção de infra-estruturas; 

b. orientação 76 – Condicionar a expansão urbano turística. 

9- O plano não prevê qualquer tipo de compensação pela perda de rendimento 
aos proprietários afectados pelas medidas de gestão preconizadas para os 
Sítios e ZPE. 

10- Fundamental seria que este documento viesse a incorporar um plano de 
execução física e financeira para a realização da cartografia de pormenor 
adequada, ficando para uma etapa subsequente a definição de orientações 
de gestão adequadas e eficazes para cada território e valor a conservar. 

 

Conclusões: 

Após análise do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), o Município de 
Monchique corrobora os fundamentos da resolução da ANMP, de 28 Junho de 2005, 
nomeadamente considerando que: 

1- As áreas Municipais abrangidas pela Rede Natura 2000, coincidem na maioria 
dos casos com territórios deprimidos, onde as populações viveram e vivem, de 
actividades agrícolas rudimentares e de subsistência. Continuando, por força 
da inexistência de investimento público, a ser territórios pobres, periféricos, 
resultando daqui a desertificação humana através da migração e emigração; 

2- As áreas protegidas, a Rede Natura 2000, e outras áreas classificadas, têm de 
se constituir como espaços desenvolvidos e vividos, onde as populações locais 
tenham qualidade de vida e acima de tudo, essas populações se identifiquem e 
colaborem na preservação dos valores em causa; 

3- O Plano não integra estudos de impacte socio-económico, que a demarcação 
das Áreas Protegidas, da Rede Natura 2000 e de outras Áreas Classificadas, 
iriam ter junto das populações, que avalizassem medidas compensatórias para 
estes territórios, tendo como resultado o descontentamento do Município e o 
surgimento de conflitos com as populações locais; 

4- Que a conservação da biodiversidade, das Áreas Protegidas, da Rede Natura 
2000 e de outras Áreas Classificadas, está condenada ao insucesso se não 
houver envolvimento das populações e das autoridades locais; 

5- Que existem algumas medidas legislativas que sublinham a concessão de 



discriminações positivas e apoios ao desenvolvimento local, para os espaços 
que integram restrições ao uso do território, por força da sua inclusão nas 
Áreas Protegidas, na Rede Natura 2000. São disso exemplo a Resolução de 
Conselho de Ministros nº 102/96, de 8 de Julho, a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável, a Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, etc. Contudo, até à data, nem as populações 
locais, nem os Municípios beneficiaram de qualquer discriminação positiva; 

6- Que a cartografia existente está desactualizada, não existe ou a que existe 
está a diferentes escalas, e tendo em conta que a cartografia, nomeadamente 
a digital, é uma componente imprescindível para o correcto planeamento do 
território; 

7- Que o PDM é um documento estratégico da gestão municipal, base em que 
deve assentar todo o desenvolvimento do território; 

8- Que, por último, continuam a surgir planos sobre planos, continuando a não 
existir o PNPOT, resultando num conjunto de figuras de gestão do território 
contraditórias, com jurisdições sobrepostas e dispersas, desarticuladas entre 
si, incongruentes nos seus propósitos e objectivos, provocando um perfeito 
estado de letargia das economias locais, em tudo conducente à sua morte 
lenta; 

 

Assim, e enquanto: 

1- Não for caracterizada a situação sócio-económica (debilidades e 
potencialidades) dos territórios abrangidos por Áreas Protegidas, pela Rede 
Natura 2000 e outras restrições ambientais ao ordenamento do território, 
nomeadamente carências de equipamentos e infra-estruturas necessárias às 
populações locais, para que lhe seja garantida uma boa qualidade de vida; 

2- Não for efectuada a demarcação, com rigoroso conteúdo técnico e científico, 
das áreas necessárias à conservação dos Habitats e da Biodiversidade e 
respeito escrupuloso dos limites dos habitats cartografados, com base em 
informação de fácil consulta pelas populações e autoridades, designadamente 
ao nível da cartografia que deve ser feita à escala utilizada nos PDM´s e com 
geo-referenciação adequada ao elemento que se pretende proteger; 

3- Não forem disponibilizadas as Orientações de Gestão enquadradas no 
princípio referido na alínea anterior; 

4- Não for dado cumprimento ao acordo entre a ANMP e o ICN, no âmbito da 
elaboração do Plano Sectorial, que determinava a realização de reuniões 
restritas por área protegida, para a discussão efectiva com os Municípios das 
incidências do Plano Sectorial em cada um dos Concelhos envolvidos e não 
para o cumprimento de um mero formalismo sem qualquer consequência; 

5- Não forem consideradas medidas de descriminação positiva dos Municípios 
que tenham uma grande percentagem do respectivo território integrado nas 
áreas protegidas, na Rede Natura 2000 ou em outras áreas classificadas, 



disponibilizando os adequados recursos financeiros para a implementação das 
políticas locais de desenvolvimento e de conservação dos espaços naturais 
tendo em conta o vasto “património em diversidade biológica e paisagem” que 
possuímos em relação à restante Europa. Salienta-se que o Município de 
Monchique tem mais de 80% do território classificado como Rede Natura 2000; 

6- Não for aprovado um programa específico para o financiamento da Rede 
Natura 2000 no âmbito do QREN 2007/2013; 

7- Não for a PNPOT a proceder à articulação dos instrumentos de planeamento, 
RAN, REN, Rede Natura 2000, de forma a se obter um Ordenamento do 
Território contínuo, lógico e no qual o PDM deverá ser o único plano 
territorial a determinar a afectação do solo a classes e categorias de uso, 
integrando em si os contributos dos Planos Sectoriais; 

 

E, ainda 

 

8- Sem prejuízo do antes exposto e atendendo às profundas alterações ocorridas 
em consequência dos Incêndios florestais de 2003/2004 – área ardida superior 
a 80% do território municipal –, o Município de Monchique considera 
imprescindível que o ICN demonstre, com rigoroso conteúdo técnico e 
científico, a existência dos Habitats e das espécies contidas nas Directivas n.os 
79/409/CEE (Directiva Aves) e 92/43/CEE (Directiva Habitats), transpostas 
para o quadro jurídico português. 

 

O Município de Monchique EMITE PARECER NEGATIVO ao Plano Sectorial 
da Rede Natura 2000 (PSRN2000) proposto. 

 
 
 
Data:.10./....03../2006     assinatura: 
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